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Abstract
Är  man  intresserad  av  ett  miljö-etiskt  premiepensionssparande  så  finner  man  inga 

konstigheter om man loggar in på sitt pensionskonto på pensionsmyndigheten eftersom 

man då finner att den förvalda Sjunde AP-fonden, AP7, som man blir placerad i om man 

inte  gör  något  aktivt  val  hör  till  de  101 valbara  pensionsfonder  som har  miljöetisk 

märkning, genom sina aktie- och räntefonder. Trots detta återfinns i innehavet många 

bolag som figurerat i media på grund av påstådda miljöbrott och brott mot mänskliga 

rättigheter. I denna uppsats kommer jag fram till att AP7, trots sin potentiellt miljöetiska 

policy,  varken  genom  accepterade  teorier  om  affärsetik  eller  genom 

pensionsmyndighetens egna definition lever upp till att vara en miljöetisk fond. Detta 

görs genom att  först  jämföra dess  policy med accepterade teorier  om affärsetik  och 

sedan genom en granskning av huruvida den lever upp till sin egen hållbarhetspolicy 

med sina nuvarande investeringar.

If  you're  interested  in  an environmental  and ethical  pension-fund saving in  Sweden 

you'll not find any oddities if you log on to your pension account at the Swedish pension 

agency since you'll then find that the pre-chosen Seventh AP-fund, AP7, that you'll get 

placed in if you don't make any active choice, are among those 101 selectable pension 

funds that  have been labeled as environmental-ethical,  through its  equity and fixed-

income funds. Despite this there are a lot of stock in companies that have been figuring 

in the media for alleged environmental- and human rights crimes to be found among the 

holdings of the Seventh AP-funds equity fund. In this essay I come to the conclusion 

that  AP7,  despite  it's  potentially  environmental-  and  ethics-friendly  policy,  neither 

through  accepted  theories  about  business  ethics  nor  through  the  Swedish  pension 

agency's definition lives up to be an environmental- and ethics-friendly fund. This is 

done by first comparing its policy by accepted theories about business-ethics and then 

by seeing how well  its investments of today corresponds with its  own sustainability 

policy.
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Förkortningar
AEWA African-Eurasian Waterbird Agreement

AP7 Sjunde allmänna pensionsfonden

CAT Convention against Torture 

CBD Convention on Biological Diversity

CEDAW Convention Elimination of all Forms of Discrimination against Women

CERD Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

CIP Cocoa Industry Protocol

CITES Convention on International Trade in Endangered Species

CLRTAP Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

CMA Chocolate Manufacturers Association 

CMS Convention on Migratory Species

COP Communication on Progress

CRC Convention on the Rights of the Child

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities

CSR Corporate Social Responsibility

GRI Global Reporting Initiative

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ILO International Labor Oragnization

MNC Multinational Company

NGO Non-governmental organization

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development

SGU Sveriges geologiska undersökning 

SR Social Responsibility

SRI Socially responsible investing

Såfa Statens årskullsförvaltningsalternativ

UDHR Universal Declaration of Human Rights

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change

UNGC United Nations Global Compact
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1 Inledning
Varje år avsätts 2,5 procent av var och en av Sveriges normalinkomsttagares lön och 

andra  skattepliktiga  ersättningar,  till  den del  av den allmänna pensionen som kallas 

premiepensionen.1 Denna del av pensionen går att påverka till den mån att man själv 

kan välja  vilken  eller  vilka  av de  801 aktie-  eller  räntefonder  som går  att  välja  på 

pensionsmyndighetens hemsida som man vill ska förvalta denna del av sin pension. Om 

man inte gör något aktivt val så blir man placerad i premiesparfonden som förvaltas av 

Sjunde  allmänna  pensionsfonden,  AP7,  även  kallad  Såfa (Statens 

årskullsförvaltningsalternativ). Ungefär 2,7 miljoner svenskar är idag placerade i AP7.2 

Dess aktiefond har idag en fondförmögenhet på cirka etthundrasex och en halv miljard 

kronor (106 445 000 000 kr) och dess räntefond dit man succesivt blir förflyttad efter att 

man fyllt 55, om man inte har gjort några aktiva val dessförinnan, omsätter mellan sex 

och en halv och sju miljarder kronor (6 705 462 000 kr).3

Är man intresserad av ett miljö-etiskt sparande så finner man inga konstigheter 

om man  loggar  in  på  sitt  pensionskonto  på  pensionsmyndigheten  eftersom man  då 

finner  att  AP7 hör  till  de 101 valbara pensionsfonder  som har  miljöetisk märkning, 

genom sina aktie- och räntefonder. Trots detta finner man i innehavet många bolag som 

figurerat och figurerar i media på grund av påstådda miljöbrott och brott mot mänskliga 

rättigheter.45

På grund av detta växer funderingar fram om huruvida det svenska folket har 

blivit korrekt informerade om hur deras premiepensionspengar investeras eller om de 

måhända  har  blivit  förda  bakom  ljuset  genom  en  olycklig  terminologi  hos 

pensionsmyndigheten.

1 Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen. 2012. 
https://secure.pensionsmyndigheten.se/DenAllmannaPensionen.html (Hämtad 2013-01-07)

2 AP7. Årsredovisning 2011. 2012. 
http://www.ap7.se/PageFiles/92/2011/AP7%20%C3%A5rsredovisning%202011.pdf (Hämtad 2013-
01-07)

3 AP7. Halvårsredogörelse 2012. 2012. www.ap7.se/PageFiles/1154/AP7%20Halv%c3%a5rsredog
%c3%b6relse%202012.pdf (Hämtad 2013-01-07)

4 AP7. AP7 Aktiefond Bilaga till årsberättelse 2011-12-31. 2011. 
www.ap7.se/PageFiles/92/2011/Innehavsf%c3%b6reteckning%20EQF%20111231.pdf (Hämtad 
2013-01-04)

5 Global Exchange. ”Most Wanted” Corporate Human Rights Violators of 2012. 2012. 
http://www.globalexchange.org/corporateHRviolators/ (Hämtad 2013-01-04)
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1.1 Frågeställning 

Med anledning av ovanstående problemformulering kommer jag fram till den mycket 

enkla huvudfrågan:

• Bör man i nuläget som privatperson byta premiepensionsfond från det statliga 

förvalet  AP7  till  något  annat  alternativ  om  man  bryr  sig  om  etik-  och 

miljöfrågor?

För att få svar på denna fråga kommer jag att söka svar på följande delfrågor:

• Kan AP7 klassas som en miljöetisk fond baserat på dess policy?

• Kan AP7 klassas som en miljöetisk fond baserat på dess aktieinnehav?

2 Material

För  min  undersökning  av  Sjunde  AP-fondens  miljöetiska  policy  har  jag  som 

primärmaterial använt mig av Sjunde AP-fondens innehavsförteckning från 2012, deras 

ägarpolicy från 2012, och av den första hållbarhetsredovisning från 2011 vilken står att 

finna  i  deras  senaste  årsredovisning där  deras  riktlinjer  för  ansvarsfulla  placeringar, 

hantering av etiska frågor, och miljöarbete tas upp. Allt detta material finns tillgängligt 

på Sjunde AP-fondens webbplats.6

Till teoridelen av uppsatsen har jag som sekundärmaterial använt mig av de båda 

böckerna  Affärsetik av Bengt Brülde och Lars Strannegård, och Affärsetikens grunder  

av Carl Martin Roos, vilka båda används som kursmaterial inom Lunds universitet, för 

att skapa mig en grundläggande bild av vad som är grundläggande affärsetik. Dessa 

båda  böcker  är  skrivna  i  olika  stil  där  Brülde  & Strannegård  använder  sig  mer  av 

diskussion än vad Roos gör och förmedlar en djupare förståelse för den affärsetiska 

problematiken. I gengäld förmedlar Roos bok en större tydlighet på kärnpunkter än vad 

Brülde & Strannegård gör vilket gör att den blir lättare att använda som en handbok. De 

6 AP7. Om AP7. 2012. http://www.ap7.se/sv/Om-AP7/ (Hämtad 2013-01-04)
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båda böckerna använder sig i  stort  sett  av samma terminologi och de motsäger inte 

varandra och kompletterar varandra dessutom vid tillfällen. I mitt tycke ger de båda 

böckerna tillsammans en god bild av affärsetikens grunder.

Som ett komplement till detta material har jag även använt mig av Donald DePamphilis 

Mergers and Acquisitions Basics och av Joshua Rosenbaum, Joshua Pearl, och Joseph 

R.  Perellas  Investment  Banking för  att  göra  mig  en  bild  av  traditionella  seder, 

mekanismer och tillvägagångssätt inom affärsvärlden, framförallt när det kommer till 

aktivt investerande.  Jag har även använt mig av statens offentliga utredning om AP-

fonderna  i  pensionssystemet  –  effektivare  förvaltning  av  pensionsreserven  (SOU 

2012:53),  och  av  information  från  Naturvårdsverkets  webbplats  angående  svenska 

miljömål, som sekundärmaterial. 

Jag  har  i  denna  uppsats  dessutom använt  mig  av  kontextuellt  material  som 

pensionsmyndighetens kriterier för sin miljöetiska märkning, lagen om pensionsfonder 

(2000:192/193), och aktiebolagslagen (2005:551). 

I mina granskningar av bolagen i den andra undersökningen har jag använt mig 

av bolagens egna CSR-rapporter,  för respektive undersökning relevanta peer-review-

artiklar,  och då det  har  varit  nödvändigt  relevanta lagar  och konventioner.  Eftersom 

denna uppsats i sin frågeställning tar hänsyn till mediebevakning har jag även använt 

mig av additionell relevant media som dokumentärfilmer och artiklar från NGO:er och 

nyhetsförmedlare i denna del av uppsatsen. 

3 Metod

Jag kommer i detta arbete att göra två undersökningar. 

I den första undersökningen kommer jag att undersöka hur Sjunde AP-fondens 

miljö-  och  etikpolicy  stämmer  överens  med  etablerade  teorier  om miljö  och  etik  i 

affärsvärlden vilka jag hämtar ur Bengt Brülde och Lars Strannegårds Affärsetik och ut 

Carl  Martin  Roos  Affärsetikens  grunder.  På detta  sätt  hoppas  jag få  svar  på frågan 

huruvida AP7:s miljö- och etikpolicy stämmer in på den allmänna definition av vad som 

är ett miljöetiskt handlingssätt inom affärsvärlden.
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I  den andra undersökningen kommer jag att  granska arbetsmetoderna hos  ett 

urval av företagen som återfinns i Sjunde AP-fondens aktieinnehav och jämföra dem 

med samma miljöetiska teorier som ovan och med riktlinjerna som dragits upp i Sjunde 

AP-fondens  policy,  med  syfte  att  få  svar  på  frågan  huruvida  Sjunde  AP-fonden  i 

dagsläget rätteligen kan klassas som en miljöetisk premiepensionsfond, baserat på dess 

innehav. 

4 Teori

Vad är en miljöetisk affärsetik? Enligt Carl Martin Roos bör en sådan genomsyras av 

beslut vilka vilar på etiska beslut tagna i enlighet med i tur och ordning i den mån de 

förekommer:

• Lagar och rättsregler  

• Etiska regler

• Etiska principer 

• Etiska teorier7                         

Bengt Brülde och Lars Strannegård kommer fram till samma sak i sitt metodavsnitt men 

tillägger att det är argumentationen bakom de moraliska besluten som är det viktiga, att 

metodiken finns där som en vägledning till  att ta de rätta besluten, och inte som en 

ursäkt att inte söka bättre lösningar. De menar att det är den moraliska sensitiviteten 

som är nyckeln till kommersiell anständighet och ett omdömesgillt beslutsfattande. Att 

överhuvudtaget reflektera över etiska frågeställningar i sitt beslutsfattande.8 

I  denna  uppsatsen  kommer  jag  att  försöka  passa  in  de  olika 

undersökningsobjekten  i  kategorier  enligt  Roos  ordning  för  att  identifiera  dess 

miljöetiska affärsmetod. Finner jag något undersökningsobjekt vars metoder inte går att 

passa in på någon av dessa kategoriska riktlinjer eller som aktivt bryter mot dem så 

kommer jag i denna uppsats att klassa det som ett icke miljöetiskt objekt. 

7 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder: introduktion till allmän, nationell och global etik, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 52.

8 Brülde, Bengt & Strannegård, Lars, Affärsetik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 s. 228-229.
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4.1 Lagar och rättsregler  

Det finns ingen global lag som har jurisdiktion att säga vad ett multinationellt företag 

MNC, får eller inte får lov att göra, utan företaget måste förhålla sig till de regler dit det 

är  verksamt.9 Detta legitimerar bolag som är hemmahörande i  länder med utvecklad 

lagstiftning att förlägga delar av sin verksamhet till länder med svagare lagstiftning för 

att klara av konkurrensen vilket kan ske på bekostnad av sämre arbetsförhållanden och 

mindre  hänsyn  till  miljö  och/eller  etik.  En  variant  av  denna  metod  är  så  kallad 

outsourcing vilket betyder att bolaget låter ett annat bolag stå för produktionen i det 

billigare landet. Att förlägga delar av sin verksamhet till billigare produktionsländer kan 

många gånger sägas vara det enda legitima alternativet för personer i ledande positioner 

på  dessa  bolag  eftersom  deras  uppdrag  är  att  bevaka  sina  respektive  företags  och 

aktieägares intressen.10 Svenska aktiebolag fungerar enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

i vilken det klargörs att det är bolagsstämman, som består av aktieägarna, som genom 

röstning utser en styrelse som i sin tur utser en verkställande direktör och eventuella 

andra organ till att sköta bolagets förehavanden.11

Det finns emellertid NGO:er som bevakar bolags verksamheter. I Sverige finns 

till exempel Swedwatch som bevakar svenska företags förehavanden och efterlevnad av 

konventioner, på den globala scenen.12 Om lagar, etiska regler, principer, teorier eller 

överenskommelser inte respekteras är det deras uppgift att se till att allmänheten och 

konsumenter får kännedom om detta vilket kan få negativa verkningar på företagets 

verksamhet.13 Detta  innebär  att  det  existerar  rättsliga  och  försvarbara  argument  för 

personer med ledande positioner i multinationella företag att följa och hörsamma etiska 

regler, principer och teorier även i länder med svag lagstiftning.

9 Rosenbaum, Joshua & Pearl, Joshua, Investment banking: valuation, leveraged buyouts, and mergers 
& acquisitions, John Wiley & Sons, Hoboken, N.J., 2009 s. 16-21.

10 Brülde, Bengt & Strannegård, Lars, Affärsetik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007 s. 70-74.
11 SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Stockholm, Justitiedepartementet L1.
12 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder: introduktion till allmän, nationell och global etik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 78-79.
13 Ibid, 18-19
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4.2 Etiska regler

Fastän FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna UDHR enligt Roos 

kan betraktas som internationell sedavanerätt så är den inte juridiskt bindande i sig själv 

utan riktar sig till alla stater och människor som etiska regler. Stöddokument till UDHR 

som ICCPR, ICESCR, CEDAW, CERD m.fl, har liksom övriga internationella traktat, 

konventioner  och avtal  en  högre  formell  rättslig  status  än  UDHR då  de  räknas  till 

folkrätten som reglerar förhållandena mellan staterna. De stater som har ratificerat dessa 

har  formellt  åtagit  sig  att  införliva  dessas  rekomendationer  inom sina jurisdiktioner, 

bland annat genom sina lagstiftningar.14 UDHR och de mer specificerade konventioner 

som tillkommit värnar om alla människors individuella inneboende och medfödda värde 

och försöker underlätta att dessa respekteras. Till andra relevanta internationella etiska 

regleringar hör den internationella arbetarorganisationen ILO:s regler om minimikrav 

inom arbetsrätten, och de internationella avtal som brukar följa på de miljökonferenser 

som brukar hållas med anledning av en ökad oro för en ohållbar utveckling på klimat 

och naturresurs-områdena. 

Dessa tre etiska riktlinjer, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, och skydd för miljö, 

ligger till grund för det färdigskräddade paketet Global Compact UNGC, som världens 

företag inbjöds att ansluta sig till av FN och dess dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan  1999,  i  ett  försök  till  global  samordning  i  en  värld  med  alltmer  globalt 

företagande. Global Compact har kritiserats för att göra det för lätt för företag att skaffa 

sig  en  image  som  etik  och  hållbarhetsmedvetna  fast  de  egentligen  inte  är  det,  att 

tillämpa så kallad ”greenwash” eller ”bluewash”, men sedan starten har många företag 

uteslutits efter att ha misslyckats med att upprätthålla standarderna. I ett företagsklimat 

som  idag  då  varumärket  många  gånger  värderas  många  gånger  högre  än  själva 

produkten har detta väsentlig betydelse för många företag. Man kan säga om ett företag 

att om det inte lyckas med att hålla sig inom UNGC:s riktlinjer prioriterar det inte en 

hållbar etisk och miljömässig utveckling.

När  riktlinjerna  för  Global  Compact  UNGC formulerades  av  FN var  det  ett 

viktigt  steg  för  utvecklingen  av  Corporate  Social  Responsibility  CSR,  översatt  till 

14 Ibid, 77-78
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svenska Socialt företagaransvar. I likhet med UNGC riktar sig begreppet CSR i vanligt 

språkbruk  på  tre  områden.  Dessa  är  miljö,  företagaransvar  och  företagsstyrning 

(Sustainability,  Corporate  Accountability,  Corporate  Governance).  Oklarheter  bakom 

definitiva definitioner av begreppet har fått till konsekvens att företag tenderar att skapa 

egna  definitioner  av  begreppet  och  att  begreppet  numera  fått  ge  vika  för  termen 

hållbarhet  eller  hållbar  utveckling.  Förutom  UNGC  har  flera  verktyg  och 

rapporteringssystem utvecklats för att hjälpa företag med sina arbeten med CSR och 

hållbar  utveckling  som  ISO  26000-standarden  om  socialt  ansvarstagande,  GRI:s 

rapporteringsssytem, och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.15 

Utöver de tre områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö har numera 

ökad uppmärksamhet riktats dels mot korruption, vilket implementerats i flera av de 

ovan nämnda etiska paketlösningarna, och dels mot hållbar investeraretik.16 Riktlinjer 

för  etiska investeringar  har  utarbetats  som till  exempel  Socialt  ansvarig  investering, 

SRI, för att försöka begränsa oetiska placeringar i företag och brancher som inte tar 

samhällsansvar och för att stimulera aktivism baserad på hållbarhetsmedvetenhet vid 

bolagsstämmor.17 Aktivism inom investment-teori, bygger vid sidan om att utnyttja sin 

rösträtt vid bolagsstämmor på att skaffa sig inflytande baserat på sitt aktiekapital, desto 

större post desto större inflytande.18

4.3 Etiska principer 

Saknas  det  rättsliga  eller  etiska  regler  för  ett  visst  handlande  kan  man  som 

företagsledare använda sig av etiska principer för att försöka resonera sig fram till ett 

etiskt riktigt handlingsförfarande. Sådana principer kan vara sprungna ur religösa teorier 

och kan lyda som ”du ska behandla andra som du själv vill bli behandlad”, eller också 

kan de vara sprungna ur mer modern och specialiserad teori som till exempel Göran 

15 Ibid, 76-94
16 Anabtawi, Iman och Stout, Lynn. Fiduciary Duties for Activist Shareholders. Stanford Law Review, 

Vol. 60 (2008): 1255-1308
17 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder: introduktion till allmän, nationell och global etik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 93-94
18 DePamphilis, Donald., Mergers and Acquisitions Basics [Elektronisk resurs] : All You Need To 

Know., Elsevier Science, Burlington, 2010, s. 109-112.
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Hermeréns  ”Det  goda  företaget”  där  etiska  principer  eller  imperativ  dras  upp  som 

autonomitetsprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen, och skadeprincipen vilka  i 

tur och ordning värnar om att människor ska kunna bestämma över sina egna liv, att 

människor ska behandlas lika, att vi bör göra gott mot andra och hindra att de skadas, 

och att vi inte ska skada andra varelser. Andra principer kan vara sanningsprincipen eller 

ärlighetskravet.19

4.4 Etiska teorier           

Skulle  man  misslyckas  med  att  hitta  vare  sig  rättslig  regel,  etisk  regel,  eller  etisk 

princip, att förhålla sig till inför till exempel ett beslut för ett företags räkning eller vid 

uppdragandet av en policy, så får man vända sig till etiska teorier för att försöka skapa 

sig en bild av vilka etiska aspekter som kan tänkas vara lämpliga att beakta för att kunna 

försvara ett eventuellt handlande. 

Sådana vanliga teorier är  utilitarismen som förespråkar maximal lycka för så 

många som möjligt,  pliktetiken som innebär att  ett  moraliskt handlingssätt  anammas 

oavsett  konsekvenser,  rättighetsetiken  som  innebär  att  hänsyn  till  rättigheter  måste 

beaktas och inte kränkas, kontraktualismen som utgår från att moralen inte är given utan 

förhandlas  fram,  rättviseetiken som  innebär  att  rättvisa  baserad  på  till  exempel 

jämställdhet  eller  behov  måste  gå  före  vinstintresset,  dygdetiken  som  innebär  att 

förutbestämda dygder som till exempel integritet, rättrådighet, tillit, respekt, och/eller 

empati  anammas,  eller  omsorgsetiken  som  kräver  att  man  sörjer  för  sin  nästa.2021 

Ytterligare en sådan teori är den neoklassiska eller neoliberala ekonomiska teorin vilken 

går ut på att företagen vinstmaximerar inom ramarna för lagar för att på så sätt ta ansvar 

gentemot sina aktieägare och därigenom gentemot samhället i stort.22

19 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder: introduktion till allmän, nationell och global etik, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 22-30.

20 Brülde, Bengt & Strannegård, Lars, Affärsetik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 38-55.
21 Roos, Carl Martin, Affärsetikens grunder: introduktion till allmän, nationell och global etik, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 34-43.
22 Brülde, Bengt & Strannegård, Lars, Affärsetik, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, s. 19.
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5 Det svenska premiepensionssystemet

Det allmänna ålderspensionssystemet ser ut som i figuren nedan. 18,5 % av inkomsten 

dras av till  den allmänna pensionen. 2,5% (upp till  ett maxbelopp om 7,5 basbelopp 

(basbeloppet 2012 44000kr)) läggs till  premiepensionen som förvaltas av sjunde AP-

fonden så länge man inte gör några aktiva val.

Sedan  pensionsmyndigheten,  som  lyder  under  socialdepartementet,  tog  över 

verksamheten  för  försäkringskassans  pensionsavdelning  och 

premiepensionsmyndigheten  (PPM)  den  1  Januari  2010  är  det  numera  den  som  är 

ansvarig för medborgarnas allmänna pension, men den fördelas fortfarande efter samma 

metod  vilket  regleras  i  lagen  om  allmänna  pensionsfonder  (2000:192)  och  i 
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socialförsäkringsbalken (2010:110).2324

För att få miljö/etisk M/E-märkning hos Pensionsmyndigheten krävs det enligt 

dess  webbplats  att  förvaltaren  har  en  tydlig  miljö-  och/eller  etik-hänsynstagande 

placeringsstrategi vilken regelbundet ska uppdateras. Självklart ska denna strategi även 

följas när man gör fondens placeringar enligt pensionsmyndigheten.25

6 Undersökningarna

6.1 Undersökning av Sjunde AP-fondens policy 

I  sjunde  AP-fondens  första  hållbarhetsredovisning  vars  kontenta  ingick  i 

årsredovisningen för 2011, deklareras att fonden arbetar som en aktiv ägare med dialog 

med bolag för att påverka dem i positiv riktning. Det deklareras vidare att den sedan 

2000  arbetat  aktivt  med  ansvarsfulla  placeringar  som  tar  sin  utgångspunkt  i  de 

internationella  konventioner  som Sverige  har  undertecknat  och  att  den  utesluter  ett 

företags aktier från placeringar i fem år om domstol avkunnat dom mot det, övervakare 

av  internationell  konvention  publicerat  dokument  med  hänvisning  till  det,  dess 

företagsledning erkänt brott, eller om AP7 på andra grunder fattat beslut om uteslutning. 

Att  man menar allvar med denna hållning markeras med en uppradning av fytioåtta 

bolag som man menar har uteslutits på grund av oetiska förehavanden. Man hävdar även 

att  man gör ett  postivt  urval av företag inom miljöteknikområdet(Clean Tech) så att 

företag  med  positiv  hållbarhetsprofil  gynnas.  Det  påpekas  även  i 

hållbarhetsredovisningen att man tar sitt egna miljöansvar genom att motsvarande 10 % 

av AP7:s kontors el har producerats genom en vind- och solkraftsanläggning på taket till 

den egna byggnaden. 

Det  förtydligas  i  den  egna  ägarpolicyn  att  Sjunde  AP-fonden  utöver  den  i 

förarbetet till lagen om allmänna pensionsfonder (2000:192) formulerade målsättningen 

23 SFS 2000:192. Lag om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Stockholm, Finansdepartementet V.
24 SOU 2012:53. Buffertkapitalutredningen. AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning 

av pensionsreserven: betänkande. Stockholm: Fritze. s. 89-91.
25 Pensionsmyndigheten. Vad är en miljö-etisk fond?. 2010. 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/VadArEnMiljoEtiskFond.html (Hämtad 2013-01-04) 
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att långsiktigt maximera avkastningen i förhållande till risken i placeringarna, ska ta sitt 

ägaransvar som följer av innehaven som den förvaltar baserat på tre huvudområden.26 

Bolagsstyrning, etikmässig hänsyn, samt miljömässig hänsyn.  

I frågan om bolagsstyrning har AP7 enligt ägarpolicyn valt att utgå från OECD:s 

principer  för  bolagsstyrning  angående  hur  man  ska  agera  i  ägarfrågor  så  länge  de 

bedöms som kostnadseffektiva. Dessa principer behandlar följande punkter: 

1. Grundläggande infrastruktur

2. Aktieägares rättigheter

3. Likabehandling av aktieägare

4. Övriga intressenters roll 

5. Informationsgivning och transparens

6. Styrelsens ansvar 

I frågan om miljö och etikhänsyn i förvaltningen beskrivs det i ägarpolicyn att direkta 

placeringar  endast  ska göras  i  företag  som på ett  godtagbart  sätt  följer  kraven i  de 

internationella  konventioner  som  Sverige  har  tillträtt.  De  konventioner  som  främst 

beaktas är följande och företag som fonden investerar i granskas enligt ägarpolicyn två 

gånger per år:

• Konventioner om de mänskliga rättigheterna.

(Av  core-konventionerna  har  Sverige  ratificerat  folkmordskonventionen, 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ICCPR, konventionen 

om sociala och kulturella rättigheter ICESCR, konventionen om avskaffandet av 

alla former av rasdiskriminering CERD, konventionen om avskaffandet av all 

diskriminering av kvinnor CEDAW, konventionen mot tortyr CAT, konventionen 

om barnets rättigheter CRC, samt konventionen om rättigheter för människor 

med funktionsnedsättning CRPD.)

• Barnkonventionen 

(CRC som nämnts ovan.)

• ILO-konventionerna

26 Proposition 1999/2000:46. AP-fonden i det reformerade pensionssystemet. Stockholm, 
Finansdepartementet V, s. 76-77.
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(ILO:s åtta kärnkonventionerna tillhör de som Sverige är anslutna till och de är, 

den om Föreningsfrihet och organisations rätt (nr 87), den om Rätt att organisera 

sig och förhandla kollektivt (nr 98), den om Förbud mot tvångs- och straffarbete 

(nr 29), den om Avskaffande av tvångsarbete (nr 105), den om Lika lön för lika 

arbete  oavsett  kön  (nr  100),  den  om  Diskriminering  vid  anställning  och 

yrkesutövning (nr 111), den om Minimiålder för arbete (nr 138), och den Mot de 

värsta formerna av barnarbete (nr 182).27 

• Internationella miljökonventioner 

(Sverige har anslutit sig till bland andra Klimatkonventionen, Kyotoprotokollet, 

FN:s Luftvårdskonvention, Vattenfågelavtalet AEWA om skydd av livsmiljöer 

och flyttvägar för flyttande arter av vattenfåglar, Bernkonventionen om skyddet 

av  europeiska  arter  av  djur  och  växter  samt  deras  naturliga  livsmiljöer, 

Konventionen om biologisk mångfald  CBD, Washingtonkonventionen CITES 

om handel med hotade arter av djur och växter, Bonnkonventionen CMS om 

skydd av flyttande djurarter, Europeiska landskapskonventionen om skydd och 

skötsel  av landskap,  Våtmarkskonventionen Ramsar  om skydd av  våtmarker, 

Världsarvskonventionen  för  skydd  av  världens  kultur-  och  naturarv, 

Wienkonventionen  och  Montrealprotokollet  om  nedbrytning  av  ozonskiktet, 

Stockholmskonventionen  om  långlivade  organiska  föroreningar, 

Baselkonventinen  om  kontroll  av  gränsöverskridande  transporter  och 

omhändertagandet  av  farligt  avfall,  Århuskonventionen  om  rätten  till 

miljöinformation, och Esbokonventionen om information till grannländer.)28 

• Konventioner mot mutor och korruption. 

(Sverige  tillämpar  bland  annat  OECD:s  konvention  om  bekämpande  av 

bestickning  av  utländska  offentliga  tjänstemän  i  internationella 

affärsförhållanden, EU:s konventioner, protokoll och rambeslut mot korruption, 

Europarådets  konventioner  ETS nr  173  och  174  mot  korruption,  samt  FN:s 

konvention mot korruption.)

27 Mattson, Kristina, Mänskliga rättigheter i arbetslivet: ILO:s åtta kärnkonventioner, LO-TCO 
biståndsnämnd, Stockholm, 2010

28 Naturvårdsverket. Internationella miljökonventioner. 2012. http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-
och-Internationellt/Internationella-miljokonventioner/ (Hämtad 2013-01-04)
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Följer vi modellen i teorin kommer vi fram till att AP7 i sin hållbarhetsredovisning samt 

ägarpolicy  uppfyller  det  första  kravet  på  att  anamma ett  miljöetiskt  förhållningssätt 

genom att följa rättsliga lagar och regler där det är verksamt. Vidare gör den anspråk på 

att följa globala etiska regler baserade på svenska åtaganden samt OECD:s riktlinjer och 

tillämpa SRI-metoden då det är möjligt. De etiska reglerna och riktlinjerna är sprungna 

ur etiska principer och teorier och därmed kan man sammanfatta att AP7 i sin officiella 

policy enligt Carl Martin Roos modell har en god miljöetisk policy. Man kan även säga 

att  den  lever  upp  till  Brülde  och  Strannegårds  kriterium  om  ett  reflekterande 

etikbeslutsfattande eftersom man på ett genomtänkt sätt motiverar sin strävan efter att 

förändra till  det bättre och enligt utsago stödjer miljöteknikföretag, så kallade Clean 

Tech-bolag,  med  över  1  miljard  kronor,  med  syfte  att  främja  mer  hållbara 

energilösningar  på  lång sikt.  Vad som kan sägas  tala  emot  att  AP7 har  en  optimal 

miljöetisk  policy  är  att  det  miljöetiska  ansvartagandet  är  underställt  ett 

vinstmaximeringskrav  och  att  trots  att  undantag  från  placeringar  i  företag  med 

verksamhet inom icke-konventionsreglerade områden möjliggörs genom granskning av 

offentligt  material  och  utomstående  expertis,  gör  avsaknaden  av  en  egen  miljöetisk 

princip eller teori utöver det uttalade intresset för investeringar i Clean Tech-bolag och 

uteslutning av bolag som tillverkar kärnvapen, att investeringar i branscher som ännu 

inte har hunnit regleras trots allt blir möjliga.

6.2 Undersökning av Sjunde AP-fondens innehav

För att få fram ett urval av bolag i innehavet som figurerat i media angående anklagelser 

om  etik  och  miljöbrott  på  faktiska  grunder  började  jag  med  att  jämföra  den  San 

Fransisco-baserade  NGO:en Global  Exchanges  lista  över  10 av de värsta  mänskliga 

rättighets-förbrytande multinationella företagen med innehavet i Sjunde AP-fonden. 

Global  Exchange  uppdrag  är  enligt  egen  utsago  att  arbeta  för  mänskliga 

rättigheter samt sociala, ekonomiska och miljömässiga rättvisefrågor och man arbetar 

aktivt med bland annat frågor som fair trade, grön energi och community rights. Av de 
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10 bolagen på dess topplista återfanns 7 stycken i AP7:s innehav och dessa var, Bank of 

America,  Chevron,  Halliburton,  The  Hersey  Company(corp(2005)),  TransCanada 

Corporation, Veolia Environnement S.A., och Wal-Mart de Mexico.29 

Under arbetets gång har jag uppmärksammat flera andra bolag som finns i AP7:s 

innehav  i  populära  medier  som  internet,  internationella  nyhetsförmedlingar,  och  i 

dokumentärserier  som  Why  poverty,  men  har  valt  att  begränsa  den  huvudsakliga 

undersökningen till dessa sju av tidsmässiga skäl. 

6.2.1 Bank of America

Bank of America, som AP7 äger värdepapper för motsvarande 205 miljoner kronor i, 

blir  kritiserat  av  NGO:er  och  media  för  att  göra  stora  investeringar  i  kolkraftverk. 

Världen  är  enad  i  frågan  om  att  koldioxid,  CO2,  som  skapas  i  stora  mängder  i 

kolkraftverk är en bidragande faktor till växthuseffekten och kolkraftverken tros ligga 

bakom 20% av de globala växthusgasutsläppen.30 Ledare som Fredrik Reinfeldt, Ban 

Ki-moon, och Barack Obama har gjort uppmärksammade uttalanden där det markerats 

att växthuseffekten kan vara det allvarligaste hotet mot mänskligheten som finns för 

tillfället i form av först och främst ökade vattennivåer och mer extremväder men också i 

form av ett hot om mycket svåra förändringar i atmosfären och havet.31

Sverige  som  har  skrivit  under  och  ratificerat  FN:s  ramkonvention  om 

klimatförändringar  (United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change, 

UNFCCC) och Kyotoprotokollet, har som ett av många länder officiellt ställt sig bakom 

detta synsätt och åtagit sig att utföra åtgärder för att förutse, förhindra, eller minimera 

orsakerna till klimatförändringen, däribland genom att minska koldioxidutsläppen.32

Bank  of  America  som  ej  är  bundet  av  Kyotoprotokollet  eftersom  det  är 

hemmahörande i USA som inte har ratificerat det uppges av NGO:en Rainforest Action 

29 Global Exchange. ”Most Wanted” Corporate Human Rights Violators of 2012. 2012. 
http://www.globalexchange.org/corporateHRviolators/ (Hämtad 2013-01-04)

30 Rainforest Action Network. Coal. 2012. http://ran.org/coal/ (Hämtad 2013-01-04)
31 Lönnaeus, Olle. Fritt fram för mer kolkraft. Sydsvenskan. 2009-02-05. 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/fritt-fram-for-mer-kolkraft/ (Hämtad 2013-01-04)
32 Naturvårdsverket. Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. 2012. 

http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-
miljokonventioner/Klimatkonventionen-och-Kyotoprotokollet/ (Hämtad 2013-01-04)
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Network RAN, som har undersökt data från nyhetsförmedlingen Bloomberg, enbart de 

senste två åren ha investerat 6,74 miljarder dollar i kolkraft.33  

Bank of America är inte med i UN Global Compact men rapporterar till Global 

Reporting Initiative GRI, angående sitt hållbarhetsarbete. I den senaste rapporten från 

2006 uppger  banken att  den erkänner  forskares data  om att  växthusgaser  i  form av 

koldioxid, metangas och kväveoxid utgör ett hot mot stabiliteten och hållbarheten för 

livet  som vi känner det.  I  rapporten uppger den att  den tror  sig kunna bidra till  att 

minska växthusgasutsläpp både i form av eget arbete och i form investeringar genom att 

minska sina egna utsläpp med 9% och sina indirekta utsläpp med 7% till 2009.34 I den 

uppföljande rapporten från 2010 uppges det att den lyckades minska sina egna utsläpp 

med inte mindre än 18%.35 Hur det gick med indirekta utsläpp anges inte.  Däremot 

nämns en kol-policy som går ut på att Bank of America har en hållbar kolkraftspolicy 

eftersom  den  använder  sig  av  en  teknologi  som  innebär  att  koldioxiden  från 

kolkraftverk som den investerar i ska kunna upptas i flytande form och förvaras.36 En 

teknologi som i Sverige anses vara möjlig i framtiden av kolinstitutet med hänsvisning 

till liknande lyckade oljeindustriprocesser de senaste 25 åren, men som anses orealistisk 

av andra sakvetare eftersom det skulle innebära att ett kraftverk med samma uteffekt 

som  Barsebäck  2  reaktorn,  om  det  skulle  kunna  tillgodogöra  sig  rätt 

komprimeringsteknik, skulle producera en tankbil med flytande komprimerat CO2 gas 

var femte minut som skulle behöva förvaras på någon lämplig plats.37 En förvaring vars 

miljöeffekter ingen oavsett metod med säkerhet vet effekterna av.38

33 Rainforest Action Network. Rainforest Action Network Renames Bank of America Stadium - ”Bank 
of Coal”. 2012. http://ran.org/rainforest-action-network-renames-bank-america-stadium-
%E2%80%93-%E2%80%9Cbank-coal%E2%80%9D# (Hämtad 2013-01-04) 

34 Bank of America. 2006 Sustainability Report. 2006. 
http://webmedia.bankofamerica.com/environment/pdf/Global_Reporting_Initiative_Report.pdf 
(Hämtad 2013-01-04)

35 Bank Of America. Environmental Progress Report 2010. 2010. 
http://webmedia.bankofamerica.com/environment/pdf/RPT-06-10-0774_Report_9-10_WEB.pdf  
(Hämtad 2013-01-04)

36 Bank of America. Coal Policy. 2012. 
http://webmedia.bankofamerica.com/environment/pdf/COAL_POLICY.pdf (Hämtad 2013-01-04)

37 Telgemiljö. Koldioxidlagring och naturlagarna. 2008. 
http://www.telgemiljo.se/artiklar/energi/Koldioxid%20och%20naturlagar-1.htm (Hämtad 2013-01-
04)

38 House, KZ; Schrag, DP; Harvey, CF; Lackner, KS. Permanent carbon dioxide storage in deep-sea 
sedimentes. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED 
STATES OF AMERICA, Vol. 103, No. 33(2006): 12291-12295.
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Bank of America har en miljöetisk tanke i sitt arbete och i sin policy men den 

når  inte  upp  till  Svenska  åtaganden  i  form  av   FN:s  ramkonvention  om 

klimatförändringar och Kyotoprotokollet.  Ett exempel på detta är till  exempel att tre 

kolkraftverk i USA 2010 släppte ut växthusgaser motsvarande Sveriges totala utsläpp 

för samma år (66 miljoner ton).39  Investeringar i Bank of America kan inte endast anses 

vara ej miljöetiska ur svensk synvinkel utan även vara missgynnande för Svenska och 

Europeiska konkurrenter som är underställda nationella och regionala ansvarstaganden 

för den globala utvecklingen.

6.2.2 Chevron

Chevron är ett av många oljebolag i innehavet hos den miljö-etiskt inriktade Sjunde AP-

fonden.  Värdepapper  i  oljesektorn  utgör  vid  sidan  av  värdepapper  i  den  irländska 

banksektorn  och  inom  datautvecklingsbranschen  de  i  särklass  största  innehaven  i 

fonden, där Exxon Mobil allena står 1,56 procents andel av fonden och Chevron för 

0,80%. Detta faktum bör sättas i paritet med att den genomsnittliga procentuella andelen 

för ett  värdepapper bland omkring två och ett  halvt tusen, som är ungefär vad AP7 

handhåller, är 0,04%.40

Olja är ett fossilt bränsle och användningen av den utgör redan i kontrollerade 

former  ett  hot  mot  miljön  på  grund  av  att  den  står  för  en  stor  andel  av 

koldioxidutsläppen, vilka det råder global konsensus om måste minska om vi vill ha 

någon chans att bromsa den globala uppvärmningen .41  Förbränningen av olja utgör den 

största  utsläppskällan  från  oljehanteringen  men  även  avfall  från  till  exempel 

oljeraffinaderier  smutsar  ner  luft  och  vatten.42 Sverige  har  i  bland  andra 

39 Danielsson, Anders. Tre kolkraftverk släpper ut lika mycket som Sverige – Miljöaktuellt. 
MiljöAktuellt. 2012-01-27. http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.429168/tre-kolkraftverk-slapper-ut-
lika-mycket-som-sverige (Hämtad 2013-01-04)

40 AP7. AP7 Aktiefond Bilaga till årsberättelse 2011-12-31. 2011. 
www.ap7.se/PageFiles/92/2011/Innehavsf%c3%b6reteckning%20EQF%20111231.pdf (Hämtad 
2013-01-04)

41 Naturvårdsverket. Energin påverkar miljön. 2012. 
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Energin-paverkar-
miljon/ (Hämtad 2013-01-04) 

42 Wake, Helen. Oil refineries: a review of their ecological impacts on the aquatic environment. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 62, Issue 1-2(2005): 131-140.
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Kyotoprotokollet och Stockholmskonventionen åtagit sig att följa en linje som går ut på 

att  värja  sig  inte  bara  mot  okontrollerade  men  också  mot  kontrollerade  effekter  av 

oljebranschens aktiviteter.43

Trots att Chevron i sin CSR-policy från 2011 strävar efter att eliminera antalet 

olyckor så sker det ständigt nya olyckor i samband med oljeutvinning och förfining.44 

Sedan slutet av 2011 har Chevron allena råkat ut för olyckor i Brasilien, Nigeria och den 

Amerikanska västkusten.45 Dessa olyckor liksom ständigt återkommande olyckor under 

historiens lopp visar tydligt att man inom denna bransch i likhet med de allra flesta 

branscher måste förhålla sig till en viss kvot av olyckor, med den skillnad att olyckor 

inom denna bransch kan få förödande konsekvenser för naturlivet och näringskedjan 

vilket många anser att man inte kan sätta en prislapp på.

Någon som har försökt att sätta en prislapp på miljöförstöring med samband med 

oljeutvinning är den Ecuadorianska domaren Nicolás Zambrano som den 14 Februari 

2011 dömde Chevron att betala totalt 18 miljarder dollar för miljörförstöring, utförd av 

det av Chevron år 2001 uppköpta bolaget Texaco, mellan 1964 och 1992.46  Domen 

inkluderade 5,39 miljarder dollar för att återställa förorenad mark, 1,4 miljarder dollar 

för att skapa ett hälso och omsorgssystem för det drabbade området, 800 miljoner dollar 

för behandling av personer som blivit utsatta för föroreningarna, 600 miljoner dollar till 

att återskapa förorenade vattenkällor, 200 miljarder dollar till att hjälpa inhemska växt 

och djurarter att återhämta sig, 150 miljoner dollar till att förse det drabbade området 

med vatten som inte är förorenat, 100 miljoner dollar  till  att  skapa program för att 

återskapa  det  kulturella  och  sociala  livet  i  det  drabbade  området.  Vidare  dömdes 

Chevron att betala ytterligare 8,6 miljarder dollar i skadestånd och 860 miljoner dollar 

43 Naturvårdsverket. Långlivade organiska föroreningar. 2012. 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/EU-och-Internationellt/Internationella-
miljokonventioner/Langlivade-organiska-fororeningar/ (Hämtad 2013-01-04)

44 Chevron. 2011 Corporate Responsibility Report. 2012. 
http://www.chevron.com/documents/pdf/corporateresponsibility/Chevron_CR_Report_2011.pdf 
(Hämtad 2013-01-04)

45 Dickson, Drew. Massive blaze contained at San Francisco Bay oil refinery as 160,000 residents 
forced to shelter from toxic smoke. Daily Mail. 2012-08-07.  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2184749/Huge-erupts-San-Francisco-Bay-oil-refinery-
forcing-160-000-residents-stay-indoors.html (Hämtad 2013-01-04)

46 Baynes, Terry; Stempel, Jonathan; Wallace, John; Choy, Marguerita. Chevron fails to block $18 
billion Ecuador judgement. Reuters. 2012-10-09. http://www.reuters.com/article/2012/10/09/us-usa-
court-ecuador-idUSBRE8980UQ20121009 (Hämtad 2013-01-04)
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till kärandena.47 

Åtalet som från början var riktat mot Texaco i Amerikansk domstol ogillades av 

den federala domstolen i New York i början av 1990-talet eftersom Texaco insisterade 

på att Ecuadoriansk domstol var den rätta instansen att avgöra fallet i, och gillade dess 

jurisdiktion.48 Trots detta vägrar Chevron att acceptera domen från 2011 och har hittils 

vägrat  att  betala.49 Man  har  dessutom gjort  rättsliga  utfall  i  USA för  att  förhindra 

indrivning med hänvisning till korruption inom det Ecuadoriska rättssystemet och har 

även gjort uttalanden om att man även i fortsättningen kommer att vägra att respektera 

domslutet.50 

Chevron är inte med i UN Global Compact men skriver rapporterar enligt GRI:s 

standard vilka dock har fått  kritik för att  måla upp en alltför ljus bild av företagets 

hållbarhetsarbete,  speciellt  med  tanke  på  dess  storlek.51 Man  har  även  ett  eget 

rapporteringssystem som kallas  Operational  Excellence  Management  System OEMS 

som sägs hjälpa till i arbetet att identifiera, hantera och reducera risker, och man har 

dessutom en MR-policy som sägs  baseras  på ILO:s  kärnkonventioner  och UDHR.52 

Trots dessa åtaganden råkar Chevron ofta ut för svåra olyckor och man följer inte lagar 

och rättsregler. I denna undersökning framgår det att Chevron är ett  icke miljöetiskt 

objekt. 

6.2.3 Halliburton

Halliburton är ett annat amerikanskt bolag som från och till har figurerat flititgt i media 

47 Percival, Robert V.. Global Law And The Environment. Washington Law Review, Vol. 86:579(2011): 
605-616

48 Ibid, 613
49 ChevronToxico. Chevron Blasted In U.N. Letter for Violating International Law. 2012. 

http://chevrontoxico.com/news-and-multimedia/2012/0206-chevron-blasted-in-un-letter-for-
violating-international-law (Hämtad 2013-01-04)

50 Baynes, Terry; Stempel, Jonathan; Wallace, John; Choy, Marguerita. Chevron fails to block $18 
billion Ecuador judgement. Reuters. 2012-10-09. http://www.reuters.com/article/2012/10/09/us-usa-
court-ecuador-idUSBRE8980UQ20121009 (Hämtad 2013-01-04)

51 Godelnik, Raz. Chevron's 2011 CSR Report Provides a (Too) Rosy Picture of the Company. 
Triplepundit. 2012-05-16. http://www.triplepundit.com/2012/05/chevrons-2011-csr-report-rosy-
picture-company/ (Hämtad 2013-01-04)

52 Chevron. 2011 Corporate Responsibility Report. 2012. 
http://www.chevron.com/documents/pdf/corporateresponsibility/Chevron_CR_Report_2011.pdf 
(Hämtad 2013-01-04)
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på grund av tvivelaktiga affärsmetoder. Detta framförallt sedan det var det enda bolaget 

som fick uppdrag i  Irak inom oljeindustrin när Irak stod under Amerikansk kontroll 

samtidigt som dess VD mellan 1995 och 2000, Dick Cheney, var vicepresident i USA, 

men också sedan det gjort sig känt för att arbeta antifackligt, samarbeta med diktaturer 

som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, och anamma miljöfarliga quick-fixes 

som förbräning av giftigt militärmaterial och kroppsdelar i krigszoner.535455

Halliburton  ligger  ofta  i  indirekt  eller  direkt  oppositionell  kurs  med svenska 

miljömål  eftersom dess  huvudsakliga sysselsättning är  att  tillhandahålla  tjänster  och 

teknik åt olje och gas-industrin, såsom geologiska data, borrning, och cementering och 

återställning av uttjänade fyndigheter .56   

En av  dessa  tekniker  är  hydraulisk  frakturering eller  spräckning,  även kallat 

fracking, som 2005 behövde och kunde undantas från bland annat USA:s safe drinking 

water act och clean water act för att kunna fungera legalt i USA. Safe drinking water act 

och clean water act  är till för att skydda USA mot vattenföroreningar och undantagen 

kunde genomföras då Dick Cheney var vicepresident i USA och kallas därför för the 

Halliburton loophole.57 Tekniken används när den fossila gasen skiffergas, även kallad 

naturgas,  ska  utvinnas  och  fungerar  genom  att  berggrund  spräcks  sönder  och 

genomsnittsvis 20 miljoner liter vatten under hårt tryck pumpas ner i kilometerdjupa 

borrhål  tillsammans med stora volymer av sand och cirka 200000 liter  kemikalier.58 

Metoden har mötts med oro och skepticism inte bara i USA  där den förbjudits i flera 

delstater och städer, utan även i Europa där där den förbjudits i bland annat Frankrike 

och Bulgarien.59 Även i Sverige har metoden uppmärksammats efter att prospektering 

utfördes i Skåne mellan 2009 och 2011 och fortfarande pågår på Öland, Gotland och i 

53 Fahrenheit 9/11, Moore, Michael, 2004
54 Corporate Watch. Halliburton Plc. A Corporate Profile. 2003. http://www.corporatewatch.org/?

lid=275 (Hämtad 2013-01-04)
55 Sturgis, Sue. KBR, Halliburton sued over war-zone's toxic burn pits. 2009. 

http://www.southernstudies.org/2009/06/kbr-halliburton-sued-over-war-zones-toxic-burn-pits.html 
(Hämtad 2013-01-04)

56 Halliburton. Corporate Profile. 2012. http://www.halliburton.com/AboutUs/default.aspx?
navid=966&pageid=2458 (Hämtad 2013-01-04)

57 Drajem, Mark och Klimasinska, Katarzyna. EPA Shrinking 'Halliburton Loophole' Threatens Obama 
Gas Pledge. Bloomberg. 2012-02-01. http://www.bloomberg.com/news/2012-02-01/epa-shrinking-
halliburton-loophole-threatens-obama-gas-pledge.html (Hämtad 2013-01-04)

58 Howarth, Robert W. och Ingraffea, Anthony. Should fracking stop? Nature, Vol. 477(2011): 271-275.
59 Motion 2012/13:N334. Utvinning av skiffergas med s.k. fracking. Stockholm, Näringsutskottet.
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Östergötland, och ett lagförslag om att förbjuda metoden har lagts fram i riksdagen.60 

Oron består främst av att berggrunden destabiliseras, att jordbävningar uppstår till följd 

av hanteringen av det överblivna borrvattnet, och att luft och grundvatten förgiftas av 

främst växthusgasen metan.616263

En annan kontrovers som Halliburton varit inblandade i som är värd att nämna är 

oljeutsläppet  i  Mexikanska  golfen  2010  då  ett  defekt  cementeringsarbete  ledde  till 

historiens  hittils  största  kända  olje-  och  metangasutsläpp  med  svåra  skador  på  det 

marina livet i den Mexikanska golfen, där Halliburton hade ansvar för cementering och 

analys av säkra borrningsförhållanden.6465

Det  är  inte  bara  på  tekniksidan  som  det  har  stormat  kring  Halliburtons 

förehavanden utan man dras även med anklagelser om bland annat krigsprofitering och 

om att ge mutor och korrumpera för att kunna styra sina affärsintressen dit man vill.66 

Ett sådant fall var skandalen i Nigeria där man genom bolaget TSKJ anklages för att han 

mutat Nigerianska myndighetspersoner med 180 miljoner dollar för att få fördelaktig 

behandling  vid  förhandlingarna  om  kontrakt  på  byggandet  av  en  gas-

förädlingsstation/pipeline  på  den  Nigerianska  ön  Bonny  Island.67 Halliburtons 

dotterbolag KBR som senare lösgjordes från Halliburton dömdes 2009 till att betala 402 

60 Piper, Carl; Ullman, Anita; Krüger, Martina. Sverige bör förbjuda utvinning av skiffergas. 
Sydsvenskan. 2012-09-22. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-bor-forbjuda-utvinning-av-
skiffergas_7521420.svd (Hämtad 2013-01-04)

61 Gasland, Fox, Josh, 2010
62 Johnson, Jeff. Methane: A New 'Fracking' Fiasco. Chemical & Engineering News, Vol. 90, Issue. 16 

(2012): 34-37.
63 Jones Nicola. United States investigates fracking safety. nature, 2011-05-12. doi: 

10.1038/news.2011.282  
64 King, Leo. BP £24bn lawsuits claim contractors failed to use modelling software properly. 

Computerworld UK. 2011-04-44. http://www.computerworlduk.com/news/it-business/3275978/bp-
24bn-lawsuits-claim-contractors-failed-to-use-modelling-software-properly/ (Hämtad 2013-01-04)

65 HOMEPORT U.S. Department of Homeland Security UNITED STATES COAST GUARD. 
DEEPWATER HORIZON In the GULF OF MEXICO April 20 -22, 2010 Volume I MISLE Activity 
Number: 3721503. 2011. https://homeport.uscg.mil/cgi-
bin/st/portal/uscg_docs/MyCG/Editorial/20110914/2_DH%20Volume%201_redacted_3.pdf?
id=c8d3bbef18776bb2523ccb79cfae41bd93090205&user_id=2a47d4dbfd24ce2da39438e736cab2d6 
(Hämtad 2013-01-04)

66 Elkind Peter. The truth about Halliburton. FORTUNE. 2005-04-18. 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/04/18/8257012/index.htm (Hämtad 
2013-01-04)

67 Crutchfield George, Barbara och Lacey, Kathleen A.. Investigation of Halliburton Co./TSKJ'S 
Nigerian Business Practices: Model for Analysis of the Current Anti-Corruption Environment on 
Foreign Corrupt Practices Act Enforcement. The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 96, 
No. 2 (2006): s. 503-525.

23



miljoner i böter för brott mot den amerikanska korruptionslagen och en förlikning med 

Nigeria  på 250 miljoner  dollar  förhandlades  fram efter  att  Nigeria  hade utfärdat  en 

arresteringsorder genom interpol på den vid tiden för brotten dåvarande bolagsledningen 

i Halliburton, inklusive Dick Cheney.68

Halliburton  är  inte  med  i  UNGC  men  producerar  rapporter  enligt  GRI-

standarden. Man är även medlem av Dow Jones Sustainability Index som utvärderar 

hållbarhetsarbetet hos de 2500 största bolagen på Dow Jones och blev 2011 – 2012 

bedömda  som ett  av  8  världsledande  bolag  inom  oljesektorn  efter  påtalat  grundlig 

analys av ekonomiska, miljömässiga, och sociala arbeten.69 

Att ett bolag som Halliburton eller någon annan entitet kan tillåtas spränga sig 

kilometervis genom outforskad jordskorpa med dokumenterat negativa effekter är inget 

hållbart koncept. Fantasin sätter tydligen gränser även för lagstiftare, iaf för dem från 

1600-talet  då  det  i  Sverige  utnyttjas  en  minerallag  som  går  före  miljöbalken  som 

innebär att Bergsstaten som är ett beslutsorgan inom myndigheten SGU som är styrd av 

Näringsdepartementet  handlägger  och  beslutar  i  ärenden  som rör  prospektering  och 

utvinning av mineral sedan 1600-talet, baserat på prospektörernas egna presentationer.70 

Vad som däremot är reglerat är regler om mutor och korruption bland annat i OECD:s 

konvention  om  bekämpande  av  bestickning  av  utländska  offentliga  tjänstemän  i 

internationella  affärsförhållanden  som  Sjunde  AP-fonden  anammat  i  sin  policy. 

Riktlinjer  som Halliburton  har  erkänt  sig  ha  överskridit  då  man  mutat  Nigerianska 

offentliga tjänstemän,  även om den Amerikanska domen utfärdades mot det  numera 

separerade  dotterbolaget  KBR  och  förlikning  ordnades  med  Nigeria.  Att  säga  att 

investeringar i  detta bolag är ansvarsfulla placeringar som tar sin utgångspunkt i  de 

internationella konventioner som Sverige har undertecknat kräver mycket god vilja.

6.2.4 The Hershey Company

68 Brubaker Calkins, Laurel. KBR, Halliburton Agree to $579 Million Fine for Nigeria Bribes. 
Bloomberg. 2009-02-12. http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=newsarchive&sid=a5SIJHgE3rXA (Hämtad 2013-01-04)

69 Halliburton. Halliburton featured again in Dow Jones sustainability indexes. 2011. 
http://www.halliburton.com/public/news/pubsdata/press_release/2011/corpnws_100511.html 
(Hämtad 2013-01-04)

70 Motion 2012/13:N334. Utvinning av skiffergas med s.k. fracking. Stockholm, Näringsutskottet.
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The Hershey Company är en av världens största chokladproducenter och producerar 

bland annat Kit Kat. Man är även en av världens största inköpare av kakao. På grund av 

det har The Hershey Company fått skarp kritik av NGO:er och i media eftersom man 

vägrat redovisa var man gör sina inköp. Detta spelar roll  eftersom 42% av världens 

kakao produceras i Elfenbenskusten där det finns dokumenterat stora mängder av barn 

som används som slavarbetare på kakaofälten.71

När problemen med trafficking och barnslavarbete på allvar uppdagades 2000 i 

en brittisk dokumentärfilm och i en rapport i USA:s utrikesdepartement sattes press på 

de  stora  chokladproducenterna  efter  att  ett  lagförslag  vilken  krävde  en  'icke 

barnslavarbete' -märkning på alla chokladprodukter, lades fram i USA:s kongress.72 För 

att förhindra lagen som skulle blivit ett hårt slag för hela chokladmarknaden i USA åtog 

sig  den  amerikanska  chokladindustrin  i  form  av  The  United  States'  Chocolate 

Manufactureres  Association  CMA  att  bekosta  en  undersökning  för  att  fastställa 

omfattningen  av  tvångsarbete  och trafficking  av  barn  vid  kakaoproduktionen,  och  i 

September  2001  slöt  bland  andra  CMA och  The  World  Cocoa   Foundation  det 

internationella  protokollet  Cocoa  Industry  Protocol  CIP,  även  kallat  Harkin  Engel 

protokollet.73 

Harkin Engel protokollet innebar att de stora chokladproducenterna, däribland 

the Hershey Company, erkände sitt ansvar även för framställningen av sina råvaror och 

den tog sats att skapa ett informations och övervakningssystem för att garantera att ILO-

konventionerna  om  tvångsarbete  (nr  29)  och  avskaffandet  av  de  värsta  fallen  av 

barnarbete  (nr  182)  följdes  inom  kakaoproduktionen.74 Den  proklamerade  att 

barnslavarbete inte skulle förekomma på Elfenbenskusten och i Ghana år 2010, men i 

dokumentärfilmen The Dark Side of Chokolate visas att problemet med trafficking och 

barnslavarbete fortfarande år 2010 lever kvar i Elfenbenskusten.75

Inte  nog  med  att  UNICEFs  konvention  om  barnets  rättigheter  och  ILOs 

konvention  om  avskaffandet  av  de  värsta  formerna  av  barnarbete  inte  fungerar  i 

71 Human Rights Watch. World Report Chapter: Côte d'Ivoire. 2011. 
www.hrw.org/sites/default/files/related_material/cotedivoire2010.pdf (2013-04-01)

72 Ewing, Anthony och Schrage, Elliot J..The cocoa industry and child labour. Journal of Corporate 
Citizenship, June (2005): 99-112. s. 100-104.

73 Ibid, 105
74 Ibid, 105-106
75 The Dark Side of Chokolate, Mistrati, Miki och Romano, Roberto U.,2010  
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Elfenbenskusten utan en fundamental faktor för att MR ska fungera som är möjligheten 

att göra egna livsval som påverkar den egna framtiden baserade på sina kapaciteter blir 

åsidosatt  i  samband  med  kakaoproduktionen  i  Västafrika.  Barnarbetarna  i 

Elfenbenskustern  blir  systematiskt  depriverade  på  sin  frihet,  värdighet  och  sina 

kapaciteter, ofta som barn utan att vara medvetna om det själva.76 Den här verksamheten 

är om någon vidrig och alla inblandade parter måste ta sitt ansvar för att stoppa detta 

och inte utnyttja, profitera, och tvinga fram orättvisa produktionsförhållanden genom 

globalt orealistiska priser.

The Hershey Company är  inte  med i  UNGC men producerar  CSR-rapporter 

enligt GRI-standarden. I rapporten från 2011 proklameras att man för första gången haft 

en  nettoomsättning  på  över  6  miljarder  dollar.  Det  proklameras  vidare  att  det  är  i 

Västafrika som man gör majoriteten av sina kakaoinköp och att man på grund av detta 

bestämt sig för att  över  5 år investera 10 miljoner  dollar i  innovativ hållbarhet  och 

inköpsinitiativ.  Det  står  inte  nämnt  någonstans  huruvida  kakaon  som  används  inte 

framställts med hjälp av barnarbete.77 

Att  investera  i  the  Hershey  Company  som  förvisso  har  åtagit  sig  att  göra 

investeringar i en region där man gör sina inköp av råvaror är att investera i ett företag 

som  ännu  10  år  efter  att  problemet  med  barnslavarbete  fick  internationell 

uppmärksamhet inte kan garantera att dess konsumenter inte konsumerar produkter som 

producerats  i  strid  mot  internationella  konventioner  om trafficking,  barnarbete,  och 

tvångsarbete. 

6.2.5 TransCanada Corporation

Sjunde  AP-fonden  hade  i  den  senaste  innehavsförteckningen  värdepapper  för 

motsvarande 113 miljoner kronor i TransCanada Corporation. TransCanada Corporation 

är  ett  nordamerikanskt  bolag  som opererar  inom energiindustrin  och som utvecklar, 

bygger, och underhåller energi-infrastrukturen i Nordamerika i form av pipelines och 

76 Nussbaum, Martha C.. Capabilities and Human Rights. Fordham Law Review. Vol. 66, Issue. 2 
(1997): 273-300.

77 The Hershey Company. Corporate social responsibility report 2011. 2012. 
www.thehersheycompany.com/assets/pdfs/hersheycompany/Hershey2011CSRReport.pdf (Hämtad 
2013-01-04)
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depåer för olja och gas. På grund av den ökade tillverkningen av olja från bitumin som 

utvinnes  ur  oljesand  från  stora  fyndigheter  i  Alberta  i  Kanada,  tror  man sig  kunna 

maximera och bygga ut sitt nuvarande nät av pipelines.78

Utvinningen av bitumin ur oljesand är antagligen en anledning till att Kanada i 

år valde att inte förlänga sin medverkan i Kyotoprotokollet eftersom metoden som man 

idag  använder  sig  av  innebär  8  gånger  mer  utsläpp  av  växthusgaser  jämfört  med 

konventinell oljeutvinning per fat.79 För att tillverka ett fat olja från oljesand krävs det 

mellan 2 och 4 ton oljesand, 13 fat färskvatten varav över 4 fat blir avfallsvatten, och 

stora  mängder  elektricitet,  naturgas  (skiffergas),  och  fettgaser  vilket  utöver  det  för 

människan  negativa  bidraget  till  klimatförändringar  bidrar  till  allvarliga  effekter  på 

ekosystem och vattendrag.8081

TransCanada  får  kritik  för  att  underlätta  och  stimulera  denna  industri  som 

smutsar  ner,  deformerar,  och  mördar  den  Nordamerikanska  faunan  och  som  går  i 

kollisionskurs med vad en övervägande del av världens ledare genom Kyotoprotokollet 

tycks tycka vara nödvändiga mål för att jorden inte inom kort ska få en Venusliknande 

atmosfär.82 Man får även mer handfast  kritik för att  tillskansa sig rättigheter  att  dra 

pipelines över ägor vars ägare inte är beredda att ta risken att dess land någon gång 

kommer hysa den kilometer per 2000 kilometer som måste räknas med att få ett utsläpp 

på i genomsnitt 364 fat miljöfarlig olja, vilket har varit realiteten de senaste 10 åren.8384

TransCanada Corporation är inte med i FN:s Global Compact-program och man 

behöver heller inte längre tänka på Kyotoprotokollet eftersom Kanada till skillnad från 

78 TransCanada. About Us. 2012. http://www.transcanada.com/about-us.html (Hämtad 2013-01-04)
79 Hagmann Hansson, Emma. Oljesand – svartare än svart. svt Nyheter. 2011-01-28. 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/oljesand-svartare-an-svart (Hämtad 2013-01-04)
80 Conger, Cristen. The sticky problems with tar sands. Discovery News. 2011-09-02. 

http://news.discovery.com/earth/what-are-tar-sands-110902.html (Hämtad 2013-01-04)
81 Statoil. Oil sands Report card 2010 | Statoil Canada. 2011. 

http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2011/Downloads/2010_Oil_sands_report_card_lo.p
df (Hämtad 2013-01-04)

82 Timoney, Kevin P. och Lee, Peter. Does the Alberta Tar Sands Industry Pollute? The Scientific 
Evidence. The Open Conservation Biology Journal, Vol. 3 (2009): 65-81.

83 Spalding, Roy F. och Hirsh, Aaron J.. Risk-Managed Approach for Routing Petroleum Pipelines: 
Keystone XL Pipeline, Nebraska. Environmental Science & Technology, Vol. 46 (2012-11-07): 
12754-12758.  doi: 10.1021/es303238z

84 Mufson, Steven. Keystone pipeline clears a hurdle. The Washington Post. 2012-08-23. 
http://www.washingtonpost.com/business/economy/texas-judge-rules-in-favor-of-transcanada-in-
eminent-domain-case/2012/08/23/87744776-ecda-11e1-a80b-9f898562d010_story.html (Hämtad 
2013-01-04)
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Sverige dragit sig ur. Trots detta belyser man i sin Corporate Responsibility Report att 

man  är  medvetna  om  de  problem  med  fauna,  skyddade  områden,  vildmarksliv, 

vattenresurser, och utsläpp av växthusgaser som deras verksamhet är förknippad med 

och passar på att nämna att man går till ytterligheter för att förhindra utsläpp.85 Detta gör 

man kanske för att Kanada trots allt är part av FN:s icke bindande luftvårdskonvention 

(CLRTAP).86 TransCanada  lever  i  likhet  med  Chevron,  Halliburton,  och  Bank  of 

America inte upp till svenska miljömål om klimat, luftvård, naturvård, och avfall, och 

att stödja detta bolag genom investeringar är att missgynna cleantech-alternativ.87 

6.2.6 Veolia Environnement S.A.

Veoilia Environnement S.A. är ett franskt multinationellt bolag som huvudsakligen är 

verksamt inom vattenhantering, avfallshantering, energi, och transport, och har fått utstå 

kritik för att  man utför transporter till  och från de konfliktsladdade bosättningarna i 

Israel. Man har vidare fått kritik för att konfiskera och privatisera vattentillgångar och ta 

ut överpriser för sitt vatten vilket förhindrar utövandet av den mänskliga rättigheten till 

liv, eftersom människor behöver tillgång till rent vatten för att kunna leva.8889

Privatiseringarna av vattentillgångarna i fattiga länder kunde och kan göras med 

hjälp av stöd från Världsbanken och var tänkt att underlätta vattentillförseln till fattiga 

områden genom att investeringar kunde göras i vattentillförselssystemen men har visat 

sig få motsatt effekt med människor som inte har tillgång till pengar som har blivit helt 

avskurna från tillgång till rent vatten, vilket har fått konsekvenser i form av sjukdomar 

85 TransCanada. TransCanada 2011 CRR summary. 2012. 
www.transcanada.com/social/responsibility/2011/common/pdfs/TransCanada_2011_CRR_summary.p
df (Hämtad 2013-01-04)

86 Greenpeace. Tar sands. 2013. http://www.greenpeace.org/canada/en/campaigns/Energy/tarsands/ 
(2013-01-04)

87 Naturvårdsverket. Internationella miljökonventioner. 2012. http://www.naturvardsverket.se/Start/EU-
och-Internationellt/Internationella-miljokonventioner/ (Hämtad 2013-01-04)

88 Thill, Scott. Watch Out: The World Bank Is Quietly Funding a Massive Corporate Water Grab. 
AlterNet. 2010-11-02. http://www.alternet.org/story/148700/watch_out
%3A_the_world_bank_is_quietly_funding_a_massive_corporate_water_grab (Hämtad 2013-01-04)
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relaterade till smutsigt vatten vilka idag överstiger någon annan dödsorsak i världen.9091

Idag  beräknas  1,1  miljarder  människor  sakna  tillräckligt  med  vatten  för  att 

uppfylla sina grundläggande behov.92 Att beröva människor på åtkomsten till rent vatten 

är fel, förnedrande, och ett brott mot den mänskliga rättigheten till liv och mot andra 

mänskliga  rättigheter  som  rätten  att  fritt  förfoga  över  sina  naturrikedomar  och 

naturtillgångar, och slår oftast mot redan fattiga, speciellt i rurala områden men även i 

urbana slumområden.93 Huruvida det är landet som blir tvingat av Världsbanken genom 

hot om indragna lån att sälja ut och medverka till  privatisering och utförsäljning av 

vatten  inom  sina  territorier,  eller  bolaget  som  genom  lån  från  Världsbanken  kan 

genomföra  övertagandet  är  svårt  att  säga  speciellt  med  tanke  på  att  man  i  dessa 

sammanhang är  tvungen att  beakta internationell  affärsrätt,  ekonomiska svängningar 

och börsras, och konkurrens mellan privata bolag och deras vinstintressen.9495 Speciellt 

när dessa bolag står inför risken att rusta upp ett områdes vattennät för att kanske sedan 

bli utslängda och när de har krav på sig att uppdatera sina tjänster till att fungera på ett 

klimatsmart  sätt  som  måste  bekostas  med  kapital  någonstans  ifrån.  I  rent  juridisk 

mening  utgår  man  från  folkrätten  när  det  kommer  till  mänskliga  rättigheter  vilket 

innebär att man utgår från att det är staten som har det primära ansvaret för att dess 

befolkning ska få sina rättigheter tillgodosedda.9697

Veolia  Environnement  medverkar  i  UNGC  sedan  2002  och  tillhör  där 

mellannivån  GC Active Level vilket innebär att bolaget har bidragit med en rapport 

Communication On Progress COP, som möter alla UNGC:s minimumkrav och därmed 

visar vilja till utveckling och öppenhet.98 I den senaste rapporten från Maj 2011 framgår 

90 Vinuales, Jorge E.. Access to Water in Foreign Investment Disputes. Georgetown International 
Environmental Law Review, Vol. 21 (2009): 733-759.

91 Flow: For Love of Water, Salina, Irena, 2008  
92 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Världsvattendagen. 2012. 

http://www.fao.org/liaison/nordic/72608/se/ (Hämtad 2013-01-04)
93 International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171, New York, 1966-12-16 
94 Thatchanneltv. Michel Emond is suing the World Bank. 2012-04-27. http://www.youtube.com/watch?

v=hCMj8bNJjdo (Hämtad 2013-01-04)
95 Vidal, John. UK must not support World Bank's 'dirty' power subsidies, say MPs. The Guardian. 

2011-06-29. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/29/world-bank-subsidies-dirty-power 
(Hämtad 2013-01-04)

96 Veolia Environnement. Water, a top priority. 2012. http://www.veolia.com/en/medias/focus-on/water-
top-priority.htm (Hämtad 2013-01-04)

97 Vienna Declaration And Programme Of Action, UN Doc. A/CONF. 157/23, Vienna, 1993-06-25 
98 United Nations Global Compact. GC Active Level. 2011. 

http://www.unglobalcompact.org/COP/differentiation/GCActive_level.html (Hämtad 2013-01-04)
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det att Veolia har kommit 62% på vägen med att inkorporera miljöaspekter i sitt arbete, 

54% med Mänskliga rättigheter,  45% med arbetsrätt,  och 33% med antikorruption.99 

Även om det framgår av rapporten att det finns mycket kvar att önska så framgår det 

också en medvetenhet om miljöetiska problem och ett sken av att vilja förbättra, inte 

minst på miljösidan, vilket är logiskt då Veolia genom sina verksamheter står för en 

tusendel av världens växthusgasutsläpp.100 Jag har i denna undersökning inte hittat några 

direkta signifikanta domar mot bolaget eller exempel på när det har handlat direkt mot 

svenska åtaganden. Således är det enligt denna undersökning i praktiken förenligt med 

AP7:s policy att investera i detta bolag och möjligt att utöva ett aktivt ägande baserat på 

rösträtt vid bolagsstämmor.

6.2.7 Wal-Mart de Mexico 

Wal-Mart  de  Mexico  är  sedan  1997  huvsakligen  ägt  och  därmed  en  del  av 

detaljhandelskedjan  Wal-Mart  Stores  Inc.  Innan  dess  hette  företaget  Cifra  och  det 

grundades 1958. En femtedel av världens Wal-Mart butiker ligger i Mexico. 

Wal-Mart har fått en positiv image på grund av att de håller priserna nere vilket 

gör  att  låginkomsttagare  har  möjlighet  att  konsumera  där  och  för  att  man  har  en 

miljömässig  affärsstrategi  som går  ut  på  att  man  enbart  använder  sig  av  förnybara 

energikällor, att man inte skapar något icke nedbrytbart avfall, att man använder sig av 

hållbara  och  närproducerande  jordbruksmetoder,  och  att  man  värnar  om 

färskvattenkällor.  101 Källor  från  till  exempel  konsumenträttsgruppen  Food  & Water 

Watch ställer sig dock skeptiska till denna bild och visar istället på exempel då Wal-

Marts affärsmetoder istället är de direkt motsatta eller inte så progressiva som man ger 

99 United Nations Global Compact. 2011 Communications on Progress. Participant Veolia 
Environnement. 2011. http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/11813 (Hämtad 2013-01-04)

100 Veolia Environnement. Annual and Sustainability Report 2008. 2009. http://www.sustainable-
development.veolia.com/library/en/standalone/2010/2761,RADD-VE-2009-EN.pdf (Hämtad 2012-
12-17)

101 Walmart. 2012 Global Responsibility Report. 2012. 
http://az204696.vo.msecnd.net/download/1099/2012-global-responsibility-
report_129823695403288526.pdf (Hämtad 2013-01-04)

30



sken av i sina rapporter.102

Wal-Mart har vidare fått negativ kritik på grund av sin policy att hålla någon 

form av fackligt  organiserande utanför  sin organisation förutom i  Kina,  för  att  dess 

anställdas löner ligger under fattigdomsgränsen, för att det förekommer diskriminering 

på arbetsplatserna, och för att man korrumperat myndigheter i stor skala.103

Wal-Mart tar inte del i FN:s Global Compact program men producerar varje år 

en så kallad Global Responsibility Report där man just pekar på sina målsättningar och 

sitt arbete inom natur och miljö men inte mycket görs för att bemöta anklagelserna om 

dåliga arbetsförhållanden. Wal-Mart är ett av de 48 bolag som listas som uteslutna bolag 

i Sjunde AP-fondens årsredovisning på grund av anti-fackligt beteende i USA men trots 

detta  återfinns  den  Mexikanska  delen  av  företaget  i  innehavsförteckningen  från 

årsskiftet 2011/2012.

6.3 Resultat och sammanfattning av undersökningarna

Sett för sig själv så kan Sjunde AP-fondens policy verka etik- och miljöhänsynstagande 

men när den ställs mot innehav i bolag som är verksamma inom sektorer där adekvat 

lagstiftning  ännu  inte  har  hunnit  utvecklas  som  i  exemplet  med  Halliburton  som 

spränger  sig  kilometervis  ner  i  jordskorpan  utan  ordentlig  kännedom  om 

konsekvenserna, eller med the Hershey Company som genom outsourcing på grund av 

kryphål i den internationella lagstiftningen kan sälja kakoprodukter som framställts med 

hjälp av barnslavarbetskraft, eller med Veolia Environnement som är verksamma inom 

vattensektorn vilken tjänar pengar på att göra anspråk på att äga och på att sälja vatten, 

vilket många gånger tvingar människor att lämna sina naturliga miljöer för att kunna 

överleva, blir istället bilden av att den genom sin om inte framförallt neoliberala så i alla 

fall  kortsiktigt  vinstmaximeringsinriktade etiska teoritillämpning,  misslyckas med att 

vara detta, tydlig.  

102 Lovera, Patty. 10 Ways Walmart is Failing on Sustainability: Can It Improve?. Triplepundit. 2012-04-
20. http://www.triplepundit.com/2012/04/10-ways-walmart-failing-sustainability-improve/ (Hämtad 
2013-01-04)

103 Baogang, He och Yuhua, Xie. Wal-Mart's trade union in China. Economic and Industrial Democracy, 
Vol. 33, No. 3 (2011): 421-440.
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Att  Sjunde  AP-fonden  som  i  sin  policy  säger  sig  stödja  Clean  Tech,  gör 

satsningar  inom oljesektorn  och till  den  grad  som den gör  det  är  anmärkningsvärt. 

Vidare anmärkningsvärt är för det första att den har 0,8 procent av de totala tillgångarna 

(ca 800 miljoner kronor) investerat i Chevron, som är ett oljebolag vars CSR-rapporter 

är  om  inget  annat  enögda,  för  det  andra  att  113  miljoner  kronor  är  investerade  i 

TransCanada vars affärsidé lutar sig på den smutsigaste formen av oljeutvinning som 

finns idag, och för det tredje att 205 miljoner kronor är investerade i Bank of America 

som storsatsar på kolkraft,  trots Sveriges miljöengagemang som manifesteras genom 

bland annat Kyotoprotokollet.

Vad  som  direkt  kontradikterar  innehavet  i  Chevron  med  den  egna 

hållbarhetspolicyn  är  att  AP7  i  sin  första  hållbarhetsredovisning  deklarerar  att  man 

utesluter ett företags aktier från placeringar under fem år om domstol avkunnat dom mot 

det,  något  som  inte  har  gjorts  trots  att  dom  utfärdats  mot  Chevron  inom  erkänd 

jurisdiktion.  Vad  som  vidare  kontradikterar  innehavet  med  den  egna  policyn  är 

innehavet av aktier i den Mexikanska delen av Wal-Mart trots att Wal-Mart officiellt 

uteslutits ur aktieportföljen på grund av antifackligt agerande. 

Kriterierna  för  en  fondförvaltare  att  få  miljöetisk  märkning  hos 

Pensionsmyndigheten kunde varit  hårdare. Det krävs inte ens både miljömässigt och 

etiskt hänsynstagande. För att  få miljöetisk M/E-märkning hos Pensionsmyndigheten 

krävs  det  enligt  dess  webbplats  att  förvaltaren  har  en  tydlig  miljö-  och/eller  etik-

hänsynstagande  placeringsstrategi  vilken  regelbundet  ska  uppdateras.  Självklart  ska 

denna  strategi  enligt  Pensionsmyndigheten  även  följas  när  förvaltaren  gör  fondens 

placeringar. Sjunde AP-fonden har en placeringsstrategi vilken säger sig vara både miljö 

och  etikhänsynstagande  men  som  de  facto  är  varken  eller  och  borde  enligt 

Pensionsmyndighetens definition inte få ha denna märkning dels på grund av detta men 

även för att den inte ens följer sin egen strategi.

7 Diskussion
Innan jag började med arbetet var jag beredd på att göra bedömningar grundade på att 

det kanske som ledare för ett multinationellt bolag är svårt att ha kontroll på alla delar 
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av koncernen och att miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter på så sätt kunde 

förekomma. Under arbetets gång har jag istället fått intrycket av att de bolag som jag 

har undersökt har mycket stor kontroll på de olika delarna av sina verksamheter men att 

de är aktiva inom verksamheter som överhuvudtaget är svåra att förena med ett hållbart 

förhållningssätt och att de så länge som de kan gå med vinst inte bryr sig om miljö- 

och/eller MR-lagstiftning och gärna lägger sig så nära gränserna som möjligt. Sett ur 

detta perspektiv har jag svårt att förstå hur de 17 medarbetarna på Sjunde AP-fonden 

ska kunna påverka bolag i positiv riktning, och jag har svårt att se hur det, för att ta ett  

exempel, skulle vara förenligt med förvaltningsuppdraget att Sjunde AP-fonden genom 

skicklig lobbyverksamhet skulle lyckas få Chevron att göra rätt för sig i Ecuador.

Under  arbetets  gång  har  jag  trots  uppsatsens  karaktär  blivit  framförallt  mer 

medveten om lagars och riktlinjers, oavsett hur väl utformade, otillräcklighet speciellt 

gentemot ett företagsklimat där vinstmaximering är norm, och om vikten av att ha en 

ordentlig övergripande teori eller princip i botten av en affärspolicy, om man verkligen 

vill  åstadkomma  förändring  eller  undvika  fantastiska  regeltolkningar.  Att  kalla  en 

neoklassisk ekonomisk teori för miljöetisk fungerar kanske i teorin men det är inte vad 

jag tror att de flesta pensionssparare som loggar in på sin pensionssida tänker sig vara 

miljöetisk inriktning.

8 Slutsats
Många uppmärksammar idag orättvisor och miljöförstöring i världen men inte alla vet 

att de kanske själva är en del av de missdådande entiteterna genom sina pensionskapital 

som placerats där av premiepensionsförvaltare. Speciellt de som inte har haft tid, ork, 

eller lust att sätta sig in i premiepensionssystemet kan sväva i denna ovisshet men även 

de som någon gång har loggat in på sin pensionssida på Pensionsmyndigheten för att 

kontrollera sina val kan sväva i ovisshet om detta eftersom den förvalda Sjunde AP-

fonden innehar M/E-märkning.

För att  få reda på om detta verkligen var fallet  undersökte jag för det första 

huruvida  Sjunde  AP-fondens  policy  är  miljöetisk  dels  genom  att  jämföra  den  med 

Pensionsmyndighetens kriterium för att inneha miljöetisk märkning men också genom 
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att jämföra den med affärsetiska teorier och kom till slut fram till att det är tveksamt om 

den är det men att möjligheten finns eftersom den tillämpar en neoklassisk ekonomisk 

teori  vilket  innebär  att  den  tar  sitt  etiska  ansvar  genom att  vinstmaximera  men  tar 

hänsyn till  lagar  samtidigt  som den försöker  påverka bolag i  vad den kallar  positiv 

riktning. 

För det andra undersökte jag om ett urval av bolagen i innehavet stämde in på 

den egna miljöetiska policyn och kom fram till att en stor del av dessa inte gjorde det 

eftersom bolagen i  undersökningen är bolag som har varit  och är inblandade i  både 

miljökatastrofer  och brott  mot  de  mänskliga  rättigheterna.  I  och med denna slutsats 

åskådliggjordes att Sjunde AP-fondens innehav inte kan klassas som miljöetiskt och att 

det  dessutom  går  emot  den  egna  policyn  och  Pensionsmyndighetens  kriterium  för 

miljöetisk märkning. 

En möjlig  anledningen till  att  AP7:s  aktieportfölj  kan bestå  av ett  antal  icke 

miljöetiska  innehav  trots  dess  potentiellt  miljöetiska  policy,  resonerades  det  i 

diskussionsdelen i ljus av teorierna och undersökningarna i uppsatsen, fram till kunna 

bestå av en princip som ligger i botten hos AP7 som måhända endast skenbart är en 

miljöetiskt princip eftersom den är underställd en princip om vinstmaximering, vilken 

AP7 urskiljer i förarbetet till lagen om pensionsfonder, trots att frihet där ansvarsbeläggs 

de  enskilda  fondstyrelserna.  Enligt  detta  resonemang  är  det  alltså  denna  lag  som 

ursäktar investeringar i bolag med tveksam miljö och/eller etisk profil. Den förklarar 

dock ej de fall då innehaven direkt kontradikterar den egna policyn och baserat på detta 

kom  jag  fram  till  att  Sjunde  AP-fonden  egentligen  inte  är  behörig  till  miljöetisk 

märkning hos Pensionsmyndigheten. 

Slutligen kom jag således fram till att om man bryr sig om etik- och miljöfrågor 

och inte vill vara en del av miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter bör man 

som privatperson i dagsläget byta premiepensionsfond från det statliga förvalet AP7 till 

något  annat  alternativ,  något  som görs  genom att  logga in  på sina pensionssidor  på 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/Inloggning.html med E-leg eller  personlig kod, 

välja menyn  Byt fonder, ta bort AP7 Såfa, och välja nya fonder att ha i sin portfölj, 

exempelvis någon räntefond eller  någon renodlat miljöetisk fond, om man kan hitta 

någon sådan.
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