Alectas syn på: Vapen
Alecta avstår helt från att investera i eller finansiera bolag som utvecklar, tillverkar,
underhåller eller distribuerar komponenter eller system specifikt utvecklade för
kontroversiella vapen.

Vad handlar det om?
FN:s stadgar ger varje nation rätt att försvara sig och
skydda sina medborgare och deras rättigheter vid
beväpnade attacker och angrepp.
Det är därför det finns en accepterad försvarsindustri och tillverkning av vapen och annan försvarsmateriel. Däremot berättigar det inte användande av massförstörelsevapen, så kallade kontroversiella vapen.
Det är vapen som inte får användas enligt folkrätten, antingen för att de urskillningslöst drabbar civila
och soldater eller på grund av att de bedöms förorsaka
onödigt lidande.

Alectas förväntningar
I enlighet med Alectas ägarpolicy förväntar vi oss att
bolag vi investerar i följer nationella lagar och regler
samt internationella konventioner. Samma förväntningar gäller vid finansiering av ett bolag.
Bolag som är verksamma inom försvarsindustrin
bör visa särskild transparens både kring verksamhetens omfattning samt hur de efterlever internationella

riktlinjer för mänskliga rättigheter i såväl policy som
due dilligence-processer.
Givet verksamhetens karaktär med omfattande
transaktionsvolymer och/eller kontakter med statliga
aktörer och myndigheter bör bolagen även ha tydliga
riktlinjer och rutiner mot korruption.

Hur arbetar Alecta?
Alecta har beslutat att inte investera i eller finansiera
bolag vars verksamhet, direkt eller indirekt, inbegriper kontroversiella vapen. Det är vapen som inte får
användas enligt folkrätten, antingen för att de urskillningslöst drabbar civila och soldater eller därför att de
förorsakar onödigt lidande.
Exempel på sådana vapen är personminor, biologiska vapen, kemiska vapen, klusterbomber, brandbomber, laser-bländande vapen och vapen som innehåller
icke-detekterbara fragment.
Vi investerar inte heller i bolag som direkt strider
mot icke-spridningsavtalet av kärnvapen eller i bolag
som utvecklar, uppgraderar eller tillverkar kärnvapen
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eller nyckelkomponenter och tjänster till kärnvapen.
Halvårsvis låter vi ett externt analysbolag genomlysa
samtliga innehav i portföljen. Skulle det visa sig att
något innehav är involverat i sådan verksamhet ska
innehavet avyttras inom ett år.
När det gäller bolag med produkter eller tjänster
som inte klassas som vapen och som är utvecklade för
civil användning men som kan ha så kallade ’dubbla användningsområden’ görs bedömningen från fall till fall.

Vägledande principer och riktlinjer
Vi vägleds av internationella konventioner och
normer såsom:
• FN:s Global Compact
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• Konventionen om förbud mot användning, lagring,
produktion och överföring av antipersonella minor
samt om deras förstöring

Om Alecta och ansvarsfulla
investeringar
Alecta förvaltar tjänstepensioner för 35 000
företag och 2,5 miljoner försäkrade. Det förvaltade kapitalet investeras utifrån uppdraget att
skapa största möjliga värde för den kollektivavtalade 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 Investments (PRI).

• Fördraget om icke-spridning av kärnvapen
• Konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska vapen och
toxinvapen samt om deras förstöring
• Konventionen om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen
samt om deras förstöring

Mer information om Alectas hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar
finns på Alecta.se samt i Alectas årliga Års- och hållbarhetsredovisning. För
frågor eller synpunkter på Alectas arbete med ansvarsfulla investeringar, kontakta
Peter Lööw, Hållbarhetsansvarig Kapitalförvaltningen peter.loow@alecta.se
Avsteg från detta ställningstagande kan ske om Alectas bedömning är att ett
bolag är under omställning eller i en process att avveckla/åtgärda den aktuella
företeelsen/verksamheten. I sådana fall har Alecta för avsikt att påverka förändring i bolaget i enlighet med de uttryckta förväntningarna i detta ställningstagande.

• Konventionen om klusterammunition
• Konvention om förbud mot eller inskränkningar i
användningen av vissa konventionella vapen som
kan anses vara ytterst skadebringande eller ha
urskillningslösa verkningar

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt
Säte: Stockholm Organisationsnummer: 502014-6865 September 2019
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Appendix – förklaring
Personminor
– är en sprängladdning som detoneras exempelvis då
en person trampar på den eller en tråd fäst vid den.
Biologiska vapen
– baseras på levande organismer och smittar människor, boskap eller skördar, exempelvis mjältbrand eller
pest.
Kemiska vapen
– kemiska gifter såsom nervgas eller senapsgas.
Klusterbomber
– innebär att en bomb delas upp i flera minibomber
som exploderar och påverkar större ytor än en konventionell bomb.
Brandbomber
– avsedda att orsaka kraftig brand.
Laser-bländande vapen
– är laservapen som är särskilt konstruerade för att
bestående förstöra en normal synförmåga.
Vapen som innehåller icke-detekterbara fragment
– vapen som skadar människor på ett sätt som inte kan
upptäckas med röntgen.
Kärnvapen
– samlingsnamnet för bomber som får sin kraft från en
kärnreaktion.
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