
 

Tobaksaktier i pensionsfonder – en hållbar 
investering? Ett etiskt dilemma? 

Välkommen till Sveriges läkarförbund, Villagatan 5, Stockholm 

Torsdagen den 10 mars kl 12.00 -14.00 (lättare måltid från 11.30) 
                                                               
 
Möt: 
Dr Bronwyn King, röntgenläkare inom cancersjukvården (Radiation 
oncologist) i Australien och grundare av organisationen TOBACCO FREE 
PORTFOLIOS. Hon kommer att redogöra för bakgrunden till sitt 
engagemang för att få bort tobaksinvesteringar i pensionsfonder. 

Dr King utsågs 2015 av Australian Financial  Review till en av de 100 mest 
inflytelserika kvinnorna i Australien.  Genom sitt samarbete med 
finansmarknadens aktörer har hon spelat en viktig roll när över 30 
pensionsfonder avyttrat sina  innehav av tobaksaktier.  

Australien är ett av de länder som hunnit längst i arbetet för minskad tobaksanvändning. Som 
exempel har man infört s.k. neutrala tobakspaket och exponeringsförbud av tobak i butik - 
åtgärder som nu diskuteras i Sverige.                                                         
 
 
Anne Lise Ryel,  jurist, tidigare jämställdhetsombudsman och 
statssekreterare i norska justitiedepartementet. Sedan 2002 är hon 
generalsekreterare i Kreftforeningen och beskriver hur man  arbetat för att 
få bort tobaksinvesteringar i norska pensionsfonder. 
 

       
Carl Rosén civilekonom, VD för Sveriges Aktiesparares Riksförbund sedan 
2012. Han har tidigare bl.a. arbetat som ägaransvarig på Andra AP-fonden 
och som VD för det globala nätverket  ICGN, International Corporate 
Governance Network, med säte i London. Carl Rosén kommer att dela med 
sig av sina tankar kring hållbarhet och etik  kopplat till sparande. 
 
 
Inbjudna är också representanter för Läkarförbundets respektive 
Läkaresällskapets etiska råd/delegation.  
Program och anmälan, se nästa sida. 
 
 
 

Sveriges läkarförbund  Lärare mot Tobak  Tobaksfakta 
     
 
 
 



 

Program  
 -  genomförs i sin helhet på engelska. 
 
11.30     Lunchsmörgås 
 
12.00     Välkommen och kort bakgrund.  

Moderator: Gunilla Bolinder, docent, tobaksforskare, Karolinska 
institutet  
Ove Andersson, 2 v ordf. Sveriges läkarförbund och Ingrid Talu, adjunkt, 
ordf. Lärare mot Tobak 

 
12.15 - 12.45     Bronwyn King 
 
Bensträckare 
 
12.50 - 13.05     Anne Lise Ryel 
 
13.10 - 13.25     Carl Rosén  
 
13. 30 – 14.00   Paneldiskussion 
 
 
Anmälan: 
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Obligatorisk anmälan senast 
måndagen den 7 mars till Ingrid Talu, ingrid.talu@swipnet.se med uppgivande av namn, 
titel, arbetsplats, e-postadress. Anmäl särskilt om lunchsmörgås kl 11.30 önskas. 
 
Kontaktpersoner: 
Ove Andersson Ove.andersson@slf.se 
Ingrid Talu Ingrid.talu@swipnet.se 
Göran Boëthius boethius@tobaksfakta.se 
 
 
Välkomna! 
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