SVENSKA KOMMUNER OCH
HÅLLBARA VAL
Hur kan kommuners investeringar bidra till en mer
rättvis och hållbar värld?
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SAMMANFATTNING
Ungefär hälften av Sveriges kommuner har etiska riktlinjer för investeringar, men enbart en av tio inkluderar mål
eller liknande som kapitalförvaltaren har skyldighet att följa. Många av kommunerna uppger att tydligare riktlinjer
behövs för att främja arbetet med etiska investeringar. Vidare svarar majoriteten nej eller vet ej på frågan om de
upplever att kommunens arbete med frågan är tillfredsställande i dagsläget.
Kommunerna uttrycker en önskan om stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och det efterfrågas
även ett större intresse för frågan från kommunens politiker. Den största utmaningen uppges vara att säkerställa
efterlevnad av de etiska riktlinjerna, bland annat på grund av brist på insyn i enskilda företag. Här har externa
kapitalförvaltare en viktigt roll.
Kopplingen mellan etik, miljö, internationell rätt och mänskliga rättigheter blir mer uppenbar när det handlar
om så kallade negativa investeringskriterier. Detta innebär ett stort fokus på produkt, alltså exkludera produkter
som tydlig ses som oetiska eller som skadar miljö och människor. Däremot finns det produkter som grön energi
där det ses som positivt att investera i. investerare, kommuner och kapitalförvaltare bör vara uppmärksamma på
att bakom några etiska produkter kan dölja sig företag som kränker mänskliga rättigheter, tömmer lokalbefolkningens naturresurser eller är verksamma i oetiska branscher.

Denna rapport har finansierats av Sida genom F orumCiv. Sida/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för
innehållet är u
 teslutande producentens/författarens.
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Vi ser ett tydligt behov av att svenska kommuners riktlinjer bör vara tydligt kopplade till respekt för mänskliga
rättigheter, miljö och internationell rätt. Vidare bör riktlinjerna, i de fall där kommuner anlitar externa kapitalförvaltare, främja samarbete, kommunikation och större tydlighet mellan kommuner och kapitalförvaltare för att
säkerställa efterlevnad. Kommunerna har också efterfrågat stöd för att ta fram riktlinjer gällande etik, vilket såklart
är en förutsättning för etiska investeringar, men som endast blir effektiva om de efterlevs och om det finns mekanismer för att följa upp.
Eftersom det finns stora skillnader mellan kommunernas arbete med etiska investeringar så finns det också stor
potential i att samarbeta och lära av varandra.
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INLEDNING
I den här rapporten har vi undersökt svenska
kommuners investeringar, med målet att stötta
Sveriges kommuner till att göra etiskt hållbara
val. I rapporten har kopplingar mellan investeringar och Västsahara uppmärksammats, men
det är bara ett av många exempel på vilken
påverkan vissa investeringar har på människor
långt bortom Sveriges gränser.
Av de kommuner som idag sysslar med investeringsverksamhet i form av placering av kapital anlitar en
stor andel externa kapitalförvaltare. De flesta förvaltare
visar ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor men
kommunerna kan och bör inte överlåta sitt ansvar på
dem. Det är därför inte bara viktigt att kommuner har
riktlinjer för etiska investeringar utan också att de är
tydligt formulerade för att omfatta såväl miljö som
respekt för mänskliga rättigheter och internationell
rätt. De är inte alltid nödvändigtvis sammankopplade. I exemplet Västsahara har ockupationsmakten
Marocko på senare år genomfört ett antal ambitiösa
hållbarhetsprojekt, bland annat sol- och vindkraftverk.
De presenterar sig gärna som bäst i klassen på energiomställning och grön energi. Problemet är bara att
en stor del av deras satsningar inte finns inom landets
gränser – de är byggda på ockuperad mark. Det kan
tyckas långt mellan vindkraftverk i Västsahara i norra
Afrika och en svensk kommun, men ansvaret hos kommuner att investera dess invånarnas pengar etiskt och
med respekt för mänskliga rättigheter och vår planet är
centralt. Det kommunala självstyret i Sverige ger kommunerna en stark position och möjlighet att påverka.
Vi vill att svenska kommuners investeringar ska bidra
till en mer rättvis och mer hållbar värld. Inte tvärtom.

Om kommuners
investeringar
Investeringsverksamhet sker inom kommunens
kapitalförvaltning (även kallat medelsförvaltning).
Alla kommuner sysslar inte med direkta investeringar
men ansvarar för till exempel pensionsförvaltning som
också innebär beslut om placeringar. Kapitalförvaltning innebär bland annat allmän kapitalanskaffning,
drift av kommunala bolag och stiftelser, investeringar i
fonder och bolag, pensionsförvaltning, skuldhantering,
leasing, upplåning och utlåning. Kommunen kan sköta
medelsförvaltningen själva eller överlåta hela eller
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delar av den till en extern förvaltare. Oavsett så har
kommunen juridiskt ansvar för förvaltningen.
I Kommunallagen (SFS 2017:725, 11 kap 2–4 §) framgår att kommuner ”ska förvalta sina medel på ett
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande
säkerhet kan tillgodoses”. Kommunerna är relativt fria i
hur de ska utforma riktlinjer för att säkerställa det. Det
har lett till att det finns stora skillnader mellan kommunerna där vissa helt saknar etiska riktlinjer för sin kapitalförvaltning, medan andra har ett omfattande regelverk gällande vilka branscher och produkter kapitalet
får investeras i. Det kan också ändras mellan åren då
det är kommunfullmäktige som beslutar om policyn.
Därmed är kapitalförvaltning en politisk fråga där
kommunala politiker har goda möjligheter att utforma
sin policy för den. Många kommuner har en övergripande policy för kapitalförvaltningen, medan några
har flera separata som styr olika delar av förvaltningen,
till exempel separata policies för pensionsförvaltning,
kommunala bolag och stiftelser och investeringar. Det
ska tilläggas att kommuners hållbarhets/etiska arbete
inte enbart styrs utifrån policyn för kapitalförvaltning.
En del kommuner har omfattande riktlinjer för hållbarhetsarbete i andra dokument.

Västsaharier protesterar mot internationella företags affärer i ockuperade Västsahara.

Om etiska investeringar
Den bredaste definitionen av etiska investeringar (även
kallat för hållbara eller ansvarsfulla investeringar) är att
man vid placeringar av kapital inte enbart utgår från vad
som är juridiskt tillåtet (baserat på svensk lagstiftning,
internationella överenskommelser, sanktioner osv) och
ger bäst ekonomiskt resultat, utan även om placeringarna kan försvaras ur ett etiskt perspektiv.
Investeringskriterierna kan delas upp i två undergrupper, positiva och negativa kriterier. Negativa
kriterier är de verksamhetsområden man vill undvika
med sin investering. Positiva kriterier listar verksamhetsområden som man vill stödja med sin investering.
Traditionellt har den mest basala tillämpningen av
etiska investeringar inneburit att kapitalplacerare
väljer bort företag vars huvudsakliga verksamhet är
försäljning och/eller produktion av vapen, krigsmaterial, alkohol, tobak och/eller pornografi. De flesta svenska aktörer, men inte alla, exkluderar även kommersiell spelverksamhet. De är exempel på användning av
negativa kriterier vid val av placeringar. Exempel på
positiva kriterier är när man placerar i företag som

aktivt arbetar för en positiv samhällsutveckling, till
exempel företag som tar hänsyn till miljö, arbetsvillkor
och jämställdhet.
Problemet med att begränsa definition till negativa
kriterier är att den innebär en begränsning till ett fåtal
branscher och fokuserar på produkten i sig. För det
första omfattas inte många branscher vars produkter
är skadliga för människor och natur. För närvarande
debatteras ofta huruvida fossila bränslen borde
inkluderas. För det andra innebär ett ensidigt fokus på
produkten att ingen hänsyn tas till huruvida företaget
ägs och opererar på ett etiskt sätt. Ibland finns direkta
motsättningar mellan produkt och företag. Detta är till
exempel fallet med den förnybara energibranschen,
där vindkraftsverks byggs på ockuperad mark, solceller
producerade genom tvångsarbete eller uppförande av
vattenkraft på bekostnad av lokalbefolkningens egen
tillgång till dricksvatten. Alltså etiska produkter som
produceras på ett oetiskt sätt.

Material
Förarbetet till rapporten består av både en kvalitativ
och en kvantitativ undersökning. Det har skett genom
insamling av två typer av material.
1. Vi har från 35 kommuners diarier begärt ut policies
för medelsförvaltningen. 34 kommuner svarade på
förfrågan. Vi har utifrån dessa gjort en innehållsanalys
och undersökt hur etiska riktlinjer beskrivs och även
observerat konkreta exempel på strategier för efterlevnad.
2. En enkät om etiska investeringar med fasta svarsalternativ har skickats ut till samtliga 290 kommuner
varav 103 (36 procent) svarat.
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RESULTAT
Genomgång av policies
Denna del av resultatet berör genomgång av
kommunala policies om medelsförvaltning. De har
olika namn beroende på kommun, men vanliga
exempel är Finanspolicy, Policy för kapitalförvaltning
eller Riktlinjer för medelsförvaltning.
Av de 34 kommuner vars policies som granskats så
fanns avsnitt kallade etiska, hållbara, ansvarsfulla (eller
liknande) riktlinjer i 22 policies. Alla 22 kommuners
riktlinjer har negativa investeringskriterier. En liten
andel har även positiva investeringskriterier. En vanlig
formulering som förekommer hos flera kommuner,
bland annat Trelleborgs kommun och Sundbybergs
stad är att verksamheten ska präglas och genomsyras
av god etik och miljöhänsyn.
Nästan alla av de 22 kommunerna har förbud
mot placeringar i företag vars huvudsakliga
verksamhet är försäljning och/eller produktion
av vapen, krigsmaterial, alkohol, tobak och/eller
pornografi. När det gäller kommersiella spel är det
mera blandat. Utöver det så är det vanligast att
beskriva att investeringar inte får göras i företag
som har negativ inverkan på miljön eller bryter mot
mänskliga rättigheter. Ungefär hälften av riktlinjerna
berör förbud mot korruption. Nästan alla kommuner
som har riktlinjer hänvisar till FN-konventioner/
deklarationer i allmänhet och av de som namnges
är FN:s Global Compact eller FN:s deklaration om de
mänskliga rättigheterna vanligast. I ungefär hälften
uppges att kommunen ska undvika investeringar i
företag som är involverade i fossila bränslen. Ett fåtal
kommuner skriver i sina policies att de ska prioritera
investeringar i förnybar/fossilfri energi genom till
exempel gröna lån. I Malmö stads Finanspolicy står
det att om det finns placeringsalternativ till företag
som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor ska
dessa alternativ väljas, om det i övrigt är försvarligt med
hänsyn till kostnad, avkastning och risk.
En fjärdedel av kommunerna vars policies granskats
har någon typ av strategi för efterlevnad av riktlinjer
och/eller åtgärder som ska tas om de inte efterföljs,
men omfattningen är mycket varierande. Ofta
ställs tydliga krav på förvaltare att regelbundet
rapportera om risk och avkastning, men det samma
återspeglas inte i de etiska kraven. Vi har observerat
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flertalet riktlinjer som innehåller ambitiösa och väl
definierade kriterier gällande vilka placeringar som
ska väljas bort, men där rutiner för efterlevnad och
utvärdering helt saknas. Även om det är mycket
positivt att kommuner väljer att inkludera etiska
riktlinjer, så riskerar dessa att bli kraftlösa om rutiner
för efterlevnad saknas.
Vissa kommuner, till exempel Stockholm stad, skriver
om efterlevnad, men nämner inte konkreta åtgärder.
I sin Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms
stad kan vi läsa att om det kommer till Stockholms stads
kännedom att ett företag bryter mot, eller inte på ett för
Stockholms stad godtagbart sätt följer ovanstående
ska en utvärdering av placeringens lämplighet göras
och åtgärder därefter vidtas. Liknande kan även ses i
grannkommunen Sundbybergs stad som skriver att
förvaltaren ska kunna visa trovärdighet i att ha rutiner
för att uppmärksamma placeringar som kan stå i
strid med de etablerade internationella etiska normer
som beskrivs ovan. Om Förvaltaren uppmärksammar
att en placering kan stå i strid med dessa normer ska
Förvaltaren efter de ytterligare undersökningar som
kan behövas, och eventuellt avstämning med staden,
inom rimlig tid avyttra placeringen.
Ett exempel att lyfta gällande rutin och strategi
för efterlevnad är Simrishamns kommun som
i sin Placeringspolicy för medel avsatta för
pensionsförpliktelser, där det framgår att kommunen
har som målsättning att vid var tid upprätthålla minst
99 % efterlevnad av normerna. Anlitade förvaltare ska
kunna rapportera efterlevnaden av konventionerna,
och kommunen ska, om eventuellt brott mot policyn
identifierats, antingen avyttra placeringen eller inleda
en dialog med företag och/eller förvaltare i syfte att
bidra till en positiv utveckling. Om enskild förvaltares
innehav som bryter mot konventionerna överstiger 2
procent och ingen tillfredsställande rättning sker inom
sex månader ska förvaltaren ersättas.
Detsamma gäller Halmstads Finanspolicy, där
framgår att kriterierna för ansvarsfulla investeringar
tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen
regi eller via externa förvaltare. Eventuella externa
förvaltare som kommunen anlitar ska ha förbundit sig
att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar
(UNPRI)…//... Vissa placeringsformer kan av andra
skäl uppfattas som oetiska. Kommunstyrelsen får i

sådant fall bedöma huruvida dessa placeringar bör
ingå i kommunens portfölj. Kommunen kan använda
sig av externa företag som utför etisk screening för att
underlätta bedömningen av om det etiska regelverket
efterlevs, exempelvis utför vissa bolag etisk screening av
fonder.
Även om kommuner inte kan avskriva sig ansvar
för någon verksamhet som utförs av externa
aktörer, inklusive kapitalförvaltning, så ser vi det
ändå som positivt när det tydligt framgår i policies
att riktlinjerna gäller såväl interna som externa
förvaltare. Ungefär en tredjedel av kommunerna
skriver uttryckligen att riktlinjerna gäller oavsett
om förvaltningen sker i intern eller extern regi. Till
exempel står det i Finansiella riktlinjer för Uppsala
kommunkoncern att för att ytterligare begränsa
riskerna ska kommunkoncernen integrera miljöhänsyn,
socialt ansvar och god etik vid placeringar. Med
miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar menas att
företag utöver lagstiftning följer internationella normer

för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. För att säkerställa att dessa krav efterlevs ska
samtliga innehav regelbundet kontrolleras med hänsyn
till kommunens gällande och tillämpliga styrdokument
på hållbarhetsområdet. Vid överträdelser ska innehav
avyttras skyndsamt. Kriterierna för ansvarsfulla
investeringar tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen
sker i egen regi eller via externa förvaltare. Ett annat
exempel är Laxå kommun som i sin Finanspolicy
skriver att de etiska kriterierna tillämpas oavsett om
förvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.
Om det kommer till Laxå kommunkoncerns kännedom
att ett företag bryter mot, eller inte på ett för koncernens
godtagbart sätt följer, internationella konventioner ska
en utvärdering av placeringens lämplighet göras.
Bland de policies som granskats nämns inte begrepp
som demokrati, ockupation eller företags negativa
påverkan på lokalbefolkningen i riktlinjerna.
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Resultat från enkät
riktad till kommunerna
Denna del av resultatet berör den enkät om etiska investeringar som 103 av 290 kommuner (36 procent) har
besvarat.

till exempel ekonomiansvarig, och hos andra kommuner är det politiker, till exempel kommunstyrelsen. Ett
exempel är i Malmö stads Finanspolicy där det anges
att för att säkerställa att dessa krav efterlevs ska samtliga
innehav regelbundet kontrolleras. Vid överträdelser ska
lämpliga åtgärder föreslås för kommunstyrelsens arbetsutskott. Men vanligast är att ansvarsfördelningen inte
redovisas ens hos de kommuner som har etiska riktlinjer.

Har kommunen särskilda
riktlinjer för investeringar?
Vet ej 3% (3)
Nej 19% (20)

Hälften av kommunerna
saknar etiska riktlinjer
för investeringar
78 procent av kommunerna har svarat att de har
någon form av riktlinje gällande investeringar, även om
den inte handlar om just etik. Vissa kommuner uppgav
i mail till oss eller via kommentarer i enkäten att de inte
har någon investeringsverksamhet, vilket såklart kan
vara en förklaring till bristen på riktlinjer. Dock bör riktlinjer finnas oavsett om verksamhet förekommer just
nu eller inte, eftersom det kan komma att göra det i
framtiden.
På frågan om kommunerna har särskilda etiska riktlinjer för investeringar delade vi upp frågan i riktlinjer
gällande mänskliga rättigheter respektive miljö/klimat.
Som svarsalternativ fanns “ja” alternativt ”ja, och avsnittet
innehåller mål eller motsvarande som förvaltaren är
skyldig att följa vid investeringar”. 44 respektive 43
procent har svarat ja, men enbart 11 procent av
kommunerna har riktlinjer som innehåller mål eller
motsvarande som förvaltaren är skyldig att följa.

Mål som ska följas vid
etiska investeringar saknas
i många kommuner
En vanligt förekommande formulering i policies om
etiska investeringar är att kommunen i sina placeringar
ska ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det
är mycket positivt att flera kommuner har riktlinjer men
om det saknas konkreta mål eller liknande finns risk
för bristande efterlevnad. Det finns risk för otydlighet
mellan kommunerna och kapitalförvaltarna och olika
förväntningar. Det blir svårare för förvaltarna att ge en
tydlig rapportering, och svårt för kommunerna att kräva
en. När det gäller finansiell risk och avkastningskrav finns
ofta tydliga krav på utförande och återrapportering
samt en tydlig ansvarsfördelning, detsamma bör gälla
även för de etiska kraven. Vissa kommuner uppger vem
inom organisationen som ska meddelas eventuella
avvikelser och fatta beslut om hur de ska hanteras. Hos
vissa kommuner är det förvaltningen som är ansvariga,
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Ja 78% (80)

Finns det ett avsnitt om etiska
investeringar som omfattar
miljö/klimat i riktlinjerna?
Ja, och avsnittet
innehåller mål eller
motsvarande
11% (11)

Vet ej 4% (4)
Nej 53% (55)

Fyra av tio kommuner
inkluderar internationella
konventioner i riktlinjer
En fråga i enkäten handlade om vilka deklarationer
och konventioner som ingår i kommunernas riktlinjer.
Investeringar får alltså inte ske i företag som bryter

Ja 32% (33)

Finns det ett avsnitt om
etiska investeringar som omfattar
mänskliga rättigheter i riktlinjerna?

Ja, och avsnittet
innehåller mål eller
motsvarande
11% (11)

Exempel på hur avsnitt om efterlevnad kan se ut finns
hos Lidköping kommun. I deras Riktlinje för finansiella
placeringar framgår att anlitade förvaltare ska kunna
rapportera efterlevnaden av konventionerna, och kommunen ska, om eventuellt brott mot policyn identifierats,
antingen avyttra placeringen eller inleda en dialog med
företag och/eller förvaltare i syfte att bidra till en positiv
utveckling. Vid placering i fonder krävs att fondernas
investeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer
med kommunens etiska riktlinjer. Utvärdering, så kallad
screening, av fonder ska göras enligt GES global ethical
standard och GES controversial eller motsvarande baserat
på kommunens jämförelseindex.

mot dessa. 61 procent av kommunerna anger att inga
konventioner ingår i deras riktlinjer eller att de inte vet
vilka som ingår . Det ska tas i beaktning att kommuner
kan referera till ämnena, men ej specifika konventioner.
Till exempel kan det framgå i en kommuns riktlinjer att
investeringar inte får göras i sammanhang som bryter
mot mänskliga rättigheter, men inte ordagrant referera
till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.
Det kan ändå vara värdefullt att uttryckligen benämna
konventionerna då de inkluderar konkreta villkor
medan en riktlinje om att ”följa mänskliga rättigheter” är bred och innebär utmaningar när fonder eller
företag ska utvärderas. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna är den vanligast förekommande
konventionen, den återfinns hos 22 procent av
kommunerna.
21 procent av kommunerna uppger att de följer FN:s
Global Compact. Global Compact är ett hållbarhetsinitiativ för företag och organisationer baserat på
andra konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De baseras på
10 principer, de första två principerna är att stödja
och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande respektive att försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Även
om Global Compact är ett viktigt initiativ så finns
utmaningar. En utmaning är att medlemskapet
är relativt öppet och inte nödvändigtvis innebär att
företaget ifråga följer alla principerna. I fallet
Västsahara sker kontinuerligt etablering och utvinning
av naturresurser och storskaliga byggprojekt i strid
med folkrätten, även av Global Compact-medlemmar.

Vilka av följande deklarationer och konventioner ingår
i kommunens riktlinjer för investeringar?
44%

Vet ej 2% (2)
Nej 54 % (56)

22%

21%

21%
17%

15%
8%

Ja 33% (34)

Inget av
FN:s konven- FN:s Global
ovanstående tion om de Compact
alternativ
mänskliga
rättigheterna

Annan

Vet ej

7%

ILO:s
Rio-deklara- Parisavtalet
kärnkonven- tionen
tioner om
arbetsrätt

5%
FN:s deklaration om
ursprungsfolkens
rättigheter
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Det gäller till exempel italienska Enel och spansktyska Siemens Gamesa, två energibolag som för
tillfället är engagerade i Marockos byggande av vindkraftverk som en del av det hittills största energiprojektet i ockuperade Västsahara. Projekten genomförs utan att lokalbefolkningen gett sitt samtycke, enligt rätten till självbestämmande.
Enbart fem procent, vilket motsvarar fem kommuner, uppger att de i sina riktlinjer inkluderar FN:s
deklaration om urfolkens rättigheter (UNDRIP), även
kallad Urfolksdeklarationen. Urfolksdeklarationen
anger en miniminivå för hur urfolksfrågor bör
behandlas i de länder som signerat deklarationen,
även om den inte är juridiskt bindande. En av
rättigheterna och själva grundtanken i deklarationen
är rätten till självbestämmande. Det innebär att
urfolk har rätt att bli erkända som ett eget folk och
att styra över sin egna sociala, kulturella och ekonomiska utveckling. De har rätt att äga, bruka
och kontrollera sitt land, vatten och naturresurser.
De har rätt till fritt och informerat tycke i
frågor som rör dem, inklusive företagsetablering i
sina områden.
I svarsalternativet “Annan” har kommunerna fått
möjlighet att uppge andra konventioner eller
motsvarande de följer och då bland annat nämnt
Barnkonventionen, Agenda 2030, OECD:s riktlinjer för
multinationella bolag och UNPRI (Principles for
Responsible Investment). Vidare uppger flera
kommuner att det i deras riktlinjer finns en över-

gripande skrivning gällande att följa samtliga
internationella konventioner som Sverige undertecknat.

Många kommuner ser
utmaningar i att säkerställa
efterlevnad av riktlinjer
På frågan vilka utmaningar kommunerna upplever när
det gäller etiska investeringar svarar en fjärdedel att de
inte vet och ungefär lika många att de inte upplever
några utmaningar. Att säkerställa efterlevnad tycks
vara kommunernas största utmaning, det uppges som
en utmaning av 30 procent av de svarande. Ungefär en
femtedel uppger att en utmaning är brist på kunskap.
Kommuner har ett lagstadgat ansvar att ha god
ekonomisk hushållning och förvalta pengar på det sätt
som är bäst för sina invånare. En lägsta tröskel för att
välja etiska investeringsalternativ är därför att de inte
upplevs innebära en större risk eller lägre avkastning.
Det verkar inte vara fallet då enbart en kommun har
angett att det är en utmaning. Däremot uppger två
kommuner att det finns svårigheter att överhuvudtaget hitta fonder som har en god avkastning eller
passar regelverket.
Under svarsalternativet “Annat” har flera uppgett att
de inte har någon investeringsverksamhet. En viktig

Vilka utmaningar upplever kommunen när det handlar om att göra etiska investeringar?

kommentar från en kommun var huruvida det mest
effektiva är ”förbud vs stimulera förändring”. Det är en
återkommande diskussion när det gäller investeringar och etablering i länder eller företag som kan anses
problematiska. Var går gränsen för när man som
investerare kan antas ha möjlighet att positivt påverka
företaget/landet och när har problemen blivit så
omfattande och långvariga att det är dags att sälja av
sitt innehav?

Tjänstemän efterfrågar
större intresse från politiker
På frågan om vilka verktyg eller vilket stöd de svarande
anser att kommunen skulle behöva för att starta eller utveckla sitt arbete med etiska investeringar ser
vi att det finns såväl interna som externa utvecklingsområden. När det gäller den egna organisationen uppger en fjärdedel av de svarande att det behövs ett ökat
intresse från kommunala politiker. Som tidigare nämnt
så är det kommunfullmäktige, eller i vissa fall politiska
nämnder, som fattar beslut om kommunala riktlinjer
och styrande dokument, oavsett om de gäller etiska
investeringar, avgifter för färdtjänst, barnomsorg eller
alkoholservering och så vidare. Därav ligger det största
ansvaret på politikerna eftersom tjänstemännens
möjligheter att på egen hand premiera etiska investeringar är begränsade.

16 procent uppger att de behöver ökade ekonomiska
resurser, något som också politikerna i hög grad styr
över. Inom organisationen så uppger många att det
behövs högre kompetens inom verksamheten.
15 procent av svarande uppger att det behövs bättre
stöd och vägledning från myndigheter. Betydligt flera,
en fjärdedel, önskar tydligare riktlinjer inom den egna
kommunen och/eller från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). SKR:s egna bolag SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse drivs
tillsammans med en extern finansiell rådgivare.
Bolagen har hållbarhetsriktlinjer och är medlem i
Responsible Investors Alliance International. Det ser
vi som positivt då det är medlemmar (alltså landets
kommuner och regioner) som fattar beslut om bolagen
och därmed verkar det finnas intresse för en etiskt
styrd kapitalförvaltning.
Under svarsalternativet “Annat” uppges ytterligare
behov kopplade till externa aktörer, främst förvaltare.
Kommuner efterfrågar stöd med analys och rådgivning, verktyg för att mäta och ta emot återrapportering
samt säkerställa validering.
De svarande har fått frågan om de upplever att
kommunens arbete med etiska investeringar är
tillfredsställande. Att en så pass stor andel svarar “Vet
ej” tyder på en avsaknad av tydlighet, vilket också

Vilka stöd eller verktyg anser du främst behövs för att starta
eller utveckla kommunens arbete med etiska investeringar?
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Upplever du att kommunens arbete med etiska investeringar är tillfredsställande?

Nej 22% (23)

Ja 39% (40)

Vet ej 39% (40)

återspeglas i tidigare svar gällande behov av tydligare
riktlinjer inom kommunen. När det är fallet så riskerar
beslut om investeringar bli godtyckliga beroende av
vilken tjänsteman som hanterar dem.

Användning av externa
kapitalförvaltare
De flesta kommuner i undersökningen uppger att de
inte använder sig av någon extern kapitalförvaltare.
Förklaringen till detta kan delvis ligga i att de förvaltar sitt eget kapital, men med största sannolikhet är
det på grund av att många kommuner inte sysslar
med någon direkt investeringsverksamhet. De fasta
svarsalternativen är de fem största kapitalförvaltarna
i Sverige. Den vanligaste anlitade är Swedbank.
Därefter är lika många, 10 procent, kunder hos Handelsbanken, Nordea och SEB. Under svarsalternativet
”Annat” finns bland annat Söderberg & Partners, SPP,
Öhman, Agenta och Carnegie.

Företag som verkar i
ockuperade Västsahara i
många förvaltares
fondinnehav
De flesta kapitalförvaltare publicerar det totala fondinnehavet i sina halvårs- och helårsrapporter, vilket
12

ger god insyn för utomstående. Det finns även listor
över ”exkluderade företag”, i vardagligt tal ofta kallat
svarta listor, som förvaltarna inte placerar i. Utöver det
listar många förvaltare företag som exkluderas från
fonder med utökade kriterier; ofta vad som kallas för
hållbara/etiska fonder eftersom det ställs högre krav på
företagens arbete med mänskliga rättigheter och miljö. Vi har observerat att de flesta kapitalförvaltares
fondinnehav innehåller företag som samarbetar med
Marocko och verkar på ockuperad mark i Västsahara
genom investering eller produktion.
Den internationella organisationen Western Sahara
Resource Watch (WSRW) bevakar företagsengagemang i ockuperade Västsahara. Bland de som
kategoriseras att ha ett särskilt allvarligt engagemang
finns OCP SA (statligt ägt marockanskt bolag som
producerar och exporterar fosfater), China Molybdenum (kinesiskt importföretag av fosfater) San Leon
Energy (irländskt oljebolag) och tidigare nämnda Enel
och Siemens Gamesa samt moderbolagen/ägarna
Siemens AG och Siemens Energy.
WSRW uppmanar investerare att omedelbart avyttra sina placeringar i de ovan nämnda företagen på
grund av de mycket negativa konsekvenserna deras affärer innebär för det västsahariska folket och
att trots att företagen uppmärksammats på detta
i över ett decennium har inga förändringar gjorts.
Samtidigt inkluderas dessa företag i flera av fondbolagens hållbarhetsfonder. Ett ytterligare exempel på
ett problematiskt bolag som finns i många av fondbolagens innehav är amerikanska General Electric.
I september 2021 meddelade företaget att de vunnit ett kontrakt med den marockanska staten för att
bygga en vindkraftspark i ockuperade Västsahara.
WSRW har uppmanat aktieägare i General Electric att
inleda dialog med företaget i fråga.
Men det finns även positiva trender och vi ser ett ökat
engagemang från flera fondbolag gällande situationen
i Västsahara. Ingen av förvaltarna vi granskat har
OCP SA i sitt innehav, och hos Nordea och Handelsbanken är företaget helt exkluderat med motiveringen
att det brutit mot internationella normer avseende
mänskliga rättigheter. Skandia exkluderar Enel,
australiensiska Worley och franska elbolaget Engie från
sina fonder med särskilda hållbarhetskrav. Nordea gör
detsamma med Siemens AG. Ingen förvaltare har innehav i San Leon Energy eller Worley, och Swedbank har
helt exkluderat dem. Indiska energibolaget Larsen &
Toubro är ett företag som anses ha allvarlig inblandning i ockupationen och är exkluderade från alla fyra

Anlitar kommunen någon av följande externa kapitalförvaltare?
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förvaltares fondinnehav, men ofta med hänvisning till
att företaget är involverade i kärnvapenindustrin. Det
ska tilläggas att alla företag inte nödvändigtvis är exkluderade enbart på grund av Västsahara utan det kan
även vara kopplat till annan verksamhet som kan anses
olaglig.

Västsahara är
till ytan lika stort
som halva Sverige
och ockuperas sedan
slutet av 1975 av
grannlandet Marocko.

Avslutning

Både Internationella
domstolen i Haag och
EU-domstolen har fastställt
att Marocko inte har någon rätt till landet.
FN klassar det som ett icke självstyrande
territorium som ska avkoloniseras och har en
fredsstyrka på plats med uppdrag att genomföra
en folkomröstning där Västsaharas folk ska få sin
självbestämmanderätt uppfylld.

Under arbetet med rapporten har vi kommit i kontakt
med många kommuner som antingen redan arbetar
med etiska investeringar eller vill utveckla sitt arbete
kring det. Det är glädjande att se att det inte är
begränsat till kommunens storlek eller geografi.
Bland de mest ambitiösa riktlinjerna och gensvaren
har vi sett hos små kommuner, som trots begränsade
resurser lyckats med detta tack vare engagerade
politiker och tjänstemän. Vi hoppas att vi med denna
text kan sprida positiva exempel men även lyfta de
utmaningar och svårigheter kommuner upplever.

Trots det fortsätter internationella företag att
sluta avtal med Marocko om verksamhet i det
ockuperade territoriet. Med varje projekt som
Marocko startar i Västsahara så befästs ockupationen ytterligare och Marocko blir än mer
beroende av området.
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Rekommendationer

Källor

TILL KOMMUNER
• Säkerställ att det finns etiska riktlinjer för investeringar, även om kommunen för tillfället inte har någon
investeringsverksamhet.
• Säkerställ att det finns rutiner för efterlevnad av de
etiska riktlinjerna.
• Begär från externa kapitalförvaltare årliga rapporter
om kommunens innehav från ett hållbarhetsperspektiv.
• Säkerställ att kompetens inom etiska investeringar
finns inom kommunens verksamhet.
• Samarbeta enbart med kapitalförvaltare som har ett
etablerat hållbarhetsarbete och öppenhet kring sina
placeringar.
• Öka intresset och kunskapen om etiska investeringar
bland kommunpolitiker. Erbjud fortbildning om etik
och investering för de tjänstemän som arbetar inom
finans eller ekonomi.

TILL SKR

• Gör en översyn gällande kommuners behov av stöd
från SKR avseende etiska investeringar.
• Säkerställ att det finns kompetens inom SKR avseende etiska investeringar.
• Rekommendera medlemmar att ta fram etiska riktlinjer för investeringar på samma sätt som finns för risk
och avkastning.
• Ta fram förslag på en miniminivå för riktlinjer.
• Erbjud kommuner vägledning om utformning av
etiska riktlinjer.
• Se till att det finns en levande debatt kring etiska investeringar bland medlemmarna.

TILL KAPITALFÖRVALTARE
• Uppmuntra kommuner att vara aktiva och ansvarsfulla investerare utifrån deras förutsättningar.
• Erbjud kunder inom kommunsektorn årliga rapporteringar om deras innehav från ett hållbarhetsperspektiv.
• Ställ alltid krav på att företag i fondutbudet följer UNPRI, Global Compact och liknande regelverk.
• Se över innehavet i fonder med utökade kriterier för att
säkerställa att de inte inkluderar företag som konsekvent
kränker internationell rätt och mänskliga rättigheter.
• Exkludera företagen Enel och Siemens Gamesa ur
fondinnehavet, speciellt fonderna med utökade hållbarhetskriterier. Inled samtal med företagen Engie och
General Electric gällande deras involvering i ockuperade Västsahara.
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