
Årsrapport 2009

Etikrådet kan ses som 
ett föredöme för andra.
– Motivering till NRPNs pris till Etikrådet för  

Bästa strategi för etiska och hållbara investeringar 



2

Innehåll
Ordförande har ordet 4

Presentation av Generalsekreteraren 6

Etikrådets arbetsätt 7

Bolagsdialoger 12

Studieresor 21

Samarbeten och initiativ 24

Övriga aktiviteter 26

Innehåll och produktion:  
Etikrådet i samarbete med  
GES Investment Services och  
Oxenstierna & Partners.  
Foto: Magnus Fond och  
Christina Olivecrona.  
Tryck: Danagårds Grafiska 2010.  
Papper: Lessebo Linné

Etikrådet på studieresa i Indien. 
Läs mer på sidan 22-23.

Besöker fabriker

Utanför Unicef i New Dehli

Indien , kontrasternas land



3

1. Carl Rosén slutade som ägaransvarig på Andra AP-fonden och medlem i Etikrådet i augusti 2009.
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Vi påverkar bolagen till  
ansvarsfullt företagande
2009 var ett år som präglades av en inledningsvis osäker finansmarknad. 
Många aktörer tvingades dra ned på sina satsningar på etik- och miljöarbe-
te. Etikrådets arbete och resurser har dock inte drabbats av nedskärningar, 
tvärtom. Vår övertygelse är att välskötta bolag som aktivt arbetar med miljö 
och sociala frågor är långsiktigt bättre investeringar. Att vi som långsiktiga 
investerare arbetar med dessa frågor är således en viktig del av vårt  
uppdrag i pensionssystemet. 

Genom aktiva ägardialoger, ofta tillsammans med andra investerare, försöker vi påverka 

bolag att adressera miljörelaterade och sociala frågor. Vår erfarenhet hittills visar att 

dialoger är ett effektfullt verktyg och att det ger resultat. Under 2009 avslutade vi fyra 

dialoger som en följd av att bolagen uppfyllt våra krav. 

Dialoger kan vara både tids- och tålamodskrävande, men så länge vi tror att vi kan på-

verka ett bolag och ser att dialogen går framåt är vi villiga att satsa både tid och resurser 

på dessa dialoger. Vårt främsta mål är att få till en förändring och det bedömer vi att vi 

bäst uppnår genom att vara kvar som ägare i bolaget och via dialog försöka påverka. Vi 

anser också att det är på detta sätt vi ska agera som ansvarsfulla ägare. Säljer vi av våra 

aktier i ett bolag försvinner inte problemet utan kränkningen fortgår, därför är uteslut-

ning den absolut sista utvägen.

RöstRätt äR ett effektivt veRktyg 
Som ägare i bolag har vi även möjlighet att använda vår rösträtt genom att rösta på 

bolagsstämmor, vilket är ett effektivt verktyg för att påverka bolag. Under 2009 röstade 

vi, genom respektive AP-fond, på ett 30-tal resolutioner rörande miljö och socialt ansvar. 

Därtill lade vi tillsammans med holländska ABP och New York City Pension Fund en 

resolution på det amerikanska gruvbolaget Freeport-McMorans bolagsstämma. Resolu-

tionen fick ett starkt stöd och 32 procent röstade för vårt förslag om att styrelsen bör 

tillsätta en miljöexpert.   

samaRbeten geR ökad tyngd

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna var tidigt ute med att skriva under FNs 

principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Principerna uppmanar investerare och för-

valtare att integrera etik-, miljö- och ägarstyrningsfrågor i sin förvaltningsprocess. Vidare 

uppmanas investerare att samarbeta och att aktivt försöka påverka bolag. Det är prin-

ciper som Etikrådet har arbetat aktivt med sedan starten. I takt med att allt fler skrivit 

under dessa principer, 662 st per 31 december 2009, har flera internationella investerar-

initiativ startats. Att investerare går samman för att stödja en gemensam fråga, i syfte att 

påverka ett bolag eller en bransch, är ett effektivt sätt att samordna ägarintressen och 

öka möjligheten att få till stånd förändringar.

Etikrådet arbetar aktivt med att stödja investerarinitiativ som syftar till att påverka 

bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågor inom etik- 

och miljöområdet. Under 2009 stödde vi bland annat ett klimatinitiativ tillsammans med 

177 investerare där vi riktade en uppmaning till deltagarna på klimatkonferensen i Köpen-

hamn att ta krafttag för att möta klimatförändringarna. Oljesandsutvinning i Kanada och 

de miljömässiga och sociala risker den medför är ett annat fokusområde för Etikrådet. En 

representant från rådet besökte Kanada ihop med andra investerare för att få en djupare in-

sikt i de utmaningar som oljeindustrin står inför. Etikrådet är därtill delaktigt i ett initiativ 

Ordförande 2009  
Christina Kusoffsky Hillesöy

Säljer vi av våra 
aktier i ett bolag 
försvinner inte pro-
blemet utan kränk-
ningen fortgår, därför 
är uteslutning den 
absolut sista utvägen.

Ordförande har ordet
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för att öka oljebolagens transparens och rapportering rörande oljesandsutvinning i Kanada. 

I Sverige stödde Etikrådet ett initiativ för att påverka de hundra största svenska börsnote-

rade bolagen till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Du kan läsa om fler 

initiativ som vi har varit delaktiga i samt om oljesand längre bak i årsrapporten. 

etikRådets ResuRseR utökas

Det är glädjande att Etikrådets arbete röner uppskattning från omvärlden. Under 2009 

fick vi pris för bästa strategi för etiska och hållbara investeringar. Juryns motivering var att 

Etikrådet ”har den mest utvecklade processen och en transparens som är nödvändig för att 

åstadkomma förändringar” samt att ”Etikrådet kan ses som ett föredöme för andra”. 

Vårt arbete med att ta miljö- och etikhänsyn blir allt mer omfattande och vi har därför 

beslutat att förstärka våra resurser ytterligare genom att anställa en generalsekreterare.  

Generalsekreterarens viktigaste uppgifter blir att koordinera Etikrådets bolagsdialoger 

och de investerarinitiativ som rådet stödjer samt vara delaktig i utvecklingen av Etikrå-

dets strategier. Vi har som mål att genom denna rekrytering bli ännu effektivare och 

tydligare i vår strategi, samt att utveckla vårt förebyggande och proaktiva arbete. Vi ser 

fram emot ett fortsatt aktivt ägararbete under 2010.

Stockholm i mars 2010,

Christina Kusoffsky Hillesöy

Etikrådets ordförande 2009

Etikrådet  
förstärker sina  
resurser ytterligare 
genom att anställa en 
generalsekreterare.

Ordförande har ordet
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Tre frågor till Etikrådets nya  
generalsekreterare
Den 1 mars 2010 förstärker Etikrådet sina resurser genom att anställa  
John Howchin som generalsekreterare.

vad haR du föR bakgRund?
Jag har arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor i princip hela mitt liv. Jag är född och 

uppvuxen i Västerås och det är också därifrån mitt intresse för företags riskhantering och 

ägarnas påverkan kommer. ABB är en viktig del av Västerås näringsliv och företagets turer 

under 90-talet med bland annat ersättningsfrågor, Bakundammen i Malaysia och felinves-

teringar som Combustion Engineering, vars asbestproblem nästan fick ABB på fall, väckte 

mitt intresse för hur bolag styrs och också vilken roll ägare har, eller åtminstone borde ha. 

Bakun är ett enormt damprojekt i Malaysia och är också ett exempel på motsättningarna 

som finns inbyggt i globaliseringen med på ena sidan en nation i tillväxt med energibehov 

och på andra sidan urfolk och gigantiska områden av orörd regnskog. Det är den här typen 

av motsättningar som många företag och dess ägare idag måste navigera igenom och det är 

inte helt enkelt. 

De senaste tio åren har jag arbetat med hur investerare rimligen kan och bör ta ansvar 

för sina investeringar, både som konsult och på investerarsidan.  Nu senast kommer jag 

från Norges Bank Investment Management (NBIM) som förvaltar den norska så kallade 

Oljefonden. Där har jag arbetat i ägarstyrningsgruppen som senior analytiker med ansvar 

för miljöanalyser, bolagsdialoger och strategiutveckling. Dessförinnan arbetade jag på 

GES Investment Services, ett analysföretag för ansvarsfulla investeringar, som vice VD 

och analyschef.  

vad lockade dig att tacka ja till jobbet som geneRalsekReteRaRe 
föR etikRådet?
Etikrådets bildande har inneburit ett stort steg framåt för möjligheterna att påverka 

bolag och vara en mer aktiv ägare. Att få utveckla det arbetet känns både roligt och 

utmanande. Etikrådet har därtill ett gott anseende bland globala investerare och det an-

seendet vill jag vara med och vårda. Utmaningen ligger i att utveckla den rollen och hitta 

en profil som passar AP-fonderna samt jobba för en långsiktig strategi. Vi är bara i början 

av den processen, men fokus på de här frågorna har ökat både i Sverige och utomlands. 

vad hoppas du kunna bidRa med föR att utveckla etikRådets aRbete?
Etikrådet har framför allt fört dialog med bolag som kan kopplas till ett konventionsbrott. 

Vi ska behålla och utveckla den metoden, men jag hoppas också att vi ska kunna arbeta 

mer förebyggande, där man till exempel går in i högrisksektorer och identifierar bolag 

som har dåliga förutsättningar att hantera miljö, sociala och styrelserelaterade frågor – 

och får till förbättringar innan allvarliga incidenter inträffar. Etikrådet har deltagit i ett 

flertal sådana investerarinitiativ men jag hoppas vi ska kunna utveckla det proaktiva 

arbetet ytterligare.

Presentation av Generalsekreteraren

John Howchin  
Generalsekreterare
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Etikrådets värdegrund
Som en del av det svenska pensionssystemet och i egenskap av svensk myndighet är det 

naturligt att Första-Fjärde AP-fonderna och därmed det gemensamma Etikrådet använ-

der sig av samma värdegrund som svenska staten där alla människors lika värde och 

demokrati är centrala delar. Detta kommer till uttryck genom att Sverige har under-

tecknat internationella konventioner, däribland konventioner om mänskliga rättigheter, 

arbetsrätt, korruption och inhumana vapen samt genom sitt stöd för initiativ såsom FN:s 

Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I sitt arbete utgår 

Etikrådet från att alla konventioner som Sverige har undertecknat är lika viktiga och 

därmed ska följas. Denna utgångspunkt stöds även i beslut och uttalanden från olika FN-

organ som poängterar att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, ömsesidigt 

beroende och relaterar till varandra och inte går att inbördes rangordna.

etikRådets aRbete utifRån denna väRdegRund beståR av två delaR 
•	 Dels	ett	reaktivt	arbete	som	består	i	att	identifiera	bolag	som	kan	kopplas	till	

 konventionsbrott. Genom bland annat dialog arbetar Etikrådet för att påverka bolagen 

att ta itu med kränkningar samt implementera förebyggande system och åtgärder för 

att förhindra framtida konventionsbrott.  

•	 Dels	ett	proaktivt	arbete	där	Etikrådet	genom	olika	bransch-	och	investerarinitiativ	

arbetar för att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt  

adressera viktiga frågeställningar inom etik- och miljöområdet. 

Att basera Etikrådets arbete på undertecknade konventioner innebär ett tydliggörande 

av en värdegrund som i ökande utsträckning accepteras bland internationella investe-

rare och bolag. Med denna värdegrund kan Etikrådets agerande få ökad kraft genom att 

andra investerare och bolag ansluter sig till samma uppfattning. Det är just denna kraft 

som kan åstadkomma förändring.

Om Etikrådet
Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensions-

systemet och förvaltar det pensionskapital som alla som en gång har arbetat i Sverige 

har tjänat in. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag: att placera 

pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och att långsiktigt skapa 

hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra 

avkall på det övergripande målet om hög avkastning.2

tillsammans bliR vi staRkaRe

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetet med miljö-

och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Syftet med rådet är att gemensamt driva

en positiv förändring i utländska bolag som kopplas till kränkningar av internationella

konventioner för miljö och mänskliga rättigheter.

Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond. Ordförandeskapet, som 

alternerar mellan fonderna, innehades 2009 av Tredje AP-fonden och har 2010 övergått 

till Fjärde AP-fonden.

2. Se förarbetena till Lagen om allmänna pensionsfonder 2000:192 som reglerar fondernas verksamhet.

Etikrådets arbetssätt

Viktigaste fördelarna 
med Etikrådet

•	 De	fyra	fondernas	samlade	
kapital, drygt 800 miljarder 
kronor, ökar möjligheten att 
påverka ett bolag jämfört 
med enskilda insatser.

•	 Etikrådet	är	en	attraktiv	
samarbetspartner för andra 
internationella investerare 
med liknande agendor för 
miljö- och etikhänsyn, vilket 
ytterligare ökar möjligheterna 
att påverka.

•	 Samarbetet	i	Etikrådet	
innebär att fondernas 
arbete blir mer tids- och 
kostnadseffektivt. Den 
ökade effektiviteten tar sig 
bland annat uttryck i fler 
bolagsdialoger, ett ökat 
antal internationella 
investerar initiativ och fler 
konferenser där Etikrådet  
är representerat.
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Etikrådets arbete
De fyra AP-fonderna som är medlemmar i Etikrådet investerar globalt i diversifierade 

portföljer med flera tusen bolag. En stor del av fondernas innehav är passivt förvaltad 

vilket innebär att fonderna har ett spritt ägande med relativt små ägarandelar i olika 

bolag. Etikrådet har inte resurser att bedriva aktiv ägarstyrning i alla innehav. Därför 

använder sig rådet av en systematisk arbetsprocess för att identifiera de innehav där 

ägar styrningen gör mest nytta. Processen bidrar till att det blir en god spridning av 

 problemområden och innehav, så att inte alla kommer från samma bransch eller handlar 

om samma problematik.

en systematisk aRbetspRocess i fem steg

Etikrådets arbetsmetod bygger på en genomlysning av de fyra AP-fondernas aktieport-

följer rörande kränkningar av internationella konventioner. Etikrådets mål är att föra en 

aktiv dialog med bolag som kränker konventioner i syfte att få dem att få dem att vidta 

åtgärder. Genomlysningen görs med hjälp av extern konsult som dagligen söker av och 

samlar in relevant information från ett stort antal källor, bland andra olika FN-källor, me-

dier och olika frivillig- och intresseorganisationers rapportering. AP-fondernas aktieinne-

hav matchas mot denna databas, och i de fall det finns rapporterade incidenter rörande 

kränkningar av internationella konventioner undersöks dessa bolag närmare. Konsultens 

uppgift är att verifiera källorna och ta en kontakt med bolaget för att höra deras syn på 

de rapporterade kränkningarna.

 Av de bolag där kränkningar verifierats väljs ett antal bolag ut av Etikrådet och blir 

föremål för dialog. En dialog kan pågå under flera år. Så länge dialogen går framåt och 

Etikrådet tror att det finns möjlighet att påverka bolaget i positiv riktning, är rådet villigt 

att ägna tid och resurser på dialogen. 

För Etikrådet och övriga kunders räkning bedriver konsulten en dialog med de bolag 

som Etikrådet valt att inte föra en direkt dialog men där misstänkta eller bekräftade 

kränkningar finns rapporterade. När Etikrådet tar bort bolag från sin dialoglista som 

resultat av att dialogens mål är uppnådda eller bolaget har uteslutits, inleder rådet en 

direkt dialog med nya bolag. Etikrådet får löpande information om nya incidenter och 

har genom konsultens hemsida möjlighet att följa utvecklingen i alla bolagsdialoger och 

incidenter.

 Även om ett stort antal källor bevakas finns naturligtvis alltid risken att något inte 

fångats upp. Om Etikrådet, på annat sätt, får information om en kränkning integreras 

denna i samma systematiska process som övrig information.

Etikrådets arbetssätt
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Konsulten3 Etikrådet

Steg 1

Genomlysning  
av fondernas 
bolagsinnehav

Systematisk omvärldsbevakning av cirka 4 200 bolag. 

Media, intresseorganisationer och FN-organ utgör några av 

källorna.

Etikrådet får kännedom om att en incident har inträffat i ett 

av portföljbolagen.

Steg 2

Djupare granskning

Cirka 100 bolag granskas djupare baserat på rapportering 

om påstådda kränkningar av internationella konventioner.

Steg 3

Val av dialogbolag

Lista med bolag med dokumenterad koppling till kränkning 

av internationella konventioner publiceras två gånger per år. 

Etikrådet tar initiativ till direkt dialog. 

Utifrån listan väljer Etikrådet ut 10-15 bolag där problemen 

är påtagliga och väl dokumenterade. Mot dessa bolag 

bedriver Etikrådet ett aktivt ägarstyrningsarbete.

Dialog förs även med alla de bolag (under steg 2 och 3) 

som Etikrådet valt att inte föra en direkt dialog med, men 

där misstänkta eller bekräftade kränkningar av 

internationella  konventioner finns. Detta sker genom 

konsultens försorg som, för Etikrådets och andra kunders 

räkning, för dialog med bolagen.

Steg 4

Dialogarbete

Ytterligare påtryckningsaktiviteter vidtas.  

Hit hör samarbete med andra investerare,  

att ge förslag till bolagsstämmor och att rösta på 

bolagsstämmor.

Steg 5 A

Målet med dialogen 
har uppnåtts

Särskild bevakning av bolaget under 5 år. Om de första fyra stegen ger önskat resultat tas bolaget 

bort från Etikrådets dialoglista.

Steg 5 B

Rekommendation  
om uteslutning

Om de första fyra stegen inte ger önskat resultat fattar varje 

enskild fond beslut kring en eventuell försäljning av 

innehavet baserat på en rekommendation från Etikrådet. 

Etikrådet kontaktar sedan ovanstående bolag en gång per 

år för att kontrollera om situationen förändrats och 

uppmanar bolaget att bedriva verksamheten i linje med 

internationella konventioner.

 

3. GES Investment Services

Steg  
5 A

Steg  
5 B

Steg 1  
Genomlysning av fondernas bolagsinnehav

Steg 2  
Djupare granskning

Steg 3 
Val av dialogbolag

Steg 4 
Dialog- 
arbete

Rekommendation  
om uteslutning

Målet med  
dialogen har uppnåtts

Etikrådets arbetssätt
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Bolagsdialoger

Bolag Etikrådet för  
dialog med

Med hela världen som arbetsfält
Etikrådet följer en rad fall där företag kopplats till kränkningar av internationella  
konventioner och principer. Etikrådet för en aktiv dialog med ett tiotal av dessa i  
syfte att få dem att vidta åtgärder.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna som alla är medlemmar i Etikrådet  
investerar i globalt diversifierade portföljer med tusentals internationella bolag.  
Etikrådet har inte tillräckligt med resurser för att bedriva aktiv ägarstyrning  
av dessa utan väljer ut ett antal bolag att engagera sig i. De bolag som rådet  
väljer ut beror på vilken typ av kränkning det är, var den skett samt hur  
stor påverkan man bedömer att rådets engagemang kommer att ha.

AES Corporation

Energi

Bridgestone  
Corporation

Konsumentvaror

Wal-Mart Stores Inc.

Konsumentvaror

Problemområden:

Arbetsrätt Mänskliga 
rättigheter

Särskilda  
vapen

Korruption 

Miljö 

Plats där  
kränkning skett

Liberia

Västsahara

Panama

USA

GuatemalaGoldcorp Inc.

Råvaror
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Bolagsdialoger

Freeport-McMoran 
Copper & Gold Inc.

Råvaror

Toyota Motor  
Corporation

Konsumentvaror

Rio Tinto Ltd.

Råvaror

Liberia

Västsahara

Indien

Filippinerna

Indonesien

Vedanta  
Resource Plc.

Råvaror

Palestinska 
områdena

Elbit Systems Ltd.

Försvarsindustri

Incitec Pivot Ltd.

Kemi



12

Grupo Ferrovial S.A.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Spanien Bygg Polen

2008    2009

Händelse: Företaget kopplas till ett vägprojekt som kränker ett naturskyddsområde i 
Polen, vilket strider mot FN:s konvention om biologisk mångfald.

Mål: Att Grupo Ferrovial stärker sina egna riktlinjer och sin riskanalys för bedömning av 
miljörisker i samband med liknande projekt.

Kommentar: Vägbygget stoppades i december 2007, och Grupo Ferrovial har sedan 
dess förbättrat sin hållbarhetspolicy och sina riskanalyser för bedömning av miljörisker i 
samband med infrastrukturprojekt. Etikrådet har tillsammans med andra investerare 
fört konstruktiva samtal med bolaget och har uttryckt stöd för Grupo Ferrovials 
förbättrade hållbarhetsarbete och riskhantering. 

PetroChina Company Limited

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Kina Energi Kina

2008    2009

Händelse: Företaget kopplas till bristande säkerhetsrutiner och kemiska utsläpp i den 
kinesiska	floden	Songhua	i	strid	mot	Baselkonventionen	om	farligt	avfall.

Mål: Att PetroChina stärker sina riktlinjer och rutiner för säkerhets- och miljöarbete och 
har betalat det de ålagts för att åtgärda de konsekvenser som utsläppet av kemikalier 
har orsakat. 

Kommentar: PetroChina har under senare år förbättrat transparensen kring sitt 
hållbarhetsarbete. Bolaget har stärkt sina rutiner för säkerhets- och miljöarbete och 
rapporterar om miljö och sociala frågor i sin hållbarhetsredovisning. PetroChina har 
dessutom	betalat	de	bötesbelopp	de	ålagts	för	rening	av	Songhuafloden.

Bolag där målen för dialogen  
har uppfyllts under 2009

Utvecklingen rankas  
utifrån de mål som ställts  
i respektive fall.

Ingen positiv  
utveckling

Tecken på  
utveckling

Svagt positiv  
utveckling

Positiv  
utveckling

Mycket positiv  
utveckling

Status för dialogerna avser 
utvecklingen av dialogen vid 
utgången av 2009.

Problemområden:

Mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Miljö

Korruption

Särskilda vapen

Ett bolag avförs från Etikrådets dialoglista när de mål som Etikrådet satte upp när dialogen 
inleddes uppfyllts. Bolaget blir sedan föremål för särskild bevakning under fem  år. 

Bolagsdialoger



13

Thales SA

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Frankrike Försvars- 
industri

Sydafrika

2008    2009

Händelse: Thales har kopplats till mutor av tjänstemän i flera länder i strid med FN:s 
konvention mot korruption och bestickning.

Mål: Att Thales ökar sin transparens med hänsyn till policy och riktlinjer för transaktio-
ner och mot korruption. 

Kommentar: Thales har centraliserat sin försäljningsorganisation, utvecklat ett robust 
antikorruptionsprogram samt tagit fram en handbok för att hjälpa medarbetarna att 
hantera korruptionsproblematiken. Thales har även tagit en ledande roll i den europe-
iska försvarsindustrins branschinitiativ mot korruption och bestickning.

Yahoo! Inc.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA IT Kina

2008    2009

Händelse: Yahoo har associerats med kränkningar av yttrandefriheten i Kina genom 
att bolagets joint-venture i Kina lämnat användaruppgifter om flera journalister som lett 
till deras fängslande, vilket strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
där rätten till åsikts- och yttrandefrihet ingår.

Mål: Att Yahoo tar fram och implementerar en policy för mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet samt rutiner som specifikt adresserar hur företaget ska förhindras att 
tvingas medhjälpa vid sådana kränkningar.

Kommentar: Yahoo har tillsammans med andra intressenter utvecklat uppförande-
koden Global Network Initiative, vari principer och riktlinjer föreskrivs för att minska 
risken för att tvingas medhjälpa vid kränkningar av yttrandefrihet och användares 
integritet. Häri ingår att kartlägga landspecifika risker innan man startar verksamheter 
på nya marknader. Initiativet är fortfarande under implementering och kommer från 
2012 att innehålla extern utvärdering och rapportering av hur väl principerna efterlevs. 
Yahoo har även startat ett internt program, Yahoo Business & Human Rights Program, 
för att öka medvetenheten bland anställda om företagets risker kopplade till mänskliga 
rättigheter.

Bolagsdialoger
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BHP Billiton Plc 

Händelse: Kränkningar av rätten att teckna kollektivavtal i Australien vilket strider mot 
ILO-konventionen om organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.

Mål: Att BHP Billiton ändrar sina anställningsförfaranden så att tecknande av 
 individuella avtal inte är ett avgörande villkor för anställning utan att de anställda har 
rätt att teckna kollektivavtal.

Kommentar: I samband med regeringsskiftet 2007 infördes en ny lagstiftning enligt 
vilken kravet på individuella avtal är förbjudet. Bolaget har skriftligen bekräftat att alla 
individuella avtal ska ha fasats ut till den 1 januari 2010.

Chevron Corporation 

Händelse: Kränkningar av mänskliga rättigheter i Nigeria i strid med FNs grund-
läggande principer om användning av våld och vapen av tjänstemän inom brotts-
bekämpande myndigheter.

Mål:	Chevron	har	antagit	ett	ramverk,	de	så	kallade	Voluntary	Principles	on	Security	
and Human Rights, för att värna om mänskliga rättigheter i samband med säkerhets-
personalens arbete. Målet är att företaget redovisar hur det implementerat sin policy 
praktiskt för att säkerställa efterlevnad.

Kommentar: Information från bolaget bekräftar att företaget integrerat ovanstående 
branschinitiativ i sin verksamhet i Nigeria.

Halliburton Corporation

Händelse: Bristande affärsetik och mutor i Irak och Nigeria i strid mot FNs konvention 
om korruption och bestickning.

Mål: Att Halliburton förstärker och implementerar policier och riktlinjer för hur agenter 
och mellanhänder används i affärssammanhang och agerar ansvarsfullt i de händelser 
som rapporterats.

Kommentar: Företaget har tydliggjort sin policy i frågan och stärkt ansvaret i 
 organisationen för att agera enligt riktlinjerna. Företaget har också i samband med att 
det sålde det dotterbolag som varit centralt i utredningarna officiellt tagit på sig 
ansvaret för eventuella juridiska och/eller ekonomiska konsekvenser av det tidigare 
dotterbolagets agerande.

Sodexo 

Händelse: Inhumana villkor för intagna vid en förläggning för invandrare i 
	Storbritannien	i	strid	med	FNs	deklaration	om	mänskliga	rättigheter	och	FNs	
 flyktingkonvention.

Mål: Att företaget formulerar och implementerar en tydlig policy för mänskliga 
 rättig heter som adresserar särskilt känsliga frågor som till exempel frihetsberövande.

Kommentar: En officiell rapport från 2008 bekräftade en väsentlig förbättring på 
flyktingförläggningen. Bolaget har också utformat en policy för mänskliga rättigheter 
som har implementerats globalt i företaget.

2008

2008

2007

2008

För mer information,  
se Etikrådets hemsida  
www.etikradetapfonderna.se

Bolagsdialoger

Bolag där målen för dialogen  
har uppfyllts före 2009
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AES Corporation 

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA Energi Panama

2008    2009

Händelse:	AES	har	kopplats	till	kränkningar	av	urfolket	Charco	la	Pavas	rättigheter	i	
samband med bygget av den så kallade Chan 75-dammen i Panama. Det inträffade 
har fördömts av FN:s särskilda rapportör om mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter för urfolken och strider mot ILO:s konvention 169 om urfolk och stamfolk. 

Mål: Att bygget av Chan 75 upphör till dess att en transparent och inkluderande 
utvärderingsprocess har genomförts i enlighet med principen om ”free prior and 
informed consent”, som fastställs i ILO-konvention 169 samt i FN:s deklaration om 
urfolks rättigheter eller till dess att företaget på annat sätt kan påvisa att Charco la 
Pavas rättigheter respekteras.

Bridgestone Corporation

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Japan Konsument 
sällanköp

Liberia

2008    2009

Händelse: Bolaget har kopplats till barnarbete på företagets gummiplantage i Liberia i 
strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Mål: Att Bridgestone vidtar konkreta åtgärder för att förhindra förekomsten av barnar-
bete samt implementerar en granskningsmekanism för att säkerställa att detta efter-
levs. I förebyggande syfte bör företaget anta en policy om barnarbete för hela sin 
verksamhet. 

Kommentar: Företaget skrev 2008 under ett kollektivavtal med fackföreningen för att 
förbättra de anställdas arbetsvillkor.

Pågående dialoger 

Bolagsdialoger
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Elbit Systems Ltd. (Ny)

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

 Israel Försvarsindustri Palestinska 
områdena

2009

Händelse:	Elbit	Systems	levererar	ett	övervakningssystem	till	de	norra	och	södra	
delarna av separationsbarriären på Västbanken. De delar av separationsbarriären  
som ligger på ockuperad palestinsk mark strider mot internationell humanitär rätt 
(bland annat Fjärde Genèvekonventionen) vilket har bekräftats av den internationella 
domstolen i Haag (ICJ).

Mål: Att företaget upphör med att leverera övervakningssystemet samt tillhörande 
tjänster till de delar av separationsbarriären som ligger på ockuperad mark. Företaget 
måste även anta en företagspolicy som förhindrar dem från att bidra till överträdelser 
av internationell humanitär rätt.

Kommentar: Etikrådet rekommenderade under första kvartalet 2010 respektive fond 
att	utesluta	Elbit	Systems	Ltd	då	bolaget,	trots	upprepade	uppmaningar	från	Etikrådet,	
vägrar kommentera händelsen.

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA Råvaror Indonesien

2008    2009

Händelse: Freeport kopplas genom sin gruvdrift i Indonesien till allvarlig negativ miljöpå-
verkan i strid med FN:s konvention om biologisk mångfald samt till anklagelser om 
bestickning.

Mål: Att företaget redovisar hur det arbetar för att minimera effekterna på miljön samt tar 
fram en plan för hur området ska återställas då gruvdriften upphör.

Kommentar: Etikrådet lade tillsammans med två andra investerare, holländska ABP 
samt amerikanska New York City Pension Funds, en resolution till årsstämman 2009 
med krav på tillsättandet av en oberoende miljöexpert i styrelsen. Resolutionen erhöll 
stöd från 32,5 procent av rösterna på bolagsstämman. 
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Goldcorp Inc.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Kanada Råvaror Guatemala

2008    2009

Händelse: Företaget anklagas av mayabefolkningen i samhällena kring Marlingruvan för 
att inte respektera deras mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter samt för att förorena 
vatten och bidra till spänningar, hot och trakasserier inom samhällena. 

Mål: Att Goldcorp utvärderar policies, program för och påverkan på lokalbefolkningen 
och vidtar åtgärder för att säkerställa respekt för urfolkens rättigheter i pågående och 
framtida projekt i Guatemala. 

Kommentar: Etikrådet besökte Marlingruvan i februari 2008 tillsammans med kanaden-
siska investerare. På investerargruppens inrådan påbörjades en oberoende utvärdering 
av situationen för de mänskliga rättigheterna i området. Bolaget förväntas under 2010 ta 
till sig och svara på de slutsatser och rekommendationer som kommer av utvärderingen.

Incitec Pivot Ltd. (Ny)

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Australien Kemi Västsahara

2009

Händelse: Incitec Pivot köper in fosfat från ett marockanskt bolag som delvis bryter 
fosfat i Västsahara. Västsahara, som tidigare varit en spansk koloni, är sedan 1975 
ockuperat av Marocko och står på FN:s lista över icke självstyrande områden som ska 
avkoloniseras. FN:s rättschef slog i januari 2002 fast att ingen utvinning av natur resurser 
kan ske i Västsahara mot den sahariska befolkningens vilja, vilket skulle vara i strid med 
FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter samt  FN-konventionen för 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Mål: Att Incitec Pivot upphör med inköpen av fosfat från Västsahara, eller kan bevisa att 
utvinningen genomförs i enlighet med den sahariska befolkningens intressen och 
önskemål, i linje med FN-utlåtandet från 2002. Företaget måste även anta en företags-
policy som förhindrar dem från att bidra till överträdelser av internationell humanitär rätt.

Rio Tinto Ltd.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Australien Råvaror Indonesien

2008    2009

Händelse: Rio Tinto kopplas genom sitt samarbete med Freeport-McMoran Copper & 
Gold Inc. och detta bolags gruvdrift i Indonesien till allvarlig negativ miljöpåverkan i strid 
med FN:s konvention om biologisk mångfald.

Mål: Att Rio Tinto på ett proaktivt sätt tillser att nödvändiga åtgärder implementeras så 
att verksamheten vid Grasberggruvan lever upp till internationellt accepterade nivåer för 
gruvavfallshantering.

Bolagsdialoger
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Toyota Motor Corporation

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Japan Konsument 
sällanköp

Filippinerna

2008    2009

Händelse: Toyota Motor Corporation kopplas till antifackligt agerande hos ett dotterbolag i 
Filippinerna i strid med ILO:s konvention om föreningsfrihet och skydd för rätten att 
organisera sig.

Mål: Att företaget adresserar situationen i Filippinerna och försäkrar att en oberoende 
fackförening får agera fritt samt antar en koncernpolicy för de anställda om föreningsfrihet.

Vedanta Resources Plc.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

Storbritannien Råvaror Indien

2008    2009

Händelse: I samband med etableringen av en aluminiumgruva i Indien kopplas Vedanta till 
allvarlig negativ miljöpåverkan samt brott mot de mänskliga rättigheterna i strid med ILO:s 
konvention 169 om urfolk och stamfolk.

Mål: Att konstruktionen av gruvan i Niyamgiri upphör till dess att en transparent och 
inkluderande utvärderingsprocess i enlighet med de mänskliga rättigheterna har genomförts 
eller till dess att företaget på annat sätt kan påvisa att urfolkens rättigheter respekteras. 

Kommentar: Vedanta har under 2009 blivit kritiserat av den brittiska nationella kontakt-
punkten inom ramen för OECD:s riktlinjer för multinationella företag för att inte på förhand ha 
konsulterat urfolken på plats vid den planerade aluminiumgruvan i Orissa. Etikrådet besökte 
Vedanta i Indien i januari 2010.

Wal-Mart Stores, Inc.

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA Konsument 
dagligvaror

USA

2008    2009

Händelse: Wal-Mart kopplas till systematiska kränkningar av arbetstagarnas rättigheter 
i strid med ILO:s kärnkonventioner om arbetsvillkor både i den egna verksamheten och i 
leverantörsledet.

Mål: Att Wal-Mart stärker sina policier och riktlinjer så att dessa överensstämmer med 
de internationella riktlinjerna och visar ett trovärdigt uppföljningssystem som säkrar 
efterlevnad av riktlinjerna.
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Bolag där dialogen har avslutats i  
väntan på utslag i pågående  
rättsprocess

Chevron Corporation

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA Energi Ecuador

2008    2009

Händelse: Företaget har kopplats till miljöförstöring i Amazonas, Ecuador, vilket står i 
strid med FN:s konvention om biologisk mångfald.

Mål: Att Chevron agerar preventivt genom att stärka sina riktlinjer för miljö och förbin-
der sig att använda bästa tillgängliga teknik för utvinning i bolagets samtliga verksam-
heter samt adresserar de specifika föroreningsproblemen som föreligger som konse-
kvens av företagets verksamhet i Ecuador. 

Kommentar: Fallet prövas i en pågående rättsprocess i Ecuador. Domaren i fallet har 
bytts ut på grund av mutanklagelser, vilket ytterligare fördröjer ett domslut. Bolaget 
förnekar ansvar för föroreningarna i Amazonas och menar att det vidtog tillräckliga 
reningsåtgärder innan det drog sig ur projektet. Etikrådet anser att det kommit så långt 
som är möjligt i sin aktiva dialog med Chevron och inväntar nu utslag i den pågående 
rättsprocessen.

Duke Energy Corporation

Hemvist Sektor Plats Område Utveckling

USA Energi USA

2008    2009

Händelse: Duke Energy har genom underlåtelse att modernisera ett antal kolkraftverk 
i	USA	kopplats	till	allvarliga	luftföroreningar	i	strid	med	konventionen	om	långväga	
gränsöverskridande luftföroreningar.

Mål: Att företaget redovisar hur de berörda kraftverken ska effektiviseras genom 
modernisering och implementering av teknik för att mäta och minska utsläpp av 
kväveoxider och svaveldioxid i enlighet med kraven från den amerikanska miljöskydds-
myndigheten. 

Kommentar: Företaget har nu reningsteknik för kväveoxider på de åtta kraftverk som 
berörs. Vad gäller svaveldioxid har företaget installerat reningsutrustning på tre av 
kraftverken, och enligt bolagets planer ska modern reningsteknik vara installerad på 
ytterligare ett kraftverk 2010-11. Två av kraftverken är under avveckling och kommer 
att stängas inom tre till sju år. För de återstående två kraftverken finns inga planer på 
att stänga eller införa rening av svaveldioxid eftersom dessa enheter är mindre och 
endast	är	i	drift	delar	av	året.	I	USA	finns	sedan	1990	ett	handelssystem	för	utsläpp	av	
svaveldioxid som alla berörda kraftverk deltar i. Företaget uppfyller här alla de krav som 
amerikanska myndigheter ställer.

Etikrådet anser att de kommit så långt som är möjligt i sin aktiva dialog med Duke 
Energy och inväntar utslaget från den rättsliga processen mellan företaget och ameri-
kanska Naturvårdsverket (EPA) gällande denna händelse. 

Bolagsdialoger
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Nedan följer en lista på de bolag som Etikrådet har rekommenderat respektive fond att 
utesluta.	Rekommendationen	har	följts	av	samtliga	fonder.	Samtliga	bolag	är	hemma-
hörande i länder som inte har skrivit under vapenkonventioner gällande klustervapen 
eller antipersonella landminor. Följaktligen är bolagen inte bundna av att följa konventio-
nerna enligt nationell lagstiftning. Det innebär att det finns mycket begränsad möjlighet 
för Etikrådet att påverka, eftersom bolagen förväntas följa nationella säkerhetspolitiska 
direktiv.

Som	en	årlig	rutin	uppmanar	Etikrådet	samtliga	av	ovanstående	uteslutna	bolaget	att	
agera i enlighet med de internationella vapenkonventionerna.

Mer detaljerad rapportering om dessa bolag finns på Etikrådets hemsida;  
www.etikradetapfonderna.se

Uteslutna 2008

Alliant Techsystems Inc.  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

GenCorp Inc.  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

General Dynamics Corporation   
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Hanwha Corporation   
Bryter mot konvention mot klusterbomber 

L-3 Communications Holdings, Inc.  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Lockheed Martin Corporation  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Poongsan Corporation (samt Poongsan Holdings Corporation)   
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Raytheon Company  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Textron Inc.  
Bryter mot konvention mot klusterbomber

Uteslutna före Etikrådets bildande 2007

Singapore Technologies Engineering  
Bryter mot Ottawakonventionen mot antipersonella landminor

Under första kvartalet 2010 rekommenderade Etikrådet respektive fond att utesluta 
Elbit	Systems	Ltd,	en	rekommendation	som	följts	av	samtliga	fonder.

 

Bolag som har uteslutits av  
samtliga fonder
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Oljesand i Kanada
Vårt samhälle är beroende av metaller, mineraler och fossil energi för att fungera. Utvin-

ning av dessa material från jordskorpan påverkar alltid människor och miljö. Samtidigt 

är de råvaror för en stor mängd andra industrier. Å ena sidan har gruv- och utvinningsin-

dustrin många gånger en negativ miljöpåverkan, å andra sidan är metaller en nödvändig 

insatsvara för många verksamheter i vårt samhälle. 

Etikrådet har sedan starten 2007 fört dialoger med både gruv- och oljebolag. Det är 

viktigt att bolagen är transparenta och att utvinningen sker på ett sådant sätt som inte 

bryter mot internationella konventioner. 

För att få ökad kunskap om miljökonsekvenserna av gruvindustrin tog Etikrådet fram 

en rapport 2008 samt besökte en gruva i Guatemala (rapporten kan laddas ner från  

www.etikradetapfonderna.se). Etikrådet samarbetar med andra institutionella investerare, 

både vad gäller enskilda bolag och hela branscher. 

ökat fokus på oljesandsutvinning 
Under 2009 har fokus på oljesandsutvinning ökat. Att utvinna olja ur oljesand har 

 kritiserats hårt av många miljöorganisationer, eftersom utvinningen är mer koldioxid-

intensiv än konventionell utvinning av olja. För de internationella oljebolagen är olje-

sanden i Kanada intressant eftersom tillgången på konventionella oljereserver minskar 

och behovet av olja förväntas öka. Kanada har den näst störst oljereserven i världen efter 

Saudiarabien tack vare sin oljesandsreserv på 173 miljarder fat.

Etikrådet samarbetar med andra investerare genom PRI:s oljesandsinitiativ för att 

få till stånd en förbättrad rapportering från alla bolag som har investeringar i Kanadas 

oljesand, vad gäller deras kolidioxiutsläpp, miljöpåverkan och ansvar gentemot urfol-

ken. Syftet är att öka transparensen för att bättre kunna bedöma de risker och möjlig-

heter som finns. För att få en större kunskap om oljesandens miljömässiga och sociala 

utmaningar åkte en representant från Etikrådet på en studieresa till Alberta i Kanada i 

november 2009, tillsammans med andra europeiska och kanadensiska institutionella 

investerare. 

studieResa i albeRta 
På studieresan besöktes Shells oljesandsgruva Muskeg River Mine samt Jackpine Mine 

som kommer att tas i bruk under 2010. Under resan arrangerades även möten med indu-

strins branschorganisation Canadian Association for Petroleum Producers (CAPP) och 

ett flertal oljebolag som är verksamma i antingen oljesandsgruvor eller insitu (på plats) 

projekt, en miljöorganisation samt representanter från Albertas regering. 

Cirka 20 procent av oljesanden ligger så pass nära markytan att det är möjligt att 

utvinna den i gruvor (dagbrott). För att kunna utvinna de övriga 80 procenten krävs att 

oljesanden, genom så kallade insitutekniker, görs flytande i marken och sedan pumpas 

upp till ytan för att därefter förädlas. Eftersom det behövs fler steg för att få fram olja 

från oljesand än från oljefält går det åt mer energi i förädlingsprocessen, vilket innebär 

att utvinningen av oljesand är mer koldioxidintensiv. Lokalt och regionalt påverkas 

miljön också av utsläpp av försurande ämnen till luft, läckage till vattendrag och av att 

markområdena förändras. Graden av miljöpåverkan beror på vilken teknik som används 

i utvinningen. Gruvorna använder stora mängder vatten från en närliggande flod i sina 

processer medan insitu använder grundvatten.

 En stor fråga för gruvorna är återställande av mark, framför allt de stora avfallsdam-

marna. Insitu-projekten har inte så stor visuell inverkan på omgivningen, men påverkar 

ändå markanvändningen genom den infrastruktur som krävs. Miljöeffekterna är även 

en viktig fråga för Kanadas urfolk som lever i detta område och har lagliga rättigheter att 

leva ett traditionellt liv. Alla bolag måste konsultera urfolket i sina projekt. 

Etikrådet kommer under 2010 att fortsätta engagera sig i gruv- och utvinningsindu-

strin, både i det egna dialogarbetet och i initiativ tillsammans med andra investerare. 

Studieresor

Oljesanden grävs upp med 
gigantiska grävskopor (nedre 
bilden) och lastas på världens 
största lastbilar som kan ta en last 
på 400 ton.

Oljesand (övre bilden) är sand  
där det i hålrummen finns olja av 
en kvalitet som kallas bitumen.
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Indien - kontrasternas och  
möjligheternas land
Indien är kontrasternas land. Extrem rikedom och extrem fattigdom sida vid sida. Ett 

land med både välrenommerade universitet och bristfällig eller ingen skolgång för många 

barn. Landet har därtill en snabbt växande medelklass. Indien, världens största demo-

krati, är ett land med många utmaningar och fantastiska möjligheter.

I januari 2010 gjorde Etikrådet en studieresa till Indien för att få en inblick i de risker 

och möjligheter som företag med verksamhet i Indien står inför både vad gäller miljö och 

mänskliga rättigheter. Vi ville bland annat öka vår kunskap om barnarbete, miljöarbete, 

hur svenska och indiska företag arbetar med sina leverantörer med avseende på bland 

annat arbetsvillkor och miljö. Vi träffade indiska, svenska och internationella företag 

samt intresseorganisationer. 

olika sätt att föRbättRa baRns villkoR 
Vi diskuterade barnarbete och barns villkor med UNICEF. De berättade hur komplext 

problemet i praktiken är. Att barn arbetar är i stor utsträckning socialt accepterat i 

Indien och det krävs mycket arbete för att ändra attityder. Cirka 80 procent av allt 

barnarbete i Indien sker inom jordbruket. Att gå i skolan måste uppfattas som ett bättre 

alternativ än arbete av både föräldrar och barn och så är inte alltid fallet. Det kanske inte 

ens finns någon skola i byn, eller så kommer inte läraren. Att läraren inte dyker upp är 

ett vanligt problem eftersom han/hon ibland har lång resväg och inte är motiverad av att 

arbeta i en byskola på landsbygden. Finns det en skola så består den därtill vanligtvis av 

en klass med 100 elever i olika åldrar och avsaknaden av skolböcker är stor.

För att förbättra undervisningen har UNICEF tagit fram undervisningsmaterial som  

är anpassat till att fungera för små självstudiegrupper. UNICEF arbetar även med att  

förbättra barns och kvinnors hälsa. För att nå ut med fakta om HIV/Aids har man utnyttjat 

såpoperans genomslagskraft och man informerar på bensinstationer för att nå lång-

tradarchaufförer som är en viktig målgrupp. 

UNICEF samarbetar även med företag för att förbättra barns situation. De betonade 

hur viktigt det är att företag går före och visar att det är möjligt att kombinera bra 

arbetsvillkor och miljöhänsyn med affärer. IKEA och H&M är två svenska företag som 

stöttar UNICEFs projekt i Indien.

Kraven som svenska 
företag ställer på 
leverantörerna  
leder till positiva 
förbättringar.

Etikrådet besökte flera företag och 
deras underleverantörer i Indien, 
bilden är från en textilfabrik.

Studieresor
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gRuvindustRin oRsakaR ofta konflikteR 
I våra samtal med två indiska miljöorganisationer (Centre for Science and Environment 

och Navdanya) diskuterade vi indisk industri i allmänhet och gruvindustrin och jord-

brukssektorn mer specifikt. Många delstater har stora naturtillgångar och utvinningen 

av dessa skapar ofta konflikter mellan gruvbolagen och lokalbefolkningen. Det är viktigt 

att gruvor etableras i samförstånd med de lokala samhällena och på ett miljömässigt 

ansvarsfullt sätt. Etikrådet träffade även ett gruvbolag för att diskutera dessa frågor.

genmodifieRade fRöeR i joRdbRuket 
Cirka 70 procent av Indiens befolkning bor på landsbygden och de är ofta beroende 

av jord och/eller skog för sitt uppehälle. I Indien pågår en debatt om huruvida Indiens 

behov av mat bäst tillgodoses via ett ekologiskt jordburk med traditionella fröer eller ett 

jordbruk med hybrid- och genmodifierade fröer. Vi mötte miljöorganisationen Navda-

nya som är en stark förespråkare för ett ekologiskt jordbruk och även ett av de företag 

som tillverkar och säljer genmodifierade fröer. Som så ofta när det gäller diskussioner 

om miljö och utveckling så har företag och civila samhällets organisationer motsatta 

uppfattningar. Större öppenhet och transparens är viktigt för att minska informationsga-

pet mellan företag, investerare och övriga intressentgrupper vilket var något vi påtalade 

under våra möten. 

miljö- och sociala kRav på leveRantöReR 
Indien är en viktig marknad för många svenska och multinationella företag. Många har 

haft produktion och försäljning i Indien sedan lång tid, eftersom Indien fram till mitten 

på 1990-talet hade höga importtullar. De svenska verkstadsbolag som vi besökte säljer 

fortfarande främst till den indiska marknaden. För andra branscher som t.ex. textilindu-

strin är Indien ett viktigt inköpsland. 

Ett område vi fokuserade på var hur företagen arbetar med sina leverantörer vad 

 gäller arbetsvillkor, arbetssäkerhet, mänskliga rättigheter och miljö. Här fick vi se många 

exempel på att kraven som de svenska företagen ställer inom dessa områden leder till 

positiva förändringar. Det kan till exempel röra sig om enkla men viktiga förändringar 

som att arbetarna fått tillgång till rent dricksvatten, rena toaletter och att de serveras 

subventionerad näringsrik kost. Det kan även röra sig om att indisk arbetslagstiftning 

följs vad gäller löner och övertid och att skyddsutrustning används. 

En av leverantörerna visade stolt upp sina tre revisionsprotokoll från sin svenska 

kund som visade på tydliga förbättringar. Tack vare detta arbete har leverantören dess-

utom fått nya kunder. Flera leverantörer påpekade att de tack vare sina kunder numera 

har börjat ställa sociala och miljömässiga krav på sina underleverantörer. 

Vi är medvetna om att vi själva har besökt ”bra” leverantörer och att det förstås finns 

fabriker där villkoren och arbetsmiljön är mycket sämre. Det är ändå hoppfullt att se att 

förändring är möjlig och att det leder till en bra affär för många led i värdekedjan.

Det är ändå hoppfullt 
att se att förändring 
är möjlig och att det 
leder till en bra affär 
för många led i värde-
kedjan.

Kontrasterna är 
stora i Indien.

Etikrådet på besök hos en 
underleverantör.
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Samarbeten och initiativ

Svenska institutioner i  
unikt investerar samarbete  
för en hållbar framtid
Utöver kärnan i Etikrådets arbete, att genom dialog påverka ett antal företags agerande, 

deltar Etikrådet i en rad svenska och internationella initiativ som syftar till att visa vårt 

ställningstagande som investerare och att öka företagens ansvarstagande. 

Femton svenska institutionella investerare, med ett förvaltat kapital på 4 000 miljar-

der kronor, gick under 2009 samman i ett unikt samarbete för att gemensamt påverka 

svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. 

Bland institutionerna återfinns de fyra AP-fonderna som står bakom Etikrådet. Övriga 

organisationer som står bakom projektet Hållbart Värdeskapande är DnB NOR, Folksam, 

Handelsbanken, KK-Stiftelsen, Meta Asset Management, Nordea, SEB, Skandia Liv, SPP, 

Swedbank Robur och Svenska Kyrkan.

Tillsammans har institutionerna över 550 miljarder kronor placerade på den svenska 

aktiemarknaden. Det motsvarar 20 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen. De 100 

största bolagen på Stockholmsbörsen fick i september uppmaningen att delta i en enkät-

undersökning med frågor som gäller ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet. Resultaten 

av enkäten offentliggjordes i en rapport som publicerades i januari 2010. För mer infor-

mation se www.hallbartvardeskapande.se.

vaRföR stödjeR etikRådet detta initiativ?
Etikrådet anser att företagen, genom att aktivt hantera miljömässiga och sociala aspek-

ter i sina verksamheter, kan bidra till att minska risker och kostnader samt tillvarata 

affärsmöjligheter. Därmed främjas långsiktigt hållbart värdeskapande, och investerare 

kan försäkra sig om att viktiga förutsättningar finns för en långsiktigt hållbar finansiell 

avkastning för nuvarande och framtida pensionärer i Sverige.

Målet med projektet är att lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar 

strukturerat med hållbarhetsfrågor för långsiktigt värdeskapande. Genom tillförlitlig och 

relevant information från bolagen om hur miljömässiga och sociala aspekter integreras i 

affärsverksamheten, skapas bättre genomlysning av företagen. Initiativet bidrar därmed 

till att skapa bättre beslutsunderlag för investerare. 

RAPPORT 2009
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Samarbeten och initiativ

Internationella samarbeten  
och initiativ
kRav på ökad tRanspaRens

Som medlemmar i FNs initiativ Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI), stödjer de fyra 
fonderna i Etikrådet utvecklingen för att investerare ska ta hänsyn till frågor som rör miljö 
och sociala aspekter. PRI utgör också en viktig plattform som skapar förutsättningar för sam-
arbeten mellan internationella investerare.

Tillsammans med andra investerare visar Etikrådet, både genom brev och genom 
publikt stöd till olika initiativ, att arbete med miljö och etik värdesätts av ägare, samt att 
vi som ägare följer företagens utveckling inom de frågorna.

Under 2009 har Etikrådet deltagit i ett flertal PRI-initiativ tillsammans med andra inves-
terare och organisationer. Etikrådet har tillsammans med 60 andra investerare skrivit på 
ett upprop mot tvångsarbete och barnarbete inom bomullsindustrin i Uzbekistan.

Inom ramen för ytterligare ett initiativ har respektive fond i Etikrådet röstat på ett  
30-tal resolutioner med klimatfokus, där amerikanska företag bland annat uppmanades 
att rapportera kring hur de ska arbeta för att minska sina koldioxidutsläpp.

Under 2008 och 2009 deltog Etikrådet i det så kallade Seoulinitiativet, där storbolag 
listade på världsindex (MSCI World, FTSE-All-World och IFC Emerging market index) 
som inte ställt sig bakom Global Compact uppmanades att göra så. Totalt kontaktades 
cirka 9 000 företag.

Etikrådet har även stöttat ett flertal initiativ som syftar till att förbättra aktieägarnas 
möjlighet att påverka bolagens ersättningsprogram i såväl Schweiz som i USA. 

klimatföRändRingaR i fokus

Samtliga fonder i Etikrådet stödjer Carbon Disclosure Project (CDP), som är ett inter-
nationellt samarbetsprojekt för att öka företagens medvetande om klimatförändringar. 
Genom projektet driver institutionella investerare företagen att rapportera mer trans-
parent kring strategier för klimatfrågor och att bättre dokumentera nyckeltal som kan 
visa på förbättringar. CDP syftar till att effektivisera datainsamlingsprocessen genom att 
ett stort antal investerare kollektivt skriver under en gemensam förfrågan kring data och 
rapportering om utsläpp av växthusgaser.

Inom ramen för PRI har Etikrådet tillsammans med 181 investerare skrivit under ett 
initiativ där man riktade en uppmaning till deltagarna på klimatkonferensen i Köpenhamn i 
december 2009 att ta krafttag för att möta klimatförändringarna. 

Etikrådet har tillsammans med en grupp investerare skrivit brev till bolag som inte besva-
rat CDPs årliga enkät eller vars svar varit undermåliga 2008.

tRanspaRens i oljeindustRin

Etikrådet har deltagit i ett initiativ tillsammans med 44 andra investerare där man har 
skrivit brev till 19 bolag som är involverade i oljesandsutvinning i Kanada. 

Ett annat internationellt initiativ som Etikrådet stödjer är initiativet för transparens 

inom utvinningsindustrierna, framför allt i oljebolag – det så kallade Extractive Industri-

es Transparency Initiative (EITI). Behovet av transparens och styrning är särskilt stort 

i länder med rika naturresurser men svaga regeringar. Tydligare rapportering av inkom-

ster i värdländerna, liksom att företagen rapporterar vad de betalar, ökar transparensen 

i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning. Tillsammans med ett 

70-tal andra investerare har Etikrådet formellt gett sitt stöd till EITI, vilket signalerar 

till länder och bolag med utvinningsverksamhet att ägare sätter värde på tydlig och 

 transparent redovisning av intäkterna.

PRI – Principles for 
Responsible Investments 
– FN:s initiativ för principer för 
ansvarsfulla investeringar. 
Genom PRI ökar kontaktytan 
och kunskapsutbytet mellan 
ansvarsfulla investerare 
världen över. (www.unpri.org)

Global Compact – är ett 
frivilligt FN-initiativ för att 
främja att företag bedriver sin 
verksamheter med hänsyn till 
tio universellt etablerade 
principer. De tio principerna 
bygger på FN-konventioner 
inom områdena mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö 
och korruption. 
(www.unglobalcompact.org)

ILO – International Labour 
Organization – FN:s organ för 
arbetsrättsliga frågor och 
arbetsvillkor. ILO består av 
representanter från både 
arbetstagar- och arbetsgivar-
sidan. ILO har tagit fram en 
rad konventioner om 
rättigheter i arbetet, av vilka 
de mest kända är ILOs åtta 
kärnkonventioner som berör 
frågor om föreningsfrihet och 
organisationsrätten, tvångsar-
bete, diskriminering och 
barnarbete. (www.ilo.org)



26

Övriga aktiviteter

Etikrådet prisas för bästa strategi 
Under 2009 erhöll Etikrådet NRPNs4 pris för ”Bästa strategi för etiska och hållbara 

investeringar bland svenska kapitalförvaltare.” Juryns motivering till att tilldela Etikrå-

det priset var: ”För den mest utvecklade processen, tydligheten och en transparens som 

är nödvändig för att åstadkomma förändringar. Vinnaren kan ses som ett föredöme för 

andra, inte minst genom samarbete både inom och över Sveriges gränser.” 

Etikrådet lägger stor vikt vid att ha en systematisk arbetsprocess, vara transparent 

och att försöka öka möjligheten till att påverka bolag genom att samarbeta med andra 

investerare. Juryns motivering kan därför ses som ett erkännande för att Etikrådet har 

valt en bra strategi för sitt aktiva ägararbete.

Etikrådets arbetssätt har rönt mycket uppmärksamhet, och allt fler investerare hör 

av sig med önskemål om att samarbeta med Etikrådet. Samarbete med andra investerare 

ger ökad tyngd i enskilda bolagsdialoger och i olika branschinitiativ och är därför något 

som Etikrådet prioriterar när möjlighet finns. 

4.  NRPNs står för Nordic Region Pensions and Investment News och är en publikation inom Financial  

Times-koncernen.

Etikrådets transparens och 
process samt samarbete 
med andra investerare 
prisades 2009.



Intressentdialog 
I april 2009 bjöd Etikrådet in ett flertal intressentorganisationer till en presentation av årsrapporten 2008. Under 

diskussionen som följde handlade en stor del av frågorna om Etikrådets bolagsdialoger, transparensen och mål 

kring dialogerna. Etikrådet har under 2009 även haft enskilda möten med flera intressentorganisationer för att 

diskutera olika frågor.

Konferenser och forum 2009
Etikrådet har under året aktivt deltagit i ett antal konferenser och forum för att presentera sitt arbete och byta 

erfarenheter om miljö- och etikfrågor. Därtill träffar Etikrådets medlemmar regelbundet investerare och andra 

intressenter och berättar om Etikrådets arbete. Genom att utbyta erfarenheter och berätta om arbetet bidrar 

Etikrådet till debatten och medvetenheten kring företagens ansvar.

Finansutskottet, Stockholm 21 april

Presentation av Etikrådets arbete

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden och Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden

Shareholder Activism in Europe on Workplace Issues, Madrid 13 maj

Presentation av verktyg investerare kan använda för att påverka bolag  

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden

Best of SRI European Forum 2009, Paris 14 maj

Presentation av Etikrådets arbete och hur investerare via dialog kan påverka bolag 

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden

SWESIF, Ägarstyrning - ger det någon effekt?, Stockholm 27 maj

Presentation av Etikrådets arbete

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden och Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden

Responsible Investor, Integrating ESG into Portfolios, New York 25 juni

Trender bland europeiska investerare rörande aktiv ägarstyrning

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden

ICGN Annual Conference, Sydney 13-15 juli

Presentation av Etikrådets arbete

Carl Rosén, Andra AP-fonden

UN PRI, Sydney 16-17 juli

Paneldebatt om ansvarsfulla investeringar och onoterade aktier 

Carl Rosén, Andra AP-fonden. På konferensen deltog även Första AP-fonden

UN PRI, From Principles to Practice, Stockholm 22 september

Etikrådet presenterade hur det implementerar PRI-principerna i sitt arbete

Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden

Eurosif och Responsible Investor - The Future of ESG Integration, Amsterdam 11 november

Paneldebatt om dialoger med företag och samarbete med andra investerare 

Ordförande Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden

Novethics - ESG Strategies for Responsible Investors, Paris 27 november

Paneldebatt om miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor i pensionsfonder

Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden

Övriga aktiviteter
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Frågor om Etikrådet besvaras av
Annika Andersson,
Etikrådets ordförande 2010.
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Tel: 08-787 75 69 


