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Så gick granskningen till
I Sveriges Konsumenters granskning undersöktes hur svenska fondförvaltare agerar som ägare till 50
av de mest kontroversiella företagen i världen. De 50 företagen finns på så kallade ”svarta listor” hos
åtta europeiska banker och pensionsfonder som publikt redovisar vilka företag som man slutat
investera i på grund av deras grovt ansvarslösa agerande. Det handlar om företag som kopplats till
grova eller systematiska kränkningar av internationella konventioner och normer. Företagen har
dessutom inte lyssnat tillräckligt på ägarnas krav om ett ansvarsfullt agerande. Ett av företagen är
Lundin Petroleum. Det handlar alltså om några av de mest tydliga missförhållandena eller allvarliga
anklagelser mot företag där ägarna åtminstone bör redovisa ett tydligt ansvarsarbete.
Granskningsprocessen inleddes med att identifiera vilka av de 15 svenska fondförvaltarna som
investerar i något av de 50 företagen. Därefter utvärderades i vilken utsträckning dessa fondförvaltare
tar ägaransvar genom ett trovärdigt påtryckningsarbete med företagen. I betygsättningen fick
fondförvaltarna ett minuspoäng för varje investering i företagen och maximalt två pluspoäng för varje
trovärdig påtryckningsprocess. Processens trovärdighet bedöms utifrån 13 kriterier där öppenhet,
tydlighet, aktivitet samt högt ställda krav på företagen belönas. Genom att pluspoängen kan överstiga
minuspoängen belönas aktiv påverkan framför direkt svartlistning, förutsatt att företagen bedöms
möjliga att påverka. Påtryckningsarbete med företag som inte är möjliga att påverka ger inga
pluspoäng.
En fondförvaltares totalpoäng visar summan av minuspoäng och pluspoäng. En negativ totalpoäng
innebär att förvaltaren inte har redovisat ett heltäckande påtryckningsarbete som kan försvara ägandet i
företagen. En positiv totalpoäng visar att förvaltaren gör positiv skillnad som ägare genom att seriöst
försöka påverka företagen till ett ansvarsfullt agerande.
Granskningsmetoden utgår endast från publikt tillgänglig rapportering från fondbolagen. Så arbetar
branschen själv då den rankar börsnoterade företags ansvarsarbete. Det är en effektiv metod för att
främja transparens och strukturerad redovisning. Sju större svenska intresseorganisationer har ingått i
referensgruppen för projektet och forskare på området har granskat rapporten och metoden.

