
Alectas syn på: Tobak
Alecta avstår helt från att investera i eller finansiera bolag vars kärnverksamhet är produk-
tion av tobaksprodukter. Vi anser att tobak inte är förenligt med en hållbar utveckling då  
det medför hälsorisker för den enskilde individen och för samhället genom långsiktigt  
negativa miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser. 

Vad handlar det om?
Användande av tobaksprodukter medför allvarliga  
hälsoproblem för konsumenten samt en långsiktig  
negativ effekt på omgivningen vilket sammantaget resul-
terar i omfattande samhällskostnader.  
     Produktion av tobak är dessutom förknippat med en 
rad miljömässiga och sociala problem, som exempelvis 
skogsskövling, vattenförorening eller försämrad biologisk 
mångfald samt en ökad risk för barnarbete och tvångsar-
bete i produktionsledet. 

 
Alectas förväntningar
I enlighet med Alectas policy för ansvarsfulla investering-
ar förväntar vi oss att bolag vi investerar i följer nationella 
lagar och regler samt internationella konventioner. 
Samma förväntningar gäller vid finansiering av ett bolag.  
     Alecta har gjort samma bedömning som FN:s Global 
Compact1 att bolag som producerar tobak har en lång-
siktig negativ samhällspåverkan och därför har Alecta 
beslutat att helt avstå från att investera i eller finansiera 
tobaksbolag. 

1  UN Global Compact Integrity Policy Update  

Hur arbetar Alecta?
Alecta har beslutat att inte investera i eller finansiera  
bolag vars huvudsakliga verksamhet omfattar produktion 
av tobak. Detta inkluderar produktion av snus, cigaretter, 
cigarrer, tuggtobak, e-cigaretter och andra tobaksrelate-
rade produkter.  
     Alectas ställningstagande omfattar inte förpacknings-
tillverkare eller logistikföretag som kan kopplas till dist-
ribution, eller dagligvaruhandeln som har viss försäljning 
av tobaksprodukter, eftersom vi inte bedömer att tobak är 
deras primära verksamhet eller betydande intäktskälla.  
     Kvartalsvis låter vi ett externt analysbolag genomlysa 
samtliga innehav i portföljen. Skulle det visa sig att något 
innehav börjat bedriva verksamhet med tobaksproduk-
tion ska innehavet avyttras inom ett år. 

Vägledande principer och riktlinjer 
Vi vägleds av internationella konventioner och normer 
såsom uttryckta i följande stadgar eller institutioner: 
•  WHO Framework Convention on Tobacco Control 

(FCTC) 2003.

•  UN Global Compact
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https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/about_the_gc%2FIntegrity_measures%2Fintegrity-recommendation-2017.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/about_the_gc%2FIntegrity_measures%2Fintegrity-recommendation-2017.pdf


Om Alecta och ansvarsfulla  
investeringar
Alecta förvaltar tjänstepensioner för 35 000 
företag och 2,6 miljoner försäkrade. Det förval-
tade kapitalet investeras utifrån uppdraget att 
skapa största möjliga värde för den kollektiv-
avtalade tjänstepensionen, det är också med 
den utgångspunkten vi beaktar hållbarhet i 
investeringar.  
     Inför varje investering görs en noggrann 
analys som omfattar hur bolag arbetar med 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och 
antikorruption.  
     Alecta är medlem i Global Compact och har 
undertecknat Principles for Responsible Invest-
ments (PRI).       
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Mer information om Alectas hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar 
finns på Alecta.se samt i Alectas  årliga Års- och hållbarhetsredovisning.  
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