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 Hur stora investeringar har var och en av AP-fonderna (AP1-4 och AP7) 

i företag som är involverade i fossil energi respektive förnybar energi 

och hur har detta förändrats under de senaste tre åren? 

 Vilka är de tio största investeringarna inom fossil energi och förnybart 

och hur stora är dessa inom respektive fond? 

 Hur många företag handlar det om totalt inom respektive bransch (fossilt 

respektive förnybart)? 

 Hur stor andel av investeringarna i fossil energi är relaterad till kol, olja 

respektive gas? 

 Slutligen undrar jag hur stor klimatpåverkan är från de fossila 

investeringar som AP-fonderna har. Men om den frågan tar längre tid 

att besvara så mottar jag helst svar på ovanstående frågor separat först. 

 

 

Utredningstjänsten har inte funnit tillräckligt med uppgifter för att besvara 

samtliga av uppdragsgivarens ovanstående frågor. Endast uppgifter från två AP-

fonder har erhållits, vilka redovisas i första avsnittet i rapporten1. 

Då uppgifterna som redovisas i rapporten är mycket grovt klassificerade och 

endast inkluderar fondernas noterade aktieinnehav visar de emellertid inte hela 

bilden av AP-fondernas innehav i fossil respektive förnybar energi. Detta gäller 

speciellt bolag som har förnybar energi som verksamhet, då de sällan är noterade 

på börsen eller återfinns som renodlade bolag i den branschindelning som 

används.  

 

 

                                                      

1 Utredningstjänsten har även försökt få motsvarande detaljerade uppgifter från övriga AP-fonder 

utan framgång.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkningsförutsättningar   

För att korrekt beskriva AP-fondernas innehav i fossil respektive förnybar energi, 

behövs mycket detaljerad information över de verksamheter AP-fonderna 

investerar i. I dagsläget finns inte denna information tillgänglig. Den 

branschindelning som används av många investerare idag baseras på 

branschklassificeringssystemet GICS (Global Industry Classification Standard) 

för börsnoterade företag2. Utifrån denna standard kan bland annat bolag som i 

huvudsak sysslar med verksamheter inom energisektorn (kol, gas och olja) och 

kraftförsörjningssektorn utläsas.  

Det finns flera problem med denna standard som bör uppmärksammas. 

Standarden utgår exempelvis ifrån bolagens huvudsakliga verksamhet och tar 

inte hänsyn till att ett företag kan vara involverade i annan typ av produktion. På 

samma sätt går det inte att urskilja företag som är klassificerade till andra 

branscher men som delvis har sin verksamhet inom energisektorn.   

Ett annat problem med klassificeringen är att det inte går att urskilja fossil 

respektive förnybar energi på tillfredställande sätt. Ett företag som i huvudsak är 

involverade i fossil energi men som också har verksamhet inom förnybar energi, 

klassificeras, enligt standarden, som ett företag som enbart sysslar med fossil 

energi. Detta innebär att AP-fondernas innehav i förnybar energi blir underskattat 

och innehavet i fossil energi blir överskattat.   

Till detta bör nämnas att de erhållna uppgifterna som redovisas nedan, endast 

avser noterade aktier och inte onoterade aktier, där delar av den förnybara 

energidelen troligtvis återfinns.  

 

AP fondernas innehav i noterade bolag 

I tabell 1 nedan redovisas Andra och Sjunde AP-fondens innehav av noterade 

aktier i bolag som klassificeras till energi- eller kraftförsörjningssektorn enligt 

GICS klassificeringen. Uppgifterna för Andra AP-fonden avser 30:e juni 2017 

och uppgifterna för Sjunde AP-fonden avser 11:e september 2017.  

  

                                                      

2 Framtaget av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor's (S&P) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley_Capital_International
https://sv.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s


 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Innehav av noterade aktier i Energi och kraftförsörjningssektorn, 

miljoner kronor, procent av fondernas totala noterade aktieinnehav samt antal 

företag 

    AP2       AP7     

    Mkr Andel Antal   Mkr Andel Antal 

Energi Kol och andra bränslen 45 0,0% 2   275 0,1% 10 

  Olja och gas 3 713 2,5% 111   13 437 3,9% 133 

  Totalt Energi 3 758 2,5% 113   13 712 4,0% 143 
                  

Kraftförsörjning El  2 811 1,9% 55   5 596 1,6% 55 

  Gas 466 0,3% 16   773 0,2% 16 

  Blandade bolag inom sektorn 947 0,6% 21   3 174 0,9% 27 

  Oberoende och handelsföretag 90 0,1% 6   306 0,1% 16 

  Förnybar energi 30 0,0% 4   91 0,0% 5 

  Totalt Försörjning 4 344 2,9% 102   9 940 2,9% 119 

                  

Totalt Energi och Kraftförsörjning 8 103 5,4% 215   23 652 6,9% 262 

Källa: Andra och Sjunde AP-fonden samt egna beräkningar  

 

Totalt uppgår Andra och Sjunde AP-fondens totala innehav av noterade aktier i 

sektorerna Energi och Kraftförsörjning till 8 103 respektive 23 652 miljoner 

kronor 2017. Jämfört med AP2:s och AP7:s totala noterade aktieinnehav stod 

detta för 5,4 respektive 6,9 procent. Av fondernas totala innehav i sektorerna 

Energi och kraftförsörjning, enligt GICS klassificeringen, återfinns det största 

innehavet inom delsektorn olja och gas som stod för ungefär hälften av 

innehavet3.  

Inom kraftförsörjningssektorn sker ungefär hälften av alla investeringar i 

elförsörjningsbolag och mycket liten del med förnybar energi enligt denna 

klassificering. Problemet med blandade verksamheter är synnerligt stor inom 

denna sektor, då bolag med verksamheter inom såväl fossila som förnybara 

energikällor göms i siffrorna. Det går därför inte att särskilja hur stor del av AP-

fondernas innehav i kraftförsörjningssektorn som är innehav i fossil- respektive 

förnybar energi. Om vi endast ser till de bolag som har förnybar energi som sin 

huvudverksamhet uppgår de till en handfull företag eller ungefär 0,02-0,03 

procent av fondernas totala noterade aktieportfölj.  

 

                                                      

3 Enligt Andra AP-fonden har fonden avinvesterat i samtliga kolbolag. Återstående två bolag inom 

delsektorn ”Kol och andra bränslen” är bolag inom andra verksamheter.  



 

 

 

 

 

 

 

 

AP fondernas innehav i övriga instrument 

Utöver investeringar i noterade bolag investerar AP-fonderna i andra instrument 

som rör förnybar energi. Exempel på sådana investeringar är investeringar i 

onoterade miljöteknikföretag med verksamheter inom förnybar energi eller vars 

produkter och tjänster möjliggör resurseffektiva lösningar. För Andra AP-fonden 

utgör sådana fonder ca 12 procent av fondens riskkapitalportfölj eller 0,6 procent 

av den totala portföljen4. För Sjunde AP-fonden uppgår ungefär en femtedel av 

deras private Equity-portfölj i miljöteknikföretag, vilket motsvarar ungefär 1,7 

miljarder kronor 20175. Andra typer av investeringar inom miljöområdet är 

exempelvis investeringar i gröna obligationer där Andra och Sjunde AP-fonden 

investerar ungefär 5,7 miljarder respektive 0,6 miljarder kronor 2017. 

 

AP fondernas koldioxidutsläpp  

Sedan 2015 redovisar AP-fonderna sina koldioxidavtryck från respektive fonds 

noterade aktieportfölj. Uppgifterna beskriver koldioxidavtrycket från de bolag 

som AP- fonderna investerar i, samt hur detta har utvecklats över tiden. Det har 

tyvärr inte varit möjligt, inom ramen för detta projekt, att särskilja hur mycket av 

fondens totala koldioxidutsläpp som kommer från fossila källor. I tabell 2-4 

redovisas istället AP-fondernas totala koldioxidavtryck de senaste tre åren i form 

av det absoluta koldioxidavtrycket och två koldioxidintensitetsmått (i relation till 

bolagens marknadsvärde och i relation till bolagens omsättning)6.   

Tabell 2. Det absoluta koldioxidavtrycket motsvarande ägd andel av bolagets 

sammanlagda utsläpp (tCO2e) 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP7 

2014   3 621 000 1 600 000 2 801 895 4 800 000 

2015 1 088 556 3 372 000 1 400 000 2 451 224 4 600 000 

2016 1 651 582 2 676 000 1 200 000 2 595 958 5 400 000 

 

Tabell 3. Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av 

bolagens marknadsvärde (tCO2e/mkr) 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP7 

2014   28,0 17,1 16,2 20,6 

2015 10,1 25,0 12,2 14,0 17,7 

2016 14,2 20,0 10,2 14,5 17,2 

                                                      

4 Enligt mail från Andra AP-fonden (Christina Olivecrona) den 16 september 2017 
5 Enligt mail från Sjunde AP-fonden (Charlotta Dawidowski Sydstrand) den 15 september 2017 
6 Uppgifterna inkluderar såväl bolagens direkta utsläpp (Skope 1) och indirekta utsläpp från Energi 

(Scope 2).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av 

bolagens omsättning (tCO2e/mkr) 

  AP1 AP2 AP3 AP4 AP7 

2014   31 25,3     

2015 21,2 29 18,5 22,2 24,4 

2016 24,7 24 15,9 17,6 27,2 

Källa: Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fondens års- och 
hållharbetsredovisningar 

 

Observera att AP- fondernas olika investeringsstrategier och allokering till olika 

finansiella tillgångar, gör att koldioxidavtrycken från fondernas investeringar är 

olika och kan vara svåra att jämföra. Koldioxidavtrycken beror bland annat 

mycket på var i världen investeringarna görs. I de fall många investeringar görs i 

Sverige blir koldioxidavtrycket generellt lägre. Motsatt situation gäller om många 

investeringar görs på tillväxtmarknader, som exempelvis i Kina där 

koldioxidavtrycket per investerad krona kan vara tio gånger högre än för en 

investering i Sverige.  

 

Andra rapporter på området 

Andra rapporter och beräkningar som kan vara intresse för att förstå AP-

fondernas klimatpåverkan är bland annat WWF:s rapport från 2015 med titeln 

”European Asset Owners: 2°C alignment and misalignment of public equity 

portolios”. I rapporten redovisas och diskuteras hur väl AP-fondernas och andra 

fondförvaltares innehav överensstämmer med IEA:s 2 graders scenario fram till 

2020 för sektorerna kolbrytning och elförsörjning (kol och förnybar). Resultatet 

tyder på att alla AP-fonder, i likhet med liknande investerare, ligger i linje när det 

gäller deras innehav i kolbrytningssektorn men att ett fåtal av AP-fonderna 

missar målet när det gäller deras innehav i företag inom sektorerna kolenergi 

(AP7 och AP2) och förnybar energi (AP7). För mer information se: European 

Asset Owners 
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