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Förord

Världen befinner sig i en klimatkris. Kopplingen mellan denna kris och fos-
sila bränslen är entydig. Förbränningen av fossila bränslen står för en bety-
dande del av utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna. 
Kopplingen mellan klimatkrisen och svenskarnas pensionskapital är inte 
lika tydlig. Men faktum är att de svenska myndigheterna Första, Andra, 
Tredje och Fjärde AP-fonden länge har investerat svenskarnas allmänna 
pensionskapital i fossila bolag för att få kapitalet att växa. 

För att undvika katastrofala klimatförändringar har Sverige, genom att 
ratificera Parisavtalet, lovat att se till att alla finansiella flöden stödjer, och 
inte undergräver, övergången till ett klimatresilient samhälle med låga 
växthusgasutsläpp. Detta innebär att Första till Fjärde AP-fondernas inves-
teringar i fossila bränslen måste upphöra. 

I denna rapport har Naturskyddsföreningen undersökt om Första till 
Fjärde AP-fondernas regelverk och verksamhet är förenliga med 
Parisavtalet. Rapporten tar avstamp i den nya AP-fondslag som trädde i 
kraft i januari 2019. Lagen slår fast att fonderna ska främja hållbar utveck-
ling genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, utan att 
göra avkall på målet om långsiktigt hög avkastning. 

Karin Lexén, 
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen 



Klimatförändringarnas konsekvenser är redan allvarliga. För att med en 
acceptabel sannolikhet undvika att de blir katastrofala måste ökningen av 
den globala medeltemperaturen begränsas till 1,5 grader. Sverige har ratifi-
cerat Parisavtalet i syfte att bidra till att världen lyckas nå denna tempera-
turbegränsning, samt att öka samhällens anpassningsförmåga till dagens 
klimatförändringar och de som är att vänta. Detta kräver att användning av 
och investeringar i fossila bränslen upphör. 

De statliga myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna har i uppdrag 
att förvalta cirka 1 350 miljarder kronor av svenskarnas pensionskapital i 
syfte att uppnå långsiktigt hög avkastning. I januari år 2019 trädde en ny AP-
fondslag i kraft. Till skillnad från den tidigare AP-fondslagen slår den nya 
lagen fast att fonderna, utan att göra avkall på avkastningsmålet, ska främja 
hållbar utveckling genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägan-
de. Första till Fjärde AP-fonderna gör tolkningen att främjandet av hållbar 
utveckling innebär att verksamheten ska beakta de internationella avtal 
som Sverige har ratificerat. Ett sådant avtal är Parisavtalet, vars måluppfyl-
lelse kräver att investeringar i fossila bränslen upphör. Trots det fortsätter 
Första till Fjärde AP-fonderna att investera i bolag som utvinner och produ-
cerar fossila bränslen. 

Första till Fjärde AP-fonderna har tillsammans investeringar i 89 av värl-
dens 200 största fossila bolag. Investeringarna uppgår till ett värde av 16,4 
miljarder kronor. Klimatpåverkan från förbränningen är det största miljöp-
roblemet med fossila bränslen. Men även utvinningen och produktionen av 
fossila bränslen riskerar att medföra negativa konsekvenser för miljön och 
människorna i projektens närhet. Det är svårt att få en helhetsbild av konse-
kvenserna av alla de fossila projekt som Första till Fjärde AP-fonderna indi-
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rekt bidrar till genom sina investeringar i fossila bolag. Men rapportens re-
portage från Sydafrika, Colombia och Kazakstan vittnar om att bolagens 
projekt kan leda till kränkningar av människors rättigheter och försämrade 
försörjningsmöjligheter. Det går direkt emot Parisavtalets mål att främja sam-
hällens anpassningsförmåga och motståndskraft till klimatförändringarna.

Som delägare i de fossila bolagen har var och en av de Första till Fjärde 
AP-fonderna rätt att tycka till om hur bolagen ska förvaltas. Fonderna har 
som strategi att genom aktivt ägande försöka påverka bolagen i önskvärd 
riktning. Att sälja sina innehav i ett bolag ses som en sista utväg, som till-
lämpas endast om berörd fond bedömer att bolaget inte kan påverkas. 
Denna strategi har sina begränsningar. För det första är Första till Fjärde 
AP-fondernas ägarandelar i de fossila bolagen ytterst små, vilket minskar 
möjligheterna till inflytande. För det andra är det mycket svårt att genom 
aktivt ägande få bolag vars verksamhet går ut på att utvinna eller producera 
fossila bränslen att sluta med detta. Rapporten innehåller en granskning av 
ett femtiotal fossila bolag som AP-fonderna har investeringar i. Den visar att 
inget av dessa bolag planerar att sluta med fossil verksamhet. Tvärtom fort-
sätter de att investera i nya fossila projekt, vilket går på tvärs mot 
Parisavtalet. 

Svenskarnas allmänna pensionskapital ska inte bidra till klimatkrisen 
eller hota människors rättigheter och försörjningsmöjligheter. Att Första till 
Fjärde AP-fonderna har investeringar i fossila bolag är därför varken håll-
bart, ansvarsfullt eller förenligt med Parisavtalet. Fondernas styrelser 
måste se till att deras placeringsregler och förvaltning utesluter innehav i 
fossila bolag. 

5



1
Inledning

6



Klimatförändringarna är ett faktum och 
konsekvenserna är redan allvarliga. Till 
följd av torka och översvämningar och i 
spåren av extrema väderhändelser följer 
exempelvis matbrist, ökade matpriser och 
bristande tillgång till rent vatten. Det kan i 
sin tur leda till ökad ojämlikhet och fattig-
dom, konflikter och kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Klimatför-
ändringarna beror på utsläppen av växt-
husgaser. Förbränningen av fossila bräns-
len – olja, gas och kol – står för ungefär två 
tredjedelar av de globala växthusgasut-
släppen1 och nådde rekordnivåer år 2017, 
2018 och 2019.2 

Världens länder enades i Paris år 2015 
om ett avtal för att uppnå FN:s klimatkon-
ventions mål om att förhindra farliga kli-
matförändringar. Sverige är ett av de 184 
länder som har ratificerat avtalet. 

Parisavtalet har som mål att världens 
länder ska begränsa den globala medel-
temperaturökningen till väl under två gra-
der, med en strävan efter att begränsa 
denna till 1,5 grader över förindustriella ni-
våer.3 Enligt FN:s klimatpanel måste upp-
värmningen begränsas till 1,5 grader för att 
förhindra förödande konsekvenser samt 
för att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Det betyder att de globala växt-
husgasutsläppen måste vara netto noll 
runt år 2050, och att utsläppen måste halv-
eras till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.4 
För att klara detta är det nödvändigt att 
skyndsamt sluta förbränna fossila bränslen.

Parisavtalet har även som mål att värl-
dens länder ska stärka samhällens an-
passningsförmåga och motståndskraft till 
klimatförändringarna på ett sätt som inte 
hotar livsmedelsproduktionen. 
Utvinningen av fossila bränslen kräver 
stora mängder vatten, tar ofta stora land-

områden i anspråk, och riskerar att orsaka 
luft- och vattenföroreningar. Därmed riske-
rar utvinningen att förstöra försörjnings-
möjligheter och försämra hälsan för 
människor i samhällen där den äger rum. 
Detta är motsatsen till att främja samhäll-
ens anpassningsförmåga och motstånds-
kraft till klimatförändringarna.

Parisavtalet anger att en begränsning 
av temperaturökningen och förbättrad an-
passningsförmåga kan uppnås endast om 
alla finansiella flöden stödjer, och inte un-
dergräver, övergången till ett klimatresi-
lient samhälle med låga växthusgasut-
släpp. Detta innebär att investeringar i 
fossila bränslen måste upphöra.

Syfte och avgränsningar
Denna rapport undersöker om de svenska 
AP-fondsmyndigheternas regelverk och 
verksamheter är förenliga med Paris-
avtalet. Granskingen tar avstamp i den nya 
Lagen om allmänna pensionsfonder (även 
kallad AP-fondslagen) som trädde i kraft i 
januari år 2019. Lagen slår fast att fonderna 
ska främja hållbar utveckling, utan att göra 
avkall på långsiktigt hög avkastning.  
Rapporten granskar fondernas tolkning 
och implementering av lagens skrivning 
om att fonderna ska främja hållbar utveck-
ling. Detta görs utifrån fondernas gemen-
samma riktlinjer och enskilda ställnings-
taganden, samt fondernas investeringar i 
börsnoterade fossila bolag. Investeringar i 
andra verksamheter som kan vara proble-
matiska ur ett klimat- och miljöperspektiv 
behandlas inte i denna rapport.
Rapporten innehåller tre reportage som 
visar vilka konsekvenser AP-fondstötta 
fossila projekt kan få för miljö och 
människor.

1. Global Carbon Atlas 2019 
2. R B Jackson et al, Persistent fossil fuel growth threatens 
the Paris Agreement and planetary health, Environ. Res. 
Lett. 14 121001, 2019

3. FN, Parisavtelet, 2015
4 FN:s Klimatpanel, Special Report - Global Warming of 1.5 
ºC, 2018
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Granskningen omfattar Första till Fjärde 
AP-fonderna, men inte Sjätte och Sjunde 
AP-fonderna  då deras uppdrag skiljer sig 
från Första till Fjärde AP-fondernas. Sjätte 
AP-fondens uppdrag avser endast investe-
ringar i onoterade bolag på riskkapital-
marknaden. Den Sjunde AP-fonden är ett 

5. Detta beror på att de fem första AP-fonderna år 2001 
ombildades till fyra AP-fonder – Första, Andra, Tredje och 
Fjärde – i det nya inkomstpensionssystemet.

förvaltningsalternativ för den valbara 
delen av pensionen, den så kallade premie-
pensionen. De som avstår från att välja pre-
miepensionsfonder får automatiskt sina 
medel placerade i Sjunde AP-fonden. 
Någon femte AP-fond finns inte.5
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2
AP-fondernas uppdrag 
och styrning



AP-fondernas uppdrag i
pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet består av 
allmän pension (som staten ansvarar för) 
och för många svenskar även tjänstepensi-
on (som betalas in via arbetsgivare). 
Privatpersoner kan även upprätta ett privat 
sparande till sin pension. Den allmänna 
pensionen består av premiepension och 
inkomstpension6 och administreras av 
Pensionsmyndigheten. Årligen avsätts 16 
procent av en individs pensionsgrundande 
inkomst7 och andra skattepliktiga ersätt-
ningar till inkomstpensionen och 2,5 pro-
cent till premiepensionen. Det individuella 
beloppet som avsätts kallas pensionsrätt 
och tillgodoräknas individen under hela 
livet.8   

Premiepensionen utgör den påverkbara 
delen av det allmänna pensionssystemet. 
Det innebär att de fonder som premiepen-
sionen placeras i är valbara. De som avstår 
från att välja premiepensionsfonder får au-
tomatiskt sina medel placerade i förvalsal-
ternativet Sjunde AP-fondens Såfa (Statens 
årskullsförvaltningsalternativ).9 

Inkomstpensionssystemet är ett fristå-
ende fördelningssystem där årets inbetal-
da pensionsavgifter används för att betala 
ut pensioner till samma års pensionärer. 
Första till Fjärde AP-fonderna har i upp-
drag att hantera skillnader mellan inbetal-
ningar och utbetalningar, som kan uppstå 
till följd av förändringar i demografin och 
konjunkturen. När inbetalningarna är större 

än utbetalningarna sparas överskottet i 
fonderna, och på samma sätt tas medel 
från fonderna när utbetalningarna är stör-
re än inbetalningarna.10 För att detta ska 
vara hållbart över tid behövs en buffert i 
systemet. Första till Fjärde och Sjätte11 AP-
fonderna har därför även i uppdrag att 
bidra till systemets långsiktiga finansie-
ring genom att placera sitt kapital på finan-
siella marknader. Om fondernas avkast-
ning är högre än den genomsnittliga 
inkomstutvecklingen i Sverige så bidrar de 
till systemets långsiktiga finansiering. 
Detta minskar risken för att pensionerna 
inte ska följa inkomstutvecklingen i 
Sverige (läs mer i faktarutan Balans i pen-
sionssystemet).12 

Första till Fjärde AP-fondernas övergri-
pande mål är att uppnå långsiktigt hög av-
kastning. Fonderna har inga näringspoli-
tiska eller ekonomisk-politiska mål.13 Den 
31 december år 2018 var Första till Fjärde 
AP-fondernas kapital 1 348,3 miljarder kro-
nor.14 Tillsammans med Sjätte AP-fondens 
kapital på 34,5 miljarder utgjorde detta 14,4 
procent av tillgångarna i inkomstpen-
sionssystemet. Resterande 85,6 procent ut-
gjordes av pensionsinbetalningarna.15  

6. Det finns även andra delar inom den allmänna pen-
sionen, beroende på när en individ är född eller om en 
individ har haft en låg inkomst eller inte har haft någon 
inkomst alls
7. Lön, ersättning från social- och arbetslöshetsför-
säkringar, sjuk-aktivitetsersättning, barnår, studier och 
plikttjänst räknas som pensionsgrundande inkomst.  
8. Pensionsmyndigheten, information hämtad 2019-12-04 
9. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018 
10. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018 

11. Sjätte AP-fondens uppdrag skiljer sig från de övriga 
AP-fondernas genom att den Sjätte AP-fonden är 
stängd (den hanterar inte in-och utflöden)
12. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018 
13. AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 
2000:192).
14. Första AP-fonden 323,7 miljarder, Andra AP-fonden 
334,8 miljarder, Tredje AP-fonden: 340,7 miljarder och 
Fjärde AP-fonden 349,3 miljarder 
15. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018 
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Balans i pensionssystemet 
Inkomstpensionssystemet är konstruerat för att kunna finansiera pensioner över 
tid. Därför behöver det finnas en balans mellan tillgångar (AP-fondernas kapital och 
inbetalda pensionsavgifter) och skulder (pensionsutbetalningar). Om tillgångarna 
är större än skulderna räknas värdet på pensionsrätter upp med inkomstindex, dvs. 
att pensionen följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Om utgifter-
na är större än tillgångarna behöver systemet justeras.16 Detta innebär att värdet på 
pensionsrätterna räknas upp i långsammare takt tills systemet är i balans. Detta 
kallas för den automatiska balanseringen.17  

Styrning av AP-fonderna 
Till skillnad från andra myndigheter har 
Första till Fjärde AP-fonderna en självstän-
dig ställning i förhållande till regeringen. 
Fondernas övergripande mål och uppdrag 
regleras i Lagen om allmänna pensions-
fonder18 (den så kallade AP-fondslagen) 
som riksdagen beslutat om. Lagen är en del 
av en blocköverskridande pensionsöver-
enskommelse som omfattar hela pen-
sionssystemet (läs mer i faktarutan 

Pensionsöverenskommelsen och Pensionsgruppen 
Pensionsöverenskommelsen har sin grund i den reform av pensionssystemet som 
trädde i kraft år 1994. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, dåvarande 
Folkpartiet (Liberalerna) och Kristdemokraterna stod bakom reformen i syfte att 
skapa långsiktighet och stabilitet i det svenska pensionssystemet. 
Överenskommelsen omfattar hela pensionssystemet (inkomstpension, premiepen-
sion och garantipension) och utgörs av de propositioner och utskottsbetänkanden 
som riksdagen beslutat om samt de underliggande betänkanden som den parlamen-
tariska arbetsgruppen Pensionsgruppen står bakom. 
Pensionsgruppen består av företrädare för de partier som står bakom pensionsöver-
enskommelsen. Gruppen leds av den minister som har ansvar för pensionsfrågorna, 
vilket för närvarande är socialförsäkringsministern. År 2014 blev även Miljöpartiet 
inbjudna av den då ansvariga ministern att ingå i gruppen. Gruppen har i uppgift att 
värna pensionsöverenskommelsen samt vid behov föreslå förändringar av pen-
sionssystemet. För att en förändring ska kunna genomföras måste alla pensionsö-
verenskommelsens partier stå bakom förändringen.20   

Pensionsöverenskommelsen och 
Pensionsgruppen). Det som skiljer fonder-
na åt är deras förvaltningsstrategier, som 
ska bidra till att sprida risker. Varje fond 
har en egen styrelse som tillsätts av reger-
ingen. Styrelserna bär fullt ansvar för res-
pektive fonds verksamhet vilket omfattar 
att fatta beslut om fondens övergripande 
avkastningsmål, placeringspolicy, ägarpo-
licy och riskhanteringsplan.19

16. Pensionsmyndigheten, information hämtad 2019-12-04 
17. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018
18. AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 
2000:192)

19. Tredje AP-fonden, Hur styrs AP-fonderna, informa-
tion hämtad 2019-12-04
20. Regeringen, Pensionsgruppen, informationen 
hämtad 2019-12-04 https://www.regeringen.se/artik-
lar/2017/09/pensionsgruppen/
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Ny lag – fokus på hållbarhet
I januari år 2019 trädde en ny AP-fondslag i 
kraft. Lagen anger att ”Första till Fjärde AP-
fonderna ska förvalta fondmedlen på ett 
föredömligt sätt genom ansvarsfulla investe-
ringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvalt-
ningen ska särskild vikt fästas vid hur en 
hållbar utveckling kan främjas” utan att göra 
avkall på en långsiktigt hög avkastning.21  Att 
lagen anger att AP-fonderna ska främja håll-
bar utveckling innebär ett nytt uppdrag för 
fonderna.

För att tolka vad främjandet av hållbar 
utveckling innebär och hur det ska omsät-
tas i praktiken anger lagen att Första till 
Fjärde AP-fonderna ska samverka i genom-
förandet av sina respektive verksamheter 
genom att ta fram en gemensam värde-
grund22 samt gemensamma riktlinjer för 
redovisning av hur målet har uppnåtts23   
och för vilka tillgångar som fondmedlen 
inte bör placeras i.24 Lagen bestämmer 
också att varje fond för sig, årligen ska ta 
fram riktlinjer för sin placeringsverksamhet. 

Dessa riktlinjer ska ange hur fondens in-
vesteringar och ägande ska fästa särskild 
vikt vid främjandet av en hållbar utveck-
ling, och hur en långsiktigt hög avkastning 
ska uppnås.25    

Första till Fjärde AP-fonderna tolkar 
främjande av hållbar utveckling som att 
konventionsgrund (dvs. de konventioner 
som Sverige ratificerat och internationella 
överenskommelser som Sverige ställt sig 
bakom) ska ligga till grund för bedömning-
en av vilka tillgångar som fondmedlen inte 
ska placeras i.”Ett beslut att inte tillåta en 
investering med hänvisning till konven-
tionsgrund benämns som exkludering.26 
Fonderna kan välja att exkludera bolag 
eller hela branscher. 

I Första till Fjärde AP-fondernas gemen-
samma värdegrund och de gemensamma 
riktlinjerna står att en exkludering av ett 
bolag ska ses som en sista utväg och till-
lämpas om dialog med bolaget bedöms 
vara verkningslös. Det är upp till var och en 
av fonderna att bedöma vilka tillgångar 
som fondmedlen inte ska placeras i och be-
sluta om exkluderingar.27 För att underlätta 
bedömningar av och dialog med bolag, har 
Första till Fjärde AP-fonderna upprättat ett 
Etikråd (läs mer i faktarutan Etikrådet ).  

21. AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 
2000:192)
22. AP-fondernas gemensamma värdegrund, 2019 
23. AP-fondernas gemensamma riktlinjer för redovis-
ning av hur målet har uppnåtts, 2019 
24. AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka till-
gångar som fondmedlen inte bör placeras i, 2019 
25. AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 
2000:192).

26. AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka till-
gångar som fondmedlen inte bör placeras i, 2019
27. AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka till-
gångar som fondmedlen inte bör placeras i, 2019
28. AP-fondernas gemensamma riktlinjer för vilka till-
gångar som fondmedlen inte bör placeras i, 2019
29. Etikrådet, information hämtad 2019-12-04 
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Etikrådet
Etikrådet är ett samarbete mellan Första till Fjärde AP-fonderna. Dess syfte är att 
samordna fondernas arbete med etik-, miljö- och hållbarhetsfrågor i de utländska 
bolag som fonderna är delägare i. Rådet består av en ordinarie företrädare för varje 
fond och ordförandeskapet växlar mellan fonderna.

Rådet gör genomlysningar av investeringar för att se om internationella konventio-
ner kränks. Vid bekräftade kränkningar kan rådet välja att inleda en dialog med en-
skilda bolag i syfte att åstadkomma en förbättring. Om en dialog bedöms verknings-
lös efter fyra år rekommenderar Etikrådet att exkludera detta bolag från Första till 
Fjärde AP-fondernas innehav. I fall en dialog med bolaget inte har förutsättningar att 
leda till förbättringar, kan Etikrådet också rekommendera exkludering av bolag utan 
föregående dialog. Det är upp till var och en av fonderna ta ställning till Etikrådets 
rekommendationer och besluta om exkluderingar.28  Första till Fjärde AP-fonderna 
kan också exkludera andra bolag än de som Etikrådet har rekommenderat.

Fonderna kan även ge Etikrådet i uppdrag att analysera internationella konventio-
ner i syfte att underlätta respektive fonds bedömning av en konvention, dvs. om den 
syftar till att minska vissa produkters eller verksamheters användning då de anses 
hälsovådliga eller orsaka inskränkningar av mänskliga rättigheter.29
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Tolkning av Parisavtalet  
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Sverige har ratificerat Parisavtalet, vars 
måluppfyllelse kräver att investeringar i 
fossila bränslen upphör. Första till Fjärde 
AP-fonderna är överens om att konven-
tionsgrund ska utgöra bedömningen av 
vilka tillgångar som fondmedlen inte ska 
placeras i, men fonderna fattar självständi-
ga beslut om sina tillgångar. Då Första till 
Fjärde AP-fondernas årliga placeringsrikt-

AP-fondernas förhållningssätt till Parisavtalet
Första AP-fonden 
Första AP-fonden är aktiv i Transition Pathways Initiative,30 som bedömer om sekto-
rers och bolags affärsstrategier är förenliga med Parisavtalet. Fonden använder be-
dömningarna i sin investeringsanalys, och för att starta dialoger med bolag.31  

Tillsammans med kapitalförvaltaren BlackRock har fonden initierat en hållbarhets-
fond där placeringar kan väljas och filtreras utifrån aktuell hållbarhetsdata.32 

Med hänvisning till Parisavtalet fattade fonden år 2018 beslut om att inte investera i 
termiskt kol33 eller oljesand, samt att avyttra investeringar med betydande expone-
ring mot dessa råvaror.34  

Andra AP-fonden 
Andra AP-fondens ambition är att dess investeringsportfölj ska utvecklas i enlighet 
med Parisavtalets tvågradersmål, vilket bedöms ta flera år.35 Fondens hänsyn till 
klimataspekter går ut på att ha investeringar med ”klimatmässigt mervärde” samt 
att integrera klimatrisker i den finansiella analysen. Det sistnämnda gör fonden bl.a. 
genom ett hållbarhetsindex för globala aktier, i vilket faktorer relaterade till koldiox-
idutsläpp ingår. Fonden uppger att detta index har bidragit till att sänka portföljens 
koldioxidavtryck36 med 45 procent mellan år 2017 och 2018.37 

Sedan år 2013 har Andra AP-fonden avyttrat innehav i 83 bolag på grund av finan-
siella klimatrisker, varav 23 kol-, 20 olje- och gasbolag samt 40 kraftbolag.38  

linjer inte är offentliga går det inte att avgö-
ra om de utgår ifrån Parisavtalet. Utifrån 
hemsidor, rapporter och ägarstyrningsdo-
kument framgår det att Första till Fjärde 
AP-fonderna gör olika bedömningar av vad 
Parisavtalet innebär beträffande vilka till-
gångar som fondmedlen inte ska placeras i 
(läs mer i faktarutan AP-fondernas förhåll-
ningssätt till Parisavtalet). 

30. Transition Pathways Initiative, information hämtad 
2019-12-14
31. Första AP-fonden, Ägarrapport 2018  
32. Första AP-fonden, Exempel på investeringar, infor-
mation hämtad 2019-12-04 
33. Kol som används vid förbränning 
34. Första AP-fonden, Årsredovisning 2018 

35. Andra AP-fonden, Årsredovisning och hållbarhets-
rapport 2018 
36. Koldioxidintensitet relaterat till ägarandel av bola-
gens omsättning
37. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018
38 Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018
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Tredje AP-fonden
Tredje AP-fonden har, genom att år 2017 underteckna Paris Pledge for Action,39 åtagit 
sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med 
Parisavtalet. 

Tredje AP-fonden har som mål för perioden 2019-2025 att öka hållbarhetsinveste-
ringarna, att onoterade bolag ska vara ledande inom hållbarhet och att fondens port-
följ ska bidra till att minska risken för global uppvärmning. Det sistnämnda ska 
uppnås bl.a. genom en halvering av fondens koldioxidavtryck, vilket främst ska ske 
genom aktiv ägardialog för att bolagen i portföljen ska minska sin klimatpåverkan. 

Tredje AP-fonden anger att miljöfrågor och andra hållbarhetsfrågor är en integrerad 
del av förvaltningen och inkluderas i investeringsbesluten. På affärsmässiga grun-
der har fonden beslutat att inte investera i bolag verksamma inom kolproduktion 
och oljesand.40   

Fjärde AP-fonden 
För den Fjärde AP-fonden handlar åtagandet att ta hänsyn till klimataspekter om att 
investera enligt lågkoldioxidstrategier41 och om investeringar som bidrar till klimat-
omställningen. Fonden investerar i gröna obligationer och bidrar till utvecklingen 
av marknader för dessa.42   

Fjärde AP-fonden har genomfört en klimatscenarioanalys med utgångspunkt i att 
Parisavtalet ska uppnås. Analysen syftar till att identifiera vinnare och förlorare i 
klimatomställningen snarare än att avgöra vilka placeringar som är förenliga med 
Parisavtalet.43 

Med hänvisning till klimatkonventionen investerar Fjärde AP-fonden inte i bolag för 
vilka termiskt kol och oljesand utgör mer än 20 procent av omsättningen.44 

39. Paris Pledge for Action, information hämtad 2019-
12-04  
40. Tredje AP-fonden, Årsredovisning 2018
41. Fossila reserver ingår som ett kriterium

42. Regeringen, Regeringens skrivelse 2018/19:130, Re-
dovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2018 
43. Tredje AP-fonden, Årsredovisning 2018
44. Fjärde AP-fonden, Uteslutna bolag, information 
hämtad 2019-12-04 
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Första och Fjärde AP-fonderna har, med 
hänvisning till klimatkonventionen och 
Parisavtalet, beslutat att inte investera i 
bolag som ägnar sig åt vissa fossila bräns-
len och utvinningsmetoder. Andra AP-
fonden har på affärsmässiga grunder be-
slutat att inte investera i vissa fossila 
tillgångar och Tredje AP-fonden har avytt-
rat vissa fossila bolag (dvs. inte exkluderat 
dessa utifrån konventionsgrund). 

Ingen av fonderna har dock beslutat 
eller antagit mål om att helt fasa ut sina 
fossila innehav. Tredje AP-fonden är den 
enda av fonderna som har satt konkreta 
klimatmål, varav ett är att halvera fondens 
koldioxidavtryck. Målet är en bra ansats 
men inte någon garanti för att de fossila 
bolagen i fondens portfölj minskar eller 
fasas ut. Detta dels för att målet främst ska 
uppnås genom dialog med bolag (begräns-
ningar med denna strategi behandlas se-

nare i rapporten), och dels för att utsläppen 
från förbränningen av de fossila bränslen, 
som utvinns eller produceras av bolagen i 
fondens portfölj, inte reflekteras i fonder-
nas sätt att mäta sina koldioxidavtryck (läs 
mer i faktarutan AP-fondernas redovisning 
av koldioxidavtryck). 

Första till Fjärde AP-fondernas tolkning 
av den nya lagen, i relation till fossila 
bränslen, skiljer sig från den partiöverskri-
dande samsynen om att lagen ska leda till 
att AP-fondernas investeringar i fossila 
bolag minskar. Den sakpolitiska överens-
kommelsen från januari år 2019 mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet klargör detta 
genom skrivningen ”de nya placeringsreg-
lerna för AP-fondsmyndigheterna ska ut-
värderas fram till och med 2020 med avse-
ende på om placeringar i fossil energi 
minskar.” 45   

45. Sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemo-
kraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna, 2019
46. AP-fondernas samordning av sättet att redovisa 
koldioxidavtryck för investeringsportföljerna, 2015
47. Enligt fondernas egna beräkningar för år 2018 var 
Första AP-fondens koldioxidavtryck 1,8 MtCo2e, Andra 

AP-fondernas redovisning av koldioxidavtryck
Första till Fjärde AP-fonderna beräknar koldioxidavtryck utifrån befintlig data på 
direkta utsläpp från bolagen i deras portföljers verksamheter och indirekta utsläpp 
från bolagens förbrukning av energi, värme och el. Andra indirekta utsläpp av växt-
husgaser, som är ett resultat av bolagens aktiviteter ingår inte i beräkningen.46 Detta 
innebär att om ett bolag ägnar sig åt utvinning eller produktion av fossila bränslen, 
så räknas inte utsläppen som förbränningen av dessa bränslen ger upphov till. 
Information om dessa utsläpp är ofta inte lättillgänglig, men att inte ha med dem i 
beräkningarna innebär att de faktiska klimatkonsekvenserna av de fossila bolags 
verksamheter, som Första till Fjärde AP-fondernas har investeringar i, inte syns i 
fondernas koldioxidavtryck.47  

AP-fondens var 1,7 Mt CO2e, Tredje AP-fondens var 
1,1 Mt Co2e och Fjärde AP-fondens var 2,4 Mt Co2e.  
Notera att dessa beräkningar är på årligbasis medan 
CU-200 listan är de totala utsläpp som förbränningen av 
bolagens reserver skulle ge upphov till.
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Investeringar i fossila bolag 
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Första till Fjärde AP-fonderna redovisar 
inte sina innehav i fossila bolag separat 
utan de är listade bland deras övriga inne-
hav i tusentals bolag. För att få en uppfatt-
ning om fondernas innehav i fossila bolag 
- och klimatkonsekvenserna av dessa 
innehav - har deras aktuella innehavslis-
tor48 matchats mot Fossil Free Indexes 
Carbon Underground-lista (CU200). Listan 
består av de 100 börsnoterade bolagen i 
världen med störst kolreserver och de 100 
bolagen i världen med störst olje- och gas-
reserver.49 

Matchningen visar att Första till Fjärde 
AP-fonderna tillsammans har investeringar50  

i 89 av världens 200 största fossila bolag. 
Investeringarna uppgår till ett värde av 16,4 
miljarder kronor.51 Trots att ett par av fon-
derna beslutat att begränsa sitt innehav i 
kol, har fonderna tillsammans fortfarande 
investeringar i 28 av världens största kol-
bolag. Fonderna har tillsammans investe-
ringar i 64 av världens största olje- och gas-
bolag. Tre av bolagen är bland de 100 största 
när det gäller både kol-, olje- och gasreser-
ver.52 Eftersom matchningen endast omfat-
tar världens 200 största fossila bolagen är 
det sannolikt att Första till Fjärde AP-
fonderna har investeringar i ytterligare 
fossila bolag.53 

48. Innehavslistor från respektive fond daterade 2019-06-
30. Förbränningen av endast dessa reserver skulle leda till 
utsläpp av 492 gigaton växthusgaser.
49. Fossil Free Indexes Carbon Baserad på data hämtade 
31 juli 2018. 
50. Investeringar i detta sammanhang betyder innehav av 
aktier och obligationer.  
51. Värdet på dotter- och systerbolag är inte inkluderad i 
denna summa. 
52. I sammanställningen har de totala summorna för antal 

bolag, reserver och utsläpp justerats för denna överlapp-
ning.  
53. Siffran ska inte jämföras med den siffran som Världs-
naturfonden presenterade i sin rapport DU ÄGER, då den 
utöver AP 1-4 inkluderar även AP7. 
54. Utsläppen visar hur stora utsläpp som kan tillskrivas 
var och en av fonderna (i miljoner ton CO2) och har 
beräknas utifrån bolagens fossila reserver och var och en 
av AP-fondernas ägarandel i bolagen (hur stor del av de 
utgivna aktierna som de äger).

Investeringar i de största kolbolagen 

Fond  Miljoner SEK  Antal bolag   Utsläpp (miljoner ton CO2)54

AP1 529,6 24     6,84

AP2 733,1 18     14,87

AP3 958,1 12     7,46

AP4 830,3 12     5,8

Total 3051,1 28    34,97

Investeringar i de största kolbolagen i miljoner SEK. En fullständig lista finns som bilaga 1. Flera fonder har investeringar i 
samma bolag.
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Investeringar i de största olje-och gasbolagen

Fond  Miljoner SEK  Antal bolag   Utsläpp (miljoner ton CO2)54

AP1 2489,9 37     8,63

AP2 2475,8 42    8,03

AP3 5210,2 34    20,39

AP4 4235,5 38     13,6

Total 14411,5 64    50,64

Investeringar i de största olje-och gasbolagen i miljoner SEK. En fullständig lista finns som bilaga 1. Flera fonder har 
investeringar i samma bolag.

Totala investeringar i de största kol-, olje-och gasbolagen

Fond  Totala investeringar Totalt antal bolag          Totala utsläpp (miljoner ton CO2)54

AP1 2906,6 58    15,35

AP2 3106,4 57    22,83

AP3 5707,6 44    27,75

AP4 4656,8  48     19,22

Total 16377,3 89    85,15

Sammanlagda investeringar i de största kol-, olje-och gasbolagen i miljoner SEK. En fullständig lista finns som bilaga 1. För 
de bolag som finns på både kol-och gaslistan har reserverna (och de utsläpp som förbränninen av dessa skulle ge upphov till) 
räknats för kol. 

Om samtliga av de fossila reserver, som till-
hör de 89 fossila bolag som Första till Fjärde 
AP-fonderna har investeringar i, skulle för-
brännas, skulle 185 miljarder ton växthusga-
ser släppas ut. Dessa utsläpp skulle uppta 50 
procent55 av det totala utsläppsutrymme 
som världen, enligt FN:s klimatpanel, måste 
hålla sig inom för att med 66 procents chans 
begränsa ökningen av den globala medel-
temperaturen till 1,5 grader (läs mer i fakta-
ruta: Utsläppsutrymme). 

Utifrån att var och en av Första till Fjärde 
AP-fonderna är delägare i de bolag som de 
äger aktier i, så kan de tillskrivas en del av 
de fossila reserver som tillhör bolagen och 
en del av de utsläpp som förbränningen av 
dessa skulle ge upphov till. Utifrån fonder-
nas ägarandel kan de, om alla de 89 bola-
gens fossila reserver skulle förbrännas, till-
skrivas 85 miljoner ton växthusgaser. Detta 
är betydligt större än hela Sveriges årliga 

54. Utsläppen visar hur stora utsläpp som kan tillskri-
vas var och en av fonderna (i miljoner ton CO2) och har 
beräknas utifrån bolagens fossila reserver och var och 

en av AP-fondernas ägarandel i bolagen (hur stor del av 
de utgivna aktierna som de äger).
55. 185 av 365 miljarder ton växthusgaser är 50 procent. 
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territoriella växthusgasutsläpp som ligger 
runt 52,6 miljoner ton. 56

Utsläppsutrymme 
Växthusgaser stannar kvar i atmosfären under lång tid och klimatsystemet reagerar 
långsamt. Det är därför de kumulativa utsläppen av växthusgaser är avgörande för att 
förhindra katastrofala klimatkonsekvenser. I januari år 2018, var enligt FN:s klimatpa-
nel det totala utsläppsutrymmet för växthusgaser, som världen måste hålla sig inom 
för att med 66 procents chans nå 1,5 gradersmålet, 420 miljarder ton koldioxidekviva-
lenter.  Under år 2018 var de globala utsläppen 55 miljarder ton koldioxidekvivalenter.  
Det kvarvarande utsläppsutrymmet var därför 365 miljarder ton koldioxidekvivalen-
ter i början av år 2019.

56. Naturvårdsverket, Växthusgaser territoriella utsläpp 
och upptag, information hämtad 2019-12-04 Då Sveriges 
territoriella utsläpp endast innefattar de utsläpp som 
sker inom Sveriges gränser, reflekterar statistiken inte de 
utsläpp som svenskarnas pensionskapital bidrar till.

57. FN:s Klimatpanel, Special Report - Global Warming 
of 1.5 ºC, 2018
58. FN, UN Environment, Programme’s Emissions Gap 
Report 2019

Exempel på fossila projekt 
Genom sina investeringar i dessa 89 bolag 
så bidrar Första till Fjärde AP-fonderna in-
direkt till bolagens fossila projekt runtom i 
världen. Det är svårt att få en helhetsbild av 
projektens sociala konsekvenser samt 
miljö- och klimatkonsekvenser. För att få 
en uppfattning om bolagens verksamheter 
och vilka konsekvenser de kan orsaka, har 
Naturskyddsföreningen anlitat frilans-
journalister som besökt tre projekt som ägs 
och/eller drivs av fossila bolag som Första 
till Fjärde AP-fonderna har investeringar i. 
Längre reportage om varje projekt finns i 
slutet av rapporten. 

Secunda, Sydafrika – världens största ut-
släppare av växthusgaser 
Första och Andra AP-fonderna har tillsam-
mans investeringar värda 61,73 miljoner 
kronor i energi- och kemibolaget Sasol.59 
Sasols anläggning i Secunda (Secunda 
Synfuels Operations) är den enda anlägg-
ningen i världen i vilken kol omvandlas till 
syntetiskt bränsle. Detta är en extremt en-
ergiintensiv process. Anläggningen för-

bränner 100 000 ton kol om dagen för att 
producera 150 000 fat vätska.60 
Växthusgasutsläppen från Sasols anlägg-
ning i Secunda var 57,3 miljoner ton växt-
husgaser år 2017.61 Det motsvarar Sveriges 
årliga utsläpp, och gör anläggningen till 
världens enskilt största utsläppare av växt-
husgaser. Från anläggningen i Secunda 
sprids även hälsofarliga ämnen till bland 
annat kåkstaden Embalenhle. De boende i 
Embalenhle blir sjuka av luftföroreningar-
na och dör i förtid.  Människor som arbetat 
på anläggningen i Secunda har fått kronis-
ka sjukdomar som gjort att de inte klarat av 
arbetet och fått avsked. 

Cerrejón, Colombia – Latinamerikas störs-
ta kolgruva
Latinamerikas största kolgruva heter 
Cerrejón. Gruvan ägs av ett konsortium, 
Cerrejón Coal Company, som ägs av BHP 
Billiton, Anglo American och Glencore. 
Första till Fjärde AP-fonderna har tillsam-
mans investeringar värda 1,3 miljarder kro-
nor i dessa bolag.62 Cerrejón har varit i drift 
sedan år 1985 och producerar över 30 miljo-
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ner ton kol årligen. 90 procent av gruvans 
kol går på export. Aktiviteten i gruvan släp-
per ut 1,1 miljoner ton växthusgaser årligen 
(2018) men kolet från Cerrejón resulterar 
årligen i uppskattningsvis ytterligare 72 
miljoner ton växthusgaser när det för-
bränns i andra länder.63 Utvinningen sker 
via dagbrott som kräver enorma landområ-
den, vilket har lett till i tvångsförflyttning-
ar av familjer från urfolket Wayúu som bor i 
närheten. Även vattenbrist samt luft- och 
vattenföroreningar har uppstått till följd av 
utvinningen. Detta har påverkat försörj-
ningsmöjligheter och folkhälsan för 
Wayúu-familjer. 

Karachaganak, Kazakstan – ett av värl-
dens största olje- och gasfält 
Första till Fjärde AP-fonderna har tillsam-
mans investeringar värda över tre miljar-

 59. Se bilaga 1 för de individuella beloppen och ägaran-
delar
60. Sydafrikas regering, South African Energy Sector 
Report, 2018 
61. Sasol, Climate Change Report 2019, 2019

62. Se bilaga 1 för de individuella beloppen och ägarandelar 
63. The Big Shift, Banks must invest our money in a 
cleaner future, 2017 
64. Se bilaga 1 för de individuella beloppen och ägarandelar 
65. KPO, Sustainability report, 2018 

der kronor i Chevron, Shell, ENI och Lukoil.64 
Bolagen är delägare i Karachaganak 
Petroleum Operating BV som ägnar sig åt 
olje- och gasutvinning på 
Karachaganakfältet. Fältet breder ut sig på 
mer än 280 kvadratkilometer nära den 
ryska gränsen i nordvästra Kazakstan. 
Under år 2018 producerades här i snitt 
27 000 fat flytande vätskor och 3,4 miljoner 
kubikmeter fossilgas varje dag. De direkta 
växthusgasutsläppen från verksamheten 
var 1,9 miljoner ton 2018.65 Majoriteten av 
olja och gasen går på export. Det saknas 
uppgifter om de utsläpp som användning-
en av oljan och gasen ger upphov till. 
Sedan utvinningen började år 1997 har 
människor som bor i anslutning till fältet 
drabbats av luftföroreningar som orsakat 
bland annat andningsproblem.

Vattenbrist och vattenföroreningar påverkar försörjningsmöjligheterna och folkhälsan för lokalbefolkningen.
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Utvinningens negativa konsekvenser 
Klimatpåverkan från förbränningen är det största miljöproblemet med fossila bräns-
len. Men även utvinningen och produktionen av fossila bränslen riskerar att medföra 
negativa konsekvenser för miljön och människorna i projektens närhet. Utvinningen 
och produktionen av fossila bränslen sker ofta i fattiga områden i låg- och medelin-
komstländer, innan bränslena används i andra delar av landet eller går på export. 

Enskilda projekts påverkan på miljö och människor avgörs av flera faktorer – typ av 
fossila bränslen, deras tillgänglighet, utvinningsmetod, samt säkerhetskrav och hur 
dessa efterföljs.

Utvinning, transport och produktionen av fossila bränslen kräver stora mängder vat-
ten och kan ta stora landområden i anspråk, och kan orsaka luft- och vattenförore-
ningar. Detta riskerar att påverkan naturresurser negativt, vilket i sin tur kan påverka 
försörjningsmöjligheter och grundläggande behov för människor i de fossila projek-
tens närhet. Konkurrens om vattentillgångar och landområden, samt olyckor i sam-
band med utvinning, transport och bearbetning, kan i värsta fall leda till kränkningar 
av mänskliga rättigheter, tvångsförflyttningar av samhällen och dödsfall.66  

Fossila bränslen avger skadliga ämnen som förorenar luften långt innan de förbränns. 
Föroreningarna riskerar att ha en negativ hälsopåverkan på arbetare och människor 
som vistas i närheten av projekten. Människor med begränsade ekonomiska resurser, 
samt begränsad tillgång till sjukvård, är extra utsatta för dessa hälsoeffekter. 

66. Noel Healy,Jennie C.Stephens och Stephanie A.Ma-
linc, Embodied energy injustices: Unveiling and politici-
zing the transboundary harms of fossil fuel extractivism 
and fossil fuel supply chains, Energy Research & Social 
Science, Volume 48, Pages 219-234, 2019
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Aktivt ägande och dess begränsningar
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Som delägare i bolag har var och en av de 
Första till Fjärde AP-fonderna rätt att tycka 
till om hur bolagen i dess portfölj ska för-
valtas. Anledningen till att Första till 
Fjärde AP-fonderna fortfarande har inves-
teringar i fossila bolag är att exkludering 
eller avyttring av bolag ses som en sista 
utväg som tillämpas endast om fonderna 
bedömer att bolag inte är påverkningsbara.67 
Genom aktivt ägande, dvs. dialog, delta-
gande i valberedningar och röstning på bo-
lagsstämmor, försöker fonderna istället 
förändra bolag i önskvärd riktning. 
Exempel som fonderna själva lyfter fram är 
att de försöker få koldioxidintensiva bolag i 
deras portföljer att redovisa och därefter 
minska sin klimatpåverkan.68  

Första till Fjärde AP-fondernas inflytan-
de över bolag beror på hur stor del av bola-
gens aktier de äger. AP-fondslagen begrän-
sar var och en av fondernas ägande; 
fonderna får ha högst 10 procent av röster-
na i ett börsnoterat bolag.69  För samtliga 
bolag som ingår i CU200-matchingen ovan 
är Första till Fjärde AP-fondernas ägaran-
del mindre än 0,5 procent. I de flesta fall är 
ägarandelen till och med ännu mindre – 
runt 0,01 procent.70  Fonderna framhåller 
själva att de har svårt att påverka utländ-
ska bolag i vilka de har ett begränsat ägan-
de, som är fallet med de fossila bolagen i 
CU200-matchingen. Fonderna fokuserar 
därför sitt aktiva ägande på svenska bolag 
där de är större ägare.71  Den vanligaste for-
men av aktivt ägande i utländska bolag är 

att lägga förslag och att rösta på bolag-
stämmor. I specifika fall för Första till 
Fjärde AP-fonderna även dialog med de ut-
ländska bolagen. Dessa dialoger är vanligt-
vis konfidentiella.72  

För att få genomslag i frågor som Första 
till Fjärde AP-fonderna driver inom utländ-
ska bolag samarbetar de med andra insti-
tutionella ägare.73 Som exempel lyfter 
Fjärde AP-fonden att de tillsammans med 
andra investerare har lagt fram förslag och 
röstat på Exxon Mobils, Marathon 
Petroleums, Shells, Equinors (f.d. Statoil), 
Anglo Americans och Glencores bolags-
stämmor rörande ökad transparens kring 
klimatrapportering och påverkan på bola-
gens fossila verksamhet.74 Då Fjärde AP-
fonden fortsatt har investeringar i dessa 
bolag, kan de inte ha bedömt att dialogen är 
verkningslös. 

I motsats till Fjärde AP-fonden har det 
danska pensionsbolaget PKA bedömt sin 
dialog om klimatfrågor med Exxon Mobil 
som verkningslös. I oktober år 2019 beslu-
tade PKA att exkludera Exxon Mobil från 
sin portfölj då bolaget vägrat ingå dialog 
om att anpassa sin verksamhet i enlighet 
med Parisavtalet.75 Exxon Mobil har tidiga-
re motsatt sig ett stämmoförslag om att 
anta mål för att minska sina utsläpp.76 

Exemplet med Exxon Mobil belyser 
ägardialogens begränsningar med fossila 
bolag. Dessa bolags verksamhet går ut på 
att utvinna eller producera fossila bräns-
len. Deras värde vilar till största delen på 

67. Tredje AP-fonden anger uttryckligen att avyttring av 
fossila bolag inte är ansvarfullt då de anser att det inte 
är den mest klimateffektiva lösningen. Tredje AP-fon-
den, Årsredovisning, 2018
68. Första AP-fonden, Ägarpolicy, 2019, Andra AP-fon-
den, Andra AP-fonden, Årsredovisning och hållbarhets-
rapport 2018, Tredje AP-fonden, Ägarpolicy för tredje 
AP-fonden, 2017, Fjärde AP-fonden, Hållbarhet och 
ägarstyrning, information hämtad 2019-12-04
69. AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 
2000:192).
70. Se annex. Dessa siffror stämmer med den som AP2 
redovisat. 
71. Första AP-fonden, Ägarpolicy, 2019, Andra AP-fon-

den, Andra AP-fonden, Årsredovisning och hållbarhets-
rapport 2018, Tredje AP-fonden, Ägarpolicy för tredje 
AP-fonden, 2017, Fjärde AP-fonden, Hållbarhet och 
ägarstyrning, information hämtad 2019-12-04
72. Andra AP-fonden, Ägarpolicy 2018
73. Första AP-fonden, Ägarpolicy, 2019, Tredje AP-fon-
den Ägarpolicy 2017, Andra AP-fonden, Ägarpolicy 
2018  AP 2 ägarpolicy, Fjärde AP-fonden, Hållbarhet och 
ägarstyrning, information hämtad 2019-12-04
74. Fjärde AP-fonden, Klimatrapport, 2017 
75. Dagens industri, 2019-10-14, information hämtad 
2019-12-04
76. Institute for Energy Economics and Financial Ana-
lysis,  Inaction is BlackRock’s Biggest Risk During the 
Energy Transition, 2019  
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deras fossila reserver. För att begränsa 
uppvärmningen till väl under 2 grader, i 
enlighet med Parisavtalet, måste mer än 80 
procent av de kända fossila bränslereser-
verna stanna i marken.77 Andelen är ännu 
större om temperaturökningen ska be-
gränsas till 1,5 grader. Att ställa om verk-
samheten i enlighet med Parisavalet krä-
ver, för fossila bolag, en ny affärsmodell 
som inte är baserad på fossila bränslen. 
Detta är en enorm utmaning för fossila 
bolag. 

Det går att utläsa från ett bolags investe-
ringsbeslut om bolaget planerar för en om-
ställning i enlighet med Parisavtalet. 
Investeringar i fossila projekt, som olje-
plattformar eller raffinaderier, är ofta 
mångmiljardinvesteringar vilket medför 
att det tar årtionden innan verksamheten 
går med vinst. För att dessa typer av inves-
teringar ska ge återbäring räknar fossila 
bolag i allmänhet med att projekten kom-
mer att vara i drift i minst 30 år.78 Det inne-
bär att beslut om nya projekt oftast fattas 
utifrån förväntningar om att de kommer 
att vara i drift efter år 2050, då de globala 
nettoutsläppen måste vara nära noll för att 
lyckas begränsa den globala uppvärm-
ningen till 1,5 grader.

Den oberoende tankesmedjan Carbon 
Tracker Initiative (CTI) har kartlagt de 70 
största olje- och fossilgasbolagens investe-
ringar i redan beslutade projekt och projekt 
som befinner sig i beslutsstadiet. Även om 
investeringsbeslut inte tagits i alla projekt 
ger kartläggningen en tydlig indikation 
om vilken framtid bolagen planerar för. 
Första till Fjärde AP-fonderna är tillsam-
mans investerade i 5579 av de 70 bolag som 

ingår i CTIs kartläggning. Inget av dessa 
bolag planerar för en framtida affärsmodell 
som är förenlig med en begränsning av 
temperaturökningen till 1,5 grader.

Det ter sig därför verkningslöst att till-
lämpa aktivt ägande på bolag vars värde 
vilar på fossila reserver som de planerar att 
utvinna. Detta har gjort att andra pensions-
fonder övergett strategin och istället fasat 
ut bolag vars affärsmodeller inte är förenli-
ga med Parisavtalet. Exempelvis beslutade 
det danska pensionsbolaget MP Pension år 
2019 att fasa ut Exxon Mobile, BP, Chevron, 
PetroChina, Shell, Sinopec, Total och 
Equinor.80 Detta är bolag som Första till 
Fjärde AP-fonderna har investeringar i. 
New Yorks och Londons borgmästare har 
gått längre genom att år 2018 besluta att 
inom några år fasa ut alla fossila innehav i 
städernas pensionsfonder.81 

77. Christophe McGlade och Paul Ekins, The geograp-
hical distribution of fossil fuels unused when limiting 
global warming to 2 °C, Nature 517, pages187–190, 2015
78. Karen C. Seto et al, Carbon Lock-In: Types, Causes, 
and Policy Implications, Annu, Rev. Environ. Resour, 2016 

79. Se bilaga 2
80. Bloomberg, 2019-09-03 
81. The Official Website of the City of New York, press-
medelande 2018-01-10 och Mayor of London informa-
tion hämtad 2019-12-04
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Slutsats 
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För att undvika katastrofala klimatföränd-
ringar och öka samhällens motståndskraft 
till den klimatförändring som redan pågår, 
har Sverige, genom att ratificera 
Parisavtalet, lovat att se till att alla finan-
siella flöden stödjer, och inte undergräver, 
övergången till ett klimatresilient samhälle 
med låga växthusgasutsläpp. Det innebär 
att investeringar i fossila bränslen måste 
upphöra. Det är därför inte förenligt med 
Parisavtalet att de svenska myndigheterna 
Första till Fjärde AP-fonderna fortsätter att 
investera i fossila bolag. 

Den nya AP-fondslagens skrivning om 
att Första till Fjärde AP-fonderna ska främ-
ja hållbar utveckling är ett steg mot att 
rätta till detta systemfel. Det finns en parti-
överskridande samsyn om att lagen ska 
leda till att fondernas placeringar i fossilt 
minskar. Men det är fondernas uppgift att 
tolka och omsätta lagen i praktik. 

Första till Fjärde AP-fonderna har kom-
mit överens om att de internationella avtal 
som Sverige har ratificerat ska utgöra 
grunden för respektive fonds bedömning 
av vilka tillgångar som fondmedlen inte 
ska placeras i. Eftersom Sverige har ratifi-
cerat Parisavtalet, vars måluppfyllelse krä-
ver att användningen av fossil energi upp-
hör, bör detta styra Första till Fjärde 
AP-fondernas placeringar. Men trots detta 
har ingen av fonderna antagit mål om att 
avyttra alla sina innehav i fossila bolag.

Anledningen till att Första till Fjärde 
AP-fonderna fortfarande har investeringar 
i fossila bolag är att fonderna, i sitt främ-
jande av hållbar utveckling, tillskriver ak-
tivt ägande betydande tyngd. Att sälja 
innehav i ett bolag ses som en sista utväg 
som tillämpas om fonderna bedömer att 
bolaget inte kan påverkas. Denna strategi 
har sina begränsningar. För det första är 
Första till Fjärde AP-fondernas ägarande-
lar i, och därför möjligheter till inflytande 
över, de fossila bolagen i deras portföljer 
ytterst små. För det andra är det svårt att 
genom aktivt ägande få fossila bolag att 

ställa om sina verksamheter i enlighet 
med Parisavtalet. Bolagens affärsmodell är 
att utvinna eller producera fossila bräns-
len, det är svårt och kanske inte önskvärt 
för dem att upphöra med detta. Den närmare 
granskningen av fossila bolag, som fonderna 
har investeringar i, visar att inget av dessa 
bolag planerar att sluta med fossil verk-
samhet. Tvärtom fortsätter de att investera 
i nya fossila projekt, vilket går på tvärs mot 
Parisavtalet.  

Hur aktiva och ansvarfulla ägare Första 
till Fjärde AP-fonderna än är så bidrar de 
fossila bolag som de har investeringar i till 
klimatkrisen och människors utsatthet. 
Det är inte ansvarfullt och främjar inte 
hållbar utveckling. Det går på tvären med 
den nya AP-fondslagen och Parisavtalet. 
Fondernas styrelser måste skyndsamt se 
till att deras placeringsregler och förvalt-
ning utesluter innehav i fossila bolag.
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7
Reportage 

Genom sina investeringar i fossila bolag så bidrar Första 
till Fjärde AP-fonderna indirekt till bolagens projekt runt-
om i världen. Det är svårt att få en helhetsbild av projek-
tens sociala konsekvenser samt miljö- och klimatkonse-
kvenser. För att få en uppfattning om bolagens 
verksamheter och vilka konsekvenser de kan orsaka, har 
Naturskyddsföreningen anlitat frilansjournalister som 
besökt tre projekt som ägs och/eller drivs av fossila bolag 
som Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar i. 
Projekten valdes utifrån att de är belägna på olika konti-
nenter, utvinner/producerar olika typer av fossila 
bränslen och utifrån att Naturskyddsföreningen, via 
lokala kontakter, fått reda på att projekten orsakat lokal 
påverkan på människor och miljö. 
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Kolgruvor tar både stora markytor och mycket vatten i anspråk. Det påverkar ofta både växter, djur och människor.
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Secunda, Sydafrika 
Kolanläggningen släpper ut mer 
växthusgaser än hela Sverige

De svenska AP-fonderna har inves-
teringar till ett värde av över 60 mil-
joner kronor i den sydafrikanska 
fossiljätten Sasol. Bara Sasols an-
läggning i staden Secunda släpper 
ut mer växthusgaser än vad hela 
Sverige gör. Anläggningen produ-
cerar även bland annat grova par-
tiklar, som bidrar till luftförore-
ningar, och svaveldioxid, som 
försurar mark och vatten och kan 
orsaka andningsbesvär. 

Kåkstaden Embalenhle anlades i 
närheten när Sasols anläggning i 
Secunda byggdes. Därefter tvångs-
förflyttades de svarta från Secunda 
till kåkstaden. Data från Sydafrikas 
väderbyrå visar att vindens vanli-
gaste riktning gör att det blåser mer 
föroreningar från anläggningen till 
kåkstaden än till Secunda. Men 
Sasol hävdar att den dåliga luften i 
Embalenhle beror på att kåkstads-
borna själva eldar med kol.
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I Embalenhle är mängder av 
människor sjuka i allt från astma 
till tuberkulos. Prover som tagits i 
vattnet som passerat Sasols anlägg-
ning i Secunda visar mycket höga 
halter av bland annat ammoniak. 
Nyligen dog boskap som druckit 
vattnet i strömmen, berättar en av 
de boende i Embalenhle.

På Sasols anläggning i Secunda 
arbetar tusentals människor. 
Lönerna är låga, arbetspassen upp 
till 13 timmar, och arbetsförhållan-
dena vidriga – det stinker, arbetarna 
är omgivna av giftiga kemikalier, 
och många blir sjuka. Och när man 
blir sjuk får man ofta sparken. ”Vi 
arbetar som slavar”, säger en av de 
anställda som vi pratat med.
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Första och Andra AP-fonderna har investe-
rat svenska pensionspengar i det fossila 
jättebolaget Sasol i Sydafrika. Bolagets an-
läggning i Secunda är den enskilda enhet 
som släpper ut mest växthusgaser i hela 
världen, och de enorma utsläppen eldar på 
klimatkrisen. Från anläggningen sprids 
också gifter i närområdet. Närmaste gran-
ne är kåkstaden Embalenhle, som ligger i 
den vanligaste vindriktningen från Sasols 
skorstenar. De boende där blir sjuka av för-
oreningarna och dör i förtid.

De flesta elever på K I Twala högstadieskola 
tror att den containerliknande byggnaden 
som står i hörnet av skolgården är en mo-
biltelefonmast. Ett kraftigt staket och rak-
bladsvass taggtråd omringar den, på dör-
ren står en varningsskylt på både engelska 
och det lokala språket isiZulu: ”Varning, 
förbjudet tillträde. Aktiv peppargas.”

Rektor och studierektor vet att det är Sasols 
luftmätstation, men de har ingen aning om 
vilka alarmerande resultat mätningarna 
visar. 

Eleverna Khensani Shabangu, 15, och Salva 
Sunguza, 19, hostar ikapp. 

– Jag får ögonproblem på grund av luften 
från Sasol och mina luftrör är som stängda. 
Jag hostar mycket och mina ögon blir röda, 
säger Khensani.

När skolklockan ringde in till exempel 
måndagen den 21:e oktober 2019 hade luft-
föroreningarna runt skolan ökat, enligt de 
färgkodade mätningarna från miljödepar-
tementets mätsystem SAAQIS (The South 
African Air Quality Information System). 
SAAQIS app registrerade orange klockan 
åtta på morgonen. Orange står för ”ohälso-
samt”. Sedan måste vindens styrka eller 
riktning ändrats, för vid tiden för 
Khensanis och Salvas lunchrast visade 
appen rött: ”mycket ohälsosamt”. På efter-

middagen när det var dags för Khensani 
och Salva att gå hem tangerade den mörk-
lila som står för ”farligt”.

– Jag har problem med ögon och bihålor. 
Ibland kliar ögonen och gör ont, säger 
Salva Sunguza. Luften är väldigt dålig.

Regeringen stäms för 
luftföroreningar
Thomas Mnguni arbetar på 
Naturskyddsföreningens samarbetsorga-
nisation Groundwork. Organisationen har 
precis stämt Sydafrikas regering för de för-
oreningar i Highveld-området (där kåksta-
den Embalenhle ligger) som är orsakade av 
bland annat Sasols Secundaanläggning.

– Groundwork har tillsammans med 
Vukani Environmental Justice Movement 
dragit regeringen inför rätta på grund av de 
höga halterna av luftföroreningar som har 
mycket negativ påverkan på folkhälsan, 
berättar Thomas Mnguni och tillägger att 
enligt Sydafrikas konstitution har alla rätt 
till en miljö som inte är skadlig för deras 
hälsa eller välbefinnande.

Stämningen handlar inte bara om närom-
rådet kring Sasol i Secunda utan hela 
Highveld-området, där det statliga elbola-
get Eskom har kolkraftverk, kolgruvor och 
det dessutom finns en förorenande metall-

Eleverna Khensani Shabangu, 15, och Salva Sunguza, 19, hostar ikapp. 
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industri. Luften i Highveld är tät av farliga 
partiklar i form av svavel- och kväveoxider 
som är farliga för miljön och människorna 
i området. 

– Vi har sett en ökning av folk som dör av 
luftkvalitetsrelaterade sjukdomar, säger 
Thomas Mnguni och berättar att enligt upp-
skattningar avlider 2 200 sydafrikaner varje 
år av sjukdomar relaterade till produktion 
och förbränning av kol. 

– Det är klart att Sasol och Eskom påverkar 
folks hälsotillstånd negativt. Detta måste 
hanteras brådskande, fortsätter han.

Kräks varje vecka
Sasols anläggning i Secunda släpper ut 
mer växthusgaser än hela Sverige.  En av 
anledningarna till det är den enormt smut-
siga process som sker på anläggningen, 
där kol omvandlas till flytande bränsle. 
Arbetarna är extra utsatta för de kemika-
lier som de hanterar och föroreningar som 
frigörs i omvandlingen. Thabo*, en av de 
tusentals människor som jobbar på den 
stora anläggningen, berättar om sitt arbete. 
Thabo sanerar en jättelik damm som är 
fylld med farliga kemikalier, olja, asfalt och 
tjära. Temperaturen när solen bränner på 
den svarta sörjan kan ligga på mellan 30 och 
40 grader. Det stinker. Thabo och hans kol-
legor har utan framgång försökt prata med 
arbetsgivaren om arbetsmiljöproblemen.

– Vi sa att vi kommer att dö. Jag har fått bi-

håleproblem, och varje vecka kräks jag. Jag 
är rädd, väldigt rädd, säger han.
Om Thabo skulle ta av sig skyddsmasken 
för näsa och mun får han sparken direkt. 
På vissa ställen måste han till och med 
bära gasmask. Arbetspassen är långa: upp 
till 13 timmar.

– De betalar 37 rand och fyra cent per 
timme (25 kronor i timmen), berättar han. 
Enligt mig är det ingenting men det finns 
ingen annan utväg, för det finns inga jobb i 
Sydafrika. Vi arbetar som slavar. 

Thabos rädsla för att bli allvarligt sjuk av 
sitt arbete på Sasol Secunda är inte obefo-
gad. Många i Embalenhle berättar om 
människor som blivit sjuka av jobbet på 
anläggningen.

Och hur ska det gå för de barn och ungdomar 
som växer upp i kåkstaden och som redan 
har fått hälsoproblem av föroreningarna?

Aktivistparet Vusimusi Vilakazi och 
Sibongile Maziya, som bor i Embalenhle, 
förklarar dilemmat som uppstår på grund 
av Sydafrikas höga arbetslöshet: två av tre 
ungdomar är arbetslösa i landet. 

– Du kan se alla dessa unga människor som 
är påverkade av Sasol, vi frågar oss, var 
kommer dessa människor arbeta? Sasol an-
ställer inte den lokala befolkningen. Varför? 
För att de blir underkända vid hälsounder-
sökningen, säger Vusimusi Vilakazi. 

* Thabo är ett fingerat namn, eftersom den intervjuade vill vara anonym.

Så svarar Sasol på kritiken
Naturskyddsföreningen har sökt Sasol för en intervju. Sasol har skriftligen svarat på 
frågor kring verksamhetens påverkan på vatten- och luftkvalitet i närområdet. Sasol 
bekräftar att bolaget är en stor vattenanvändare, och menar att de tar ansvar för vat-
tenresurshantering. De kan inte bekräfta de vattenprover som nämns i artikeln men 
anger att de inte avsiktligt förorenar vattnet i floden Vaal. Ytterligare anger Sasol att 
svavelutsläppen från Secunda inte överstider de nivåer som tillåts i deras utsläppsli-
censer. Sasol lyfter även fram att de koleldade spisar som befolkningen i kåkstaden 
använder också påverkar luftkvaliten negativt i området. 

35



Fick astma – blev avskedad
Solomon Moloi, 63, arbetade för Sasol i 
Secunda i 19 år men fick sluta då han blev 
sjuk. 

Hans son Bonginkosi Masuku, 19, kämpar 
på i skolan. De bor i Embalenhle, och bägge 
har hälsoproblem. Fadern har astma och 
sonen fick tuberkulos på grund av dammet 
från Sasols anläggningar. Ingen av dem 
har råd med sjukförsäkring och Sasol ger 
inget bidrag till vård.

– Min egen hälsa är inte bra för jag hostar 
mycket, speciellt under nätterna, berättar 
Bonginkosi Masuku. Jag har också pro-
blem med ögonen och näsblödningar. Jag 
har inga pengar till sjukförsäkring och bra 
vård, så jag lider. Vi är olyckligt lottade 
människor som bor där röken från Sasol 
kommer ut.

Bonginkosi Masuku berättar också om sin 
pappa:

– Efter att min far fått astma så kunde han 
inte arbeta längre. Det var vad Sasol sa till 
honom, de sa att nu är du inte tillräckligt 
frisk för att göra jobbet. Han fick avsked 

tillsammans med flera andra arbetskam-
rater som också blivit sjuka.

Sasol lovade att skriva av de pengar som 
Solomon var skyldig för sitt hus när han 
blev avskedad, men istället lät de vräka 
honom. 

Och Solomon Moloi är långt ifrån ensam 
om att ha blivit vräkt efter att ha blivit sjuk 
av sitt arbete. 

Småbarnsmamman sköts av polisen
Efter nästan 20 år i sitt hus blev en fem-
barnsfamilj vräkt från huset i kåkstaden 
Embalenhle. Mannen i familjen hade job-
bat länge på Sasols anläggning i Secunda, 
och huset hade han fått genom arbetsgiva-
ren med löfte om att bo kvar i huset livet ut. 
Men luftkvaliteten på Sasol var så dålig att 
mannen med tiden blev sjuk, han fick luft-
rörsproblem och astma och fick till slut 
sparken eftersom hans hälsotillstånd an-
sågs påverka produktiviteten negativt. Sen 
fick fembarnsfamiljen veta att de – trots 
Sasols tidigare löfte – var tvungna att flytta.

– Först var sheriffen där och mätte ut våra 
tillhörigheter, berättar kvinnan i familjen 

Solomon Moloi och hans son Bonginkosi Masuku bor i Embalenhle och har båda problem med hälsan.
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som vill vara anonym.  Vid tretiden kom poli-
sen och tömde huset. Det regnade den dagen.

Under kvällen bar familjen över sina 
sista tillhörigheter till grannen. I mörkret 
kom ett av polisens kravallfordon på gatan.

– Jag stod vid grannens port och ropade till 
mina barn att sätta sig på marken, säger 
kvinnan. Plötsligt kändes det som glas 
krossades mot mig. Jag kunde inte förstå 
vad som hänt, men blod strömmade ur 
munnen och ner på halsen och bröstet. 

Polisen hade skjutit småbarnsmamman 
med en gummikula på nära håll. Den kros-
sade en tand i underkäken och slog av en 
annan i överkäken.

– Kulan fastnade i strupen, smärtan var 
olidlig.

Kvinnan visar med ett finger kulans gång. I 
dag bor en polis i deras gamla hus. Själva 
tvingades familjen flytta till en annan del 
av kåkstaden.
– Sasol och polisen arbetar tillsammans, 
de är alla korrupta, säger kvinnan.

Bland kåkstadens befolkning är man över-
ens: polisen går Sasols ärenden. 

”En svart människas liv betydde 
ingenting”
Den svarta befolkningen har hela tiden 
känt sig illa behandlade av bolaget Sasol. 
Förr låg kåkstaden inne i staden Secunda, 
men den dåvarande regimen använde sig 
tillsammans med Sasol av apartheidlagen 
och tvångsförflyttade hela den svarta be-
folkningen. Den nya kåkstaden – som idag 
heter Embalenhle – kallade de då för 
Langverwacht.

– ”Langverwacht”, långt borta, låt dem leva 
långt borta. Bara vita fick bo kvar i 
Secunda, berättar Patrick Duma, miljöakti-
vist. De använde lagen för att separera oss 
och göra Secunda bara vitt. 

– Enligt dåtidens meteorologi så var vin-
darnas riktning sådan att de blåste hit till 
kåkstaden och inte till Secunda, fortsätter 
Patrick Duma som menar att tanken var att 
de svarta skulle drabbas av föroreningarna. 

Den internationella vädersajten 
Weatherspark och den sydafrikanska vä-
derbyrån SAWS:s statistik över vindarna i 
Secunda bekräftar att det fortfarande blåser 
mer föroreningar från Sasol till den svarta 
kåkstaden Embalenhle jämfört med sydlig 
vind från Sasol till de fina vita kvarteren. 

– Det här var genomtänkt redan för 60 år 
sedan. Det är miljörasism! En svart män-
niskas liv betydde ingenting. Det var därför 
de svarta flyttades, så att de vita kunde ex-
pandera i sin stad medan mitt folk led och 
dog här i Langverwacht, säger han.

Men Sasol håller inte med. De har sagt till 
Patrick Duma att den dåliga luften i 
Embalenhle beror på att kåkstadsborna 
använder koleldade brännugnar.

– Under vintern eldar vi i ugnarna för att 
det är kallt, men under sommaren gör vi 
inte det. Samtidigt är föroreningarna de-Familjen vräktes och mamman sköts i munnen av polisen.
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samma året runt, det är bara att kolla i sta-
tistiken! Oavsett om folket eldar eller inte 
så är det samma förorening, den kommer 
inte från folket här.

Patrick Duma påpekar istället att Sasol brän-
ner kol dygnet runt i flera enheter, och lyfter 
särskilt fram reaktorerna som omvandlar kol 
till flytande bränsle och kemikalier:

– De brännarna är stora som min gård! säger 
han och fortsätter:

– Folk här är väldigt sjuka. Folk blir sjuka, 
folk dör. 

Och det är inte bara luften som är förorenad. 

Förorenade vattendrag
Miljöaktivisten Sibongile Maziya berättar 
också om hur åar och strömmar, som först 
passerar Sasols anläggning Secunda och 
sedan genom kåkstaden, är förgiftade.

– Vi tar ibland vatten där, men nyligen så dog 
grisar, getter och nötkreatur som druckit 
vattnet i strömmen, säger Sibongile Maziya.

En provtagare från Rand Water, Sydafrikas 
största institution inom vattenförsörjning, 
har stannat på bron över Winkelhaaksspruit-
strömmen. Han sänker ner en behållare på 
rep och upp kommer smutsigt vatten som 
hamnar i provflaskor. Vattnet som ska testas 

har enligt uppgift för inte så länge sedan 
runnit genom Sasols anläggning i Secunda. 
Och trots att föroreningarna i vattnet till viss 
del kan renas bort eller späs ut, så är testre-
sultaten skrämmande läsning.

I testvattnet mäts bland annat halten för 
ammoniak. Lösningar med hög koncen-
tration av ammoniak är starkt frätande 
och kan ge mycket allvarliga skador vid 
förtäring, hud- eller ögonkontakt. Halten 
av ammoniak i vattnet blir oacceptabel 
när den går över 1,0 milligram per liter. 
Winkelhaaksspruitströmmen nådde det 
vid en provtagning under tredje kvarta-
let förra året 12,02 mg per liter. 

Investerar i brott mot mänskliga 
rättigheter
Patrick Duma är också mycket upprörd över 
företagets dubbelmoral. Sasol är ett multina-
tionellt bolag med anläggningar över hela 
världen, men ingen annanstans förorenar 
bolaget som i Secunda.

Groundworks Thomas Mnguni har en häls-
ning till de svenska AP-fonderna som inves-
terar miljonbelopp i Sasol, och därigenom 
Secunda, som är världens största utsläppare 
av växthusgaser:

– Man investerar faktiskt i fortsatta brott mot 
de mänskliga rättigheterna. 

Text och foto: Torbjörn Selander

Så tillverkas flytande kol
På anläggningen i Secunda omvandlar Sasol kol till flytande kol. Det är en av de mest 
energiintensiva processerna i världen. Det flytande kolet kan sedan raffineras till driv-
medel och kemikalier. Nästan en tredjedel av alla drivmedel i Sydafrika kommer från 
Sasols anläggning i Secunda.

Processen där fast kol omvandlas till flytande är en av de smutsigaste i världen. På Sasol 
i Secunda kallas reaktorerna, som omvandlar kol till flytande kol, för ”skattkistan”. Ett 
lock på toppen öppnas och åtta ton kol laddas ned, kolbitarna måste vara mellan en och 
tio centimeter stora. Gas förs in tillsammans med ånga och syre som under högt tryck 
och värme omvandlar kolen till en rå syntetisk gas som blir flytande. Därefter raffineras 
vätskan eller delas upp i olika kemiska produkter. Kvar blir bara mängder med aska.
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Sasol och Secunda 
•  Första AP-fonden har investeringar till ett värde av 47,9 miljoner kronor investe-

rade i Sasol och Andra AP-fonden har investeringar till ett värde av 13,83 miljo-
ner kronor i bolaget. 

•  Sasol bildades 1948 när apartheidregimen ansåg att landet måste bli energi-obe-
roende.

•  Sasol är ett energi- och kemikalieföretag, baserat i Sydafrika, som tillverkar driv-
medel och kemikalier av kol.

•  Sasols anläggning i Secunda (Secunda Synfuels Operations) är den enda anlägg-
ningen i världen som omvandlas kol till syntetiskt bränsle. Bränslet används 
sedan som drivmedel i bilar och flygplan. 

•  Omvandlingen från kol till syntetiskt bränsle är en energiintensiv process och 
anläggningen släppte år 2017 ut 57,3 miljoner ton växthusgaser82 . Sverige släppte 
samma år ut 52,7 miljoner ton. 

•  Varje dag förbränns 100 000 ton kol i Sasols anläggning i Secunda för att produ-
cera 150 000 fat drivmedel.83 

•  Anläggningen producerar även årligen:
 • 190 000 ton svaveldioxid som är en färglös och hostretande gas. I höga hal-  
 ter kan svaveldioxid orsaka andningsbesvär hos känsliga individer.   
 Svavelnedfall leder till försurning av mark och vatten. Detta påverkar även   
 dricksvattnets kvalitet.
 • 150 000 ton kväveoxider som är giftiga och irriterar luftvägarna och   
 slemhinnor. Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar   
 kväveoxider till bildandet av marknära ozon. 
 • 8 000 ton grova partiklar (PM10) som bidra till luftföroreningar. Att expone-  
 ras för höga halter av dessa partiklar kan vara skadligt.
 • 400 000 ton flyktiga organiska föreningar som bidrar till att bilda marknära  
 ozon som är skadligt för växter och djur.84 

82. Sasol, Climate Change Report 2019, 2019 
83. Sydafrikas regering, South African Energy Sector 
Report, 2018 
84. GroundWorks, Coal Kills, 2018 

Insatser för att minska föroreningarna
Miljöorganisationerna Groundwork och Vukani Environmental Justice Movement 
stämde i juni 2019 den sydafrikanska staten för att den inte tillhandahåller ren luft 
till medborgarna i Highveld-området, där bland annat bolaget Sasol är en av de vär-
sta förorenarna. 

Sydafrika har så stora problem med Sasols och energibolaget Eskoms föroreningar 
att president Cyril Ramaphosa under FN:s klimatmöte i New York i fjol ansökte om 
elva miljarder amerikanska dollar (nära 113 miljarder svenska kronor) till en klimat-
fond. Pengarna skulle gå till att ställa om Highveld-området och Mpumalanga-
provinsen från världens mest förorenade områden till att i stället säkra energiför-
sörjningen med hållbar produktion.
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Cerrejón, Colombia  
Svenska pensionsmiljarder bakom 
Latinamerikas största kolgruva

Cerrejón är Latinamerikas största 
kolgruva och producerar 33 miljo-
ner ton kol varje år. Aktiviteten i 
gruvan leder årligen till utsläpp av 
1,1 miljoner ton växthusgaser, och 
när kolen förbränns i andra länder 
släpps ytterligare 72 miljoner ton 
växthusgaser ut. En stor del av gru-
vans kol exporteras till Europa för 
elproduktion.

Kolgruvan ligger i delstaten La 
Guajira som till största delen bebos 
av urfolket wayúu. Här är marken 
delvis översållad av kolpartiklar. 
Boende här säger att de inte kan 
odla sin egen mat då koldammet 
förstör plantorna. Några familjer 
har stämt gruvbolaget för förore-
ningarna.  
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Även regionens vatten har försäm-
rats. Cerrejón-gruvan använder tu-
sentals kubikmeter vatten dagligen 
och gruvbolaget har ändrat rikt-
ningen på fyra floder för att gagna 
gruvan. Detta i en redan torr region 
där upp till 4 700 barn dog av torka 
och undernäring mellan åren 2008-
2016. Grundvattennivån har sjunkit 
och bifloder har torkat ut. 

Svenska pensionskronor är inves-
terade i bolagen bakom gruvan 
Cerrejón. Första till Fjärde AP-
fonderna har investeringar till ett 
värde av över 1,3 miljarder kronor i 
fossiljättarna BHP Billiton, Anglo 
American och Glencore. Det är 
dessa bolag som genom konsortiet 
Cerrejón Coal Company äger kol-
gruvan.
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Efter Indonesien, Australien och Ryssland 
är Colombia världens största kolexportör. 
Colombias viktigaste kolgruva ligger i en 
av landets fattigaste delar. Trots att gruv-
driften har orsakat torka, undernäring, 
luftföroreningar och tvångsförflyttningar 
har Första till Fjärde AP-fonden i nästan 20 
år haft investeringar i bolagen som ansva-
rar för verksamheten. Investeringarna är 
idag värda 1,3 miljarder kronor.

– Nu kommer det? Hör ni?

Aurora Uriana sätter handen bakom örat 
och lystrar som en hund. Hon tittar mot 
järnvägen som löper bara ett tiotal meter 
från hennes hus. Marken vibrerar och bull-
ret blir snart så kraftigt att det inte längre 
går att höra varandra. Två kraftiga lok drar 
över hundra fullastade vagnar med kol som 
tillsammans väger nästan fyratusen ton. 
Det tar flera minuter innan det tre kilome-
ter långa tågsättet har mullrat förbi.

– Varannan timme, dygnet runt, dundrar 
deras tåg förbi här, berättar Aurora Uriana, 44.

Det svarta kolet ligger i öppna vagnar utan 
presenning, vilket gör att vinden sprider de 
farliga kolpartiklarna över landskapet.

Kolet förstör grönsaksodlingarna
– Det går inte att odla något längre. Bladen 
bränns av kolet och förstör plantorna, säger 
Aurora Uriana. Den här gruvan svälter oss.

Delstaten La Guajira är en mytomspun-
nen provins som ligger längst ut på den 
sandiga spetsen i nordöstra Colombia och 
gränsar till det oljerika Venezuela. 
Landskapet är torrt.

Regionen bebos till största del av urfolket 
wayúu som levt i provinsen sedan urmin-
nes tider och är en av de urfolksgrupper i 
Colombia som bäst lyckats behålla sitt 
språk och sina ritualer. 

1985 anlade ett statligt, colombianskt gruv-
bolag och det amerikanska oljebolaget 
Exxon kolgruvan Cerrejón utan att först 
konsultera familjerna i regionen. 15 år se-
nare såldes bolaget till ett konsortium, 
Cerrejón Coal Company, som bildats av de 
globala gruvbolagen BHP Billiton, Anglo 
American och Glencore.
 
Stämde gruvbolaget för föroreningar
Sedan gruvan anlades har familjernas till-
gång till vatten försämrats och luften föro-
renats. För några år sedan stämde familjer-
na Cerrejón Coal Company för att de inte 

Cerrejón-tågen lastade med kol färdas 150 kilometer, från gruvan i Albania till Puerto Bolivar. På vägen dundrar de 
förbi samhällen så att dammet som yr från kolet förstör odlingarna.
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längre kunde odla sin egen mat utan var 
tvungen att köpa den. Bolaget svarade att 
det inte gick att bevisa att det var kolpar-
tiklarna från deras järnvägstransporter 
som orsakat skador på odlingarna. 

– Går inte att bevisa!? säger Aurora Uriana 
och drar längs marken med handen som 
blir svart av alla kolpartiklarna i den torra 
sanden.

Tidigare odlade familjerna paprika, toma-
ter och majs, men nu är det bara rotfrukten 
maniok som överlever i det torra landska-
pet. Aurora går in i köket med två av sina 
fem barn och visar en spann med veckans 
skörd av maniokrötter som är den enda 
mat familjen har. Förr brukade maniokröt-
terna vara tjocka som uppsvällda kokbana-
ner. Nu är de smala som en tumme.

Miljardinvesteringar med 
pensionspengar
Trots att gruvan redan då var en ökänd miljö-
förstörare valde Första till Fjärde AP-
fonderna att fortsätta vara investerade i bo-
lagen bakom gruvan. Värdet av fondernas 
investeringar i bolagen är idag 1,3 miljarder.85 

För fyra år sedan avslöjade Svenska 
Dagbladet86 att de svenska pensionspeng-
arna bidrog till torka, undernäring, förgif-
tad luft, tvångsförflyttningar och döda 
barn i La Guajira, men ändå valde AP-
fonderna att inte dra sig ur bolagen bakom 
detta smutsiga projekt. Pensionsfondernas 
Etikråd tillbakavisade kritiken och skyllde 
vattenbristen på en vattendamm som den 
colombianska staten byggt. Etikrådets ge-
neralsekreterare menade också att ”det är 
svårt att tillgodose allas önskemål vid för-
flyttningar”.

Vi kör några mil längs Cerrejóns 15 mil 
långa järnväg och kommer fram till byn 
Provincial som ligger bara någon kilometer 
från gruvan. Här bor 36 familjer som tillhör 
wayúufolket. Från deras by går det att se 
avfallsvallarna, som innehåller giftiga 
tungmetaller och har skapat ett onaturligt 
ingrepp i landskapet. Vallarna har utrus-
tats med kanaler, där regnvattnet rinner 
undan och ned i regionens viktigaste flod.

– Som barn kunde vi dricka vattnet i flo-
den. Nu vågar jag inte ens låta mina barn 
bada där, säger Luz Angela Uriana, 33.

Inte råd med mediciner
Luz Angela Uriana bor i det sista huset före 
gruvan och är den som drabbats värst av 
sprängningarna som gruvbolaget utför 
varje dag klockan 13. Omkring 230 ton ku-
bikmeter sten och jord måste sprängas bort 
varje år för att få tillgång till kolet.87  

– Titta här, säger hon och går in i sitt hus. 
Ena gaveln är borta. Vibrationerna fick den 
att rasa i förra veckan. Tegelstenarna ligger 
kvar i gruset och solljuset slår in i öppning-
en som sträcker sig från golv till tak. 
Familjen har fått flytta möblerna till ett 
annat hus.

– I flera år har jag klagat på sprängningar-
na, men bolaget menar att det inte är deras 
fel. De skyller på att våra hus är dåligt 
byggda. Det är inte sant. Våra väggar har 
inte rasat tidigare.

För att den andra väggen inte också ska 
rasa har hennes man styltat upp den med 
grenar och plankor.

85. Utifrån innehavslistor från respektive fond daterade 
2019-06-30
86. Svenska Dagbladet, Pensionspengar bidrar till sjuk-
dom, publicerad den 16 april 2016 

87. Mining Data Solutions, Cerrejon Mine, information 
hämtad 2020-01-08  

43



Luz Angelas största problem är ändå bar-
nens hälsa. Hennes sexåriga son Moises 
har fått andningsproblem till följd av dam-
met från kolgruvan som lägger sig över 
deras by. Hon har stämt Cerrejón som sagt 
att de inte tänker hjälpa hennes son ifall 
hon inte drar tillbaka sin stämning. 
Bolaget försöker också skylla sonens and-
ningsproblem på att familjerna i byn lagar 
mat över öppen eld.

– Det kvittar vad vi säger. Bolaget tar inte 
ansvar för skadorna de orsakar, säger Luz 
Angela.

Till följd av astman får Moises inte spela 
fotboll med byns killar och när han blir för-
kyld måste familjen ta sig till en vårdcen-
tral i närmsta stad för att ge honom syrgas. 
Astman har gjort honom blygare än de 
andra barnen i familjen och fått Luz Angela 
att bli deprimerad.

– Jag har inte råd med medicinen han 
borde ta. En astmainhalator kostar nästan 
en halv månadslön.

Ändrar riktningen på floden
Det multinationella gruvbolaget Cerrejón 
Coal Company har en slogan som de an-
vänder sig av i sin marknadsföring: 
Cerrejón – Minería Responsable (Cerrejón, 
ansvarsfull gruva).

– Det enda gruvan tar ansvar för är sin 
egen vinst. De struntar i alla andra. Var 
finns deras sociala ansvar?

Luz Angela tittar omkring sig. Den torra re-
gionen har blivit ännu torrare till följd av 
att gruvan varje dag använder tusentals 
kubikmeter vatten. Grundvattennivån har 
sjunkit och flera bifloder har torkat ut. 
Enligt en undersökning saknar över 30 
procent av regionens befolkning tillgång 
till vatten. Vattenbristen gör att många ur 
wayúufolket går flera kilometer om dagen 
för att hämta regnvatten som samlats i 
sänkor. Det stillastående vattnet har resul-
terat i vattenburna sjukdomar som lett till 
att många barn dött i La Guajira. 88

88. Inter-American Commission on Human Rights, 
Beslut 60/2015, 2015

Luz Angela Uriana står i sitt hus med sin son Moises Guette och sin dotter Saray Guette. De dagliga 
gruvsprängningarna har gjort att en del av husväggen har rasat.
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Efter uppgifter om att så många som 4 70089 
barn dött till följd av torkan mellan 2008 
och 2016 reste den panamerikanska kom-
missionen för mänskliga rättigheter, Inter-
American Commission on Human Rights, 
till La Guajira. Kommissionen, som repre-
senterar 34 stater i Amerika och Karibien, 
uppmanade Colombias regering att garan-
tera vattentillgång till regionens befolk-
ning. Det har inte uppfyllts. I stället har 
Cerrejón ändrat riktningen på ännu en flod 
– den fjärde90 i ordningen.

Först när wayúufolket, genom advokatkol-
lektivet CAJAR i Bogotá – som hjälper min-
dre bemedlade utan att ta betalt – tog upp 
frågan agerade Högsta domstolen och be-
ordrade Cerrejón att genast lämna floden 
Bruno i fred. Cerrejón avbröt arbetet men 
då hade redan 3,6 kilometer av flodens rikt-
ning ändrats, vilket försämrat tillgången 
på vatten.

Tog ifrån henne mikrofon på 
aktiestämma
– Bolaget agerar som Gud och påstår att de 
har skapat liv och jobb i en svår region. I 
stället är det tvärtom. De tar vårt vatten, ra-
serar våra bostäder och försämrar våra 
barns hälsa, säger Luz Angela.

För tre år sedan reste hon till London för att 
delta i delägaren BHP Billitons årliga bo-
lagsstämma. Miljöorganisationen Coal 
Action Network i Storbritannien hade köpt 
aktier i gruvbolaget och gett henne sin in-
trädesbiljett till stämman. När hon fick 
mikrofonen pratade hon till hundratals ak-
tieägare som samlats. Luz Angela berätta-
de, gråtandes, om sin sons andningssvå-
righeter och hur gruvbolaget förstört byns 
dricksvatten. När hon pratat i fem minuter 
togs mikrofonen från henne.

– De var så kränkande. De vågade inte höra 
mer.
När hon kom hem erbjöd Cerrejón Coal 
Company hennes man jobb som chaufför i 
gruvan.

– Det kändes som en muta. Jag skulle få 
jobb hos dem för att tysta min fru. Så fun-
kar det inte. Jag tackade nej, säger José 
Guette, 45.

Miljarder kronor har försnillats
När Cerrejóngruvan grundades var tanken 
att en del av förtjänsten från kolförsälj-
ningen skulle tillfalla invånarna i La 
Guajira. Regeringen kom överens med 
gruvbolaget om att bolaget varje år skulle 
betala 64 miljarder pesos (ungefär 175 mil-
joner kronor) i royalties till provinsen. 
Pengarna skulle provinsen använda till att 
bygga skolor, vägar och sjukhus och lyfta 
provinsen ur fattigdom. I stället har peng-
arna stulits av olika guvernörer och borg-
mästare. 

Corpoguajira heter den statliga organisa-
tion som fördelar pengarna. Dess huvud-
kontor ligger i en vit, sliten byggnad i pro-
vinshuvudstaden Riohacha. Alla som 
släppts in fotograferas och måste låta sin 
väska gå genom ett röntgenband. På frågan 
om alla miljarder kronor som försnillats 
svarar organisationens chef:

– Jag håller med dig. Det är skamligt. Men 
en sak ska du veta. Inte en enda av dessa 
guvernörer och borgmästare lever ett frid-
fullt liv i dag. Alla har problem med rättvi-
san. En del har fängslats, andra har flytt, 
andra väntar på rättegång, säger Luis 
Medina Toro.

Det är en klen tröst för de föräldrar som för-
lorat sina barn på grund av undernäring.
För att minska korruptionen betalar gru-
van sedan några år tillbaka en mindre del 

89. Inter-American Commission on Human Rights, 
Beslut 60/2015, 2015
90. Floderna vars riktning ändrats heter Bruno, el Cer-
rejón, el río Palomino och el Tabaco.
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till provinsen och istället en större andel 
till regeringen i Bogotá.

– Vi får faktiskt mer sakerna gjorda nu med 
mindre pengar, säger Luis Medina Toro.

En av Corpoguajiras uppgifter är att se till 
att förbättra regionens miljö. En stor del av 
pengarna har använts till att återplantera 
områden som drabbats av gruvan. De se-
naste åren har återplanteringen ökat kraf-
tigt. Men miljöförstöringen fortsätter. Trots 
att Corpoguajira har rätt att stänga gruvan 
om halterna av kolpartiklar är för höga i 
luften har det endast inträffat en gång. 

Tre gånger Stockholms kommun
Som journalist är det svårt att bli insläppt i 
Cerrejóngruvan. För att få tillåtelse kräver 
gruvans ansvariga i förväg att få veta vil-
ken vinkel reportaget ska ha. De vill också 
veta vilka andra som ska intervjuas i re-
portaget. Efter att mina svar negligerats i 
flera veckor får jag till slut klartecken. 
Cerrejóngruvan, som har över 5 000 an-
ställda, flyger in en av sina advokater från 

Bogotá för att ta emot mig. Susana Loaiza 
kallar sig för miljövän, med inriktning på 
mänskliga rättigheter, och jobbar för ett av 
Colombias smutsigaste företag.

– Ibland på fester kan folk undra vad jag 
håller på med, men jag försöker visa att 
gruvan gör sitt bästa för att minska miljö-
påverkan. Cerrejón vill vara ett ansvars-
fullt företag, säger hon.

Vi åker in i gruvan som breder ut sig på ett 
område som nästan är tre gånger så stort 
som Stockholms kommun. Inom området 
finns sju öppna kolgruvor med tvåhundra 
meter djupa schakt. Enorma lastbilar, som 
kan ta flera hundra ton kol åt gången, kör i 
skytteltrafik upp och ned från schakten. 
För varje skopa kol som grävs fram skyfflas 
tre skopor avfallsmaterial till vallarna som 
omger gruvan. Arbetet pågår 24 timmar om 
dygnet och stannar endast upp när den 
dagliga sprängningen ska genomföras. Det 
är inte ovanligt med laddningar på upp till 
80 000 kilo dynamit när det fossila bränslet 
ska sprängas loss.

En anställd spanar ut över Cerrejón, Latinamerikas största kolgruva. 
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Gruvbolagets slogan 
– ”ansvarsfull”
För två år sedan skapade en sprängning 
rasrisk i en av gruvorna. När den 35-årige 
grävmaskinisten Carlos Urbina kom till 
nattskiftet informerades han inte om ris-
ken utan körde ned i gruvan. När han börja-
de gräva fram kolen rasade gruvans ena 
sida och dödade honom. Det tog två timmar 
att gräva fram hans kropp.

– Säkerhet i gruvan har höjts efter det, på-
står Susana Loaiza.

Jag undrar vad gruvan kan göra för Luz 
Angela Uriana som förlorat gaveln till sitt 
hus.

– Hon måste bevisa att gaveln har raserats 
på grund av våra sprängningar. Annars 
kan vi inte ersätta, säger Susana Loaiza.

Jag undrar vad gruvbolaget kan göra för 
Luz Angelas sexårige son Moises.

– Även om det inte är bevisat att hans 
astma kommer från gruvans damm har vi 
försökt hjälpa honom, men mamman har 
tackat nej, menar människorättsadvokaten.

Jag påpekar att det står ”Cerrejón – an-
svarsfull gruva” på hennes vita gruvhjälm. 
Hon menar att den slogan mer ska ses som 
en ambition.

– Jag vet att vi inte gör tillräckligt, men vi 
försöker i alla fall. Vår strävan är att göra 
allt så bra som möjligt.

Gruvbolaget skänker fröer
När vi närmar oss gruvans utgång dyker en 
anlagd golfbana med färskt gräs upp mitt i 
det torra landskapet. Golfbanan anlades för 
att locka gruvingenjörerna att bo på gruv-
området i stället för att pendla. På golfba-
nan står flera vattenspridare som vattnar 
gräset. Jag undrar var vattnet kommer 

från, men får inget svar. Susana Loaiza vill 
i stället visa ett projekt som gruvbolaget 
inlett i urfolksbyn Campo Evere i närheten 
av gruvan. Gruvbolaget ger fröer till byn för 
att plantera. Dessa växter köper bolaget 
sedan av byn för att återplantera dem i re-
gionen.

Byns ledare är 27-åriga Carmen Jiménez 
som inte är särskilt imponerad av återplan-
teringsprojektet. När människorättsadvo-
katen avlägsnat sig berättar Carmen att 
projektet är ett sätt för gruvbolaget att för-
söka köpa sig lojalitet i byn.

– Vi har bott granne med gruvan i 35 år. 
Inte en enda gång har de besökt oss under 
alla dessa år. Först förra året kom de när de 
insåg att alla andra byar runt omkring var 
fientligt inställda till gruvbolaget. Vi vill att 
de slutar med sprängningarna. Varje gång 
de spränger tror barnen och djuren att en 
jordbävning är på gång, säger Carmen 
Jiménez.

Carmen Elisa Jiménez, ledare i en av byarna.
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Misstankar om korrupta läkare
Inte heller Colombias största fackförbund 
för kolarbetare, Sintracarbón, är särskilt 
imponerade av gruvbolagets försök att vara 
en ansvarsfull arbetsplats. Varje år måste 
fackförbundet påminna bolaget om löne-
förhöjningar. De medlemmar som haft en 
sjukdag hindras från att kliva upp på nästa 
steg i lönetrappan. Fackförbundet anklagar 
gruvbolaget för att påverka läkarna i regio-
nen att inte konstatera att lungrelaterade 
sjukdomar har med koldammet att göra. 
Flera av människorna i byarna bekräftar 
bilden.

– Det finns inga oberoende läkare i regio-
nen längre. Alla är styrda av gruvbolaget, 
menar Omar Hernández, 46, som sitter med 
i fackklubbens styrelse på Cerrejón.

– Om någon av våra medlemmar får lung-
problem är det väldigt svårt för oss att visa 
att det beror på deras jobb. Bolaget ger sig 
inte, fortsätter han.

Inte ens när den 35-årige grävmaskinisten 
dog på grund av raset i gruvan ville gruvbo-
laget ersätta hans familj. In i det längsta 
försökte bolaget lägga skulden på att den 
omkomne inte rättat sig efter bolagets sä-
kerhetsföreskrifter.

– Jag förstår inte varför svenska staten ska 
investera sina pensionspengar i en sådan 
gruva, säger Omar Hernández.

 Cerrejóngruvan 
•  Cerrejón i Colombia är Latinamerikas största kolgruva där brytningen sker från 

markytan, så kallade dagbrott.
•  Gruvan har varit i drift sedan 1985 och producerar 33 miljoner ton kol årligen.  
•  92 procent av gruvans kol går på export för elproduktion, varav nästan 60 pro-

cent till Europa.
•  Aktiviteten i gruvan släpper ut 1,1 miljoner ton växthusgaser årligen (2018) men 

kolet från Cerrejón resulterar årligen i uppskattningsvis ytterligare 72 miljoner 
ton växthusgaser när det förbränns i andra länder.  

•  Cerrejón ägs av ett konsortium, Cerrejón Coal Company, som till lika delar ägs av 
BHP Billiton, Anglo American och Glencore. Bolaget är Colombias största kolbolag. 

•  Första till Fjärde AP-fonderna har investeringar till ett värde av drygt 1,3 miljar-
der kronor i dessa bolag.

Text: Henrik Brandão Jönsson
Foto: Luis Cano 
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Karachaganak, Kazakstan     
Hjärnskadade barn i spåren av AP-fondernas investeringar 

Första till Fjärde AP-fonderna har 
investeringar till ett värde av över 
tre miljarder kronor i Chevron, 
Lukoil, ENI och Shell. Tillsammans 
med bolaget KazMunaiGas äger fos-
siljättarna bolaget Karachaganak 
Petroleum Operating BV Consortium 
(KPO), som i sin tur utvinner olja och 
fossilgas från det kazakiska 
Karachaganak-fältet – ett av värl-
dens största olje- och gasfält.

I november 2014 skedde flera ut-
släpp av gas från Karachaganak-
fältet som ledde till massförgift-
ning. 25 barn på en skola i 
Berezovka kollapsade och hämta-
des av ambulanser. En förundersök-
ning mot KPO inleddes men lades 
ner i brist på bevis. Föräldrarna häv-
dar att kazakisk sjukvård gett deras 
barn fel diagnoser för att skydda 
KPO och de utländska bolagen.
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Karachaganak, Kazakstan     

I byn Berezovka intill fältet har 
människor i åratal vittnat om bland 
annat minnes- och synförlust och 
andnings-problem. I mätningar på-
träffades över 25 giftiga ämnen i 
luften.

Fem av de förgiftade barnen har 
hittills diagnostiserats med hjärn-
skador av utländsk sjukvård. KPO 
fortsätter att neka till ansvar för 
tragedin i Berezovka. 

FN:s särskilda rapportör för 
mänskliga rättigheter och giftiga 
ämnen konstaterade att det som 
skett var ett brott mot mänskliga 
rättigheter och att dussintals 
barns hälsa drabbats till följd av 
ett stort och icke-godkänt utsläpp 
av giftig gas. KPO dömdes till böter 
på 48 miljoner dollar för giftiga ut-
släpp och miljöföroreningar. 
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I slutet av november 2014 kollapsade 29 
människor på en skola i den lilla byn 
Berezovka, som ligger bredvid ett av värl-
dens största olje- och gasfält, 
Karachaganak i Kazakstan. De flesta offren 
var skol-barn och gasen som de hade an-
dats in gav dem hjärnskador. Ingen har 
ännu tagit på sig ansvaret för händelsen. 
Första till Fjärde AP-fonderna har miljard-
investeringar i bolagen bakom det bolag 
som driver verksamhet på Karachaganak-
fältet.

– Mitt barnbarn var friskt när hon gick till 
skolan. Vid tiotiden ringde de. Barn föll 
ihop, skrek och krampade. När vi bar hem 
henne var hon vit som en vägg, berättar en 
av byborna, Antonina Semjonova, som bott 
i Berezovka i hela sitt liv. 

Den 28 november 2014 fick plötsligt 25 barn 
och fyra vuxna på skolan i byn Berezovka 
svåra kramper, skakningar och yrsel som 
ledde till att vissa av dem förlorade med-
vetandet.

Paniken spred sig på skolan där barnen föll 
ihop. En av de dåvarande eleverna berättar:
– Jag gick i korridoren. Plötsligt började 
mina skolkamrater falla ihop. Många blödde 
näsblod. Det var en fruktansvärd syn. 
Barnen svimmade. Det var hysteriskt, 
säger Jevgenija Kammenaja, idag 22 år.

Hennes lillasyster Ljubov Voskoboj, som 
vid olyckan var elva år gammal, såg sin 
klasskamrat svimma. 

– Jag var rädd för att jag också skulle tuppa 
av, säger Ljubov Voskoboj. 

Ambulanser ryckte ut. Sjukvårdarna kände 
igen tecknen. Dagen innan hade de ryckt 
ut och plockat upp människor i byn med 
liknande symptom. De drabbade på skolan 
fördes till distriktsjukhuset i den närlig-
gande staden Aksaj, och där tog man blod- 
och urinprov. Enligt officiella siffror sökte 
sammanlagt 91 personer läkarvård efter 
den 28 november. Alla hade samma sym-
tom: yrsel, kramper, illamående. Efter det 
fanns fortfarande fall av svimningsanfall.  
Den 4 december kom ambulanserna igen 
och plockade upp ytterligare sex barn, som 
uppvisade samma typ av sjukdomssymp-
tom, från byn.

Byborna fick nästan ingen information 
från KPO direkt efter olyckan. Inga av off-
rens familjer fick veta resultaten av prov-
tagningarna. Och det skulle dröja flera år 
innan utländska läkarbesök och sändebud 
från FN kunde börja ge svar på vad det var 
som egentligen hade hänt.

Svenska pensionspengar i bolag 
bakom olje- och gasfältet
Vegetationen slukas av frostigt stäppland-
skap. Det är blixthalka på vägarna. Vi åker 
mot det enorma olje- och gasfältet 
Karachaganak Oil & Gas Condensate Field 
och den lilla byn precis intill, Berezovka. För 
fem år sedan förändrades livet här för alla.

1. Vid gasfackling bränns överbliven gas och leder till 
betydande utsläpp av växthusgaser och luftförorening-
ar.Gasfackling används också för att bränna gaser som 
annars skulle utgöra ett säkerhetsproblem.
Gasfacklingen resulterar i utsläpp av vätesulfid bland 
annat.

Jevgenija Kammenaja och Ljubov Voskoboj är två 
av de drabbade.
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När vi skymtar brinnande eldklot som 
skickas upp mot skyn vet vi att olje- och 
gasfältet Karachaganak inte är långt borta. 
Eldklotet vi ser kommer av ”gasfackling”: 
en process där man bränner den fossilgas 
som är en biprodukt av oljeutvinning. Varje 
år bränns miljarder kubikmeter fossilgas 
på fältet.1

Karachaganak breder ut sig över mer än 
280 kvadratkilometer nära den ryska grän-
sen i nordvästra Kazakstan. Utvinningen 
har pågått sedan 1997. 

Karachaganak ägs av Karachaganak 
Petroleum Operating BV Consortium (KPO), 
som i sin tur ägs av det kazakiska bolaget 
KazMunaiGas och fossiljättarna Chevron, 
ENI, Shell och Lukoil. 

Det finns därmed också en tydlig koppling 
mellan Sveriges pensionssparare och 
verksamheten på fältet, eftersom Första till 
Fjärde AP-fonderna har investeringar till 
ett värde på över tre miljarder kronor i fos-
siljättarna.

Övergiven by på randen till 
Karachaganak
Stäppen och byn Berezovka flyter in i var-

andra – byn är belägen ungefär fem kilo-
meter söder om Karachaganak-fältet. 
Gränsen till det sanitära skyddsområdet 
går längs byns utkanter. 

Idag är byn övergiven. Bråte från rivnings-
arbetet ligger utspritt på marken.

– Det grönskade på stäppen. Här stod vårt 
garage. Utanför fönstret hade vi våra hal-
lon, äppelträd och vindruvor, minns Pavel 
Ivanov som bodde här förr och har rest med 
oss till Berezovka. 

Uppsluppna hundar som inte verkar ha sett 
en människa på länge springer fram till 
honom. Pavel Ivanov är pensionär och har 
bott större delen av sitt liv i byn.

– Det finns knappt några fåglar kvar, säger 
Pavel Ivanov medan han vandrar i ruiner-
na av sin gamla trädgård. 

Många år av hälsoproblem för 
människorna runt fältet
Berezovkaborna levde i många år omgivna 
av luft- och vattenföroreningar orsakade av 
utvinningen på fältet. Föroreningarna på-
verkade växt- och djurliv och orsakade 
svåra hälsoproblem för människorna. 

När gasfältet upptäcktes 1979 var Berezovkabon Pavel Ivanov först stolt. På den tiden anade ännu ingen i byn vilken 
påverkan gasfyndigheten skulle få på liv och hälsa.
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– Barnens hälsa försämrades och påverkades 
av utvinningen, säger 75-årige Pavel Ivanov.

År 2002, när utvinningen på Karachaganak 
varit igång i fem år, inrättade Kazakstans 
Folkhälsoministerium en sanitär säkerhets-
zon med en radie på fem kilometer runt fäl-
tet. Enligt kazakisk lag får människor inte bo 
i anslutning till sanitära skyddszoner. 
Kazakiska miljöorganisationen Green 
Salvation krävde därför att invånarna i byn 
skulle flyttas till en säkrare plats.

Men inget hände. 

Vädjade om att få flytta från 
föroreningarna 
Samma år började boende i Berezovka för-
svara sina rättigheter och krävde att få leva 
utan miljöföroreningarna från olje- och gas-
utvinningen. Deras vädjan till KPO, bolaget 
som bedriver verksamheten på fältet, gav 
inga konkreta resultat. 

Den 72-årige agronomen Machzom 
Ermikbajev, som är från byn och har ett 
barnbarn som förgiftades på skolan den 28 
november 2014, berättar att byborna käm-
pade i minst 15 år för att bli förflyttade ef-

tersom de inte ville leva så tätt intill förore-
ningarna.

Under hela 2000-talet vittnade nämligen 
Berezovkas invånare om konstant huvud-
värk, minnesförlust, synförlust, hjärt- och 
kärlsjukdomar, andningsproblem med 
mera. Oberoende studier av den amerikan-
ska civilrättsorganisationen Crude 
Accountability och det lokala miljöinitiati-
vet Green Steppe (Zhasil Dala) undersökte 
fältets påverkan på människor och miljö. 

Mätdata om bybornas hälsa säkerställdes 
av forskare i Moskva2. En studie från 2003 
visade att 45 procent av invånarna i byn 
hade kroniska hälsoproblem3, och orsaken 
sammankopplades med giftiga utsläpp 
från olje- och gasutvinningen. En annan 
medicinsk undersökning visade bland 
annat att hela 80 procent av barnen i 
Berezovka led av olika lungsjukdomar, och 
att av hela byns befolkning led dessutom 21 
procent av hjärt-och kärlsjukdomar.4

Crude Accountabilitys mätningar påträffa-
de över 25 giftiga ämnen i luften, bland 
annat koldisulfid, vätesulfid och metylenk-
lorid.5 56 000 ton föroreningar släpptes ut 
från Karachaganak i atmosfären år 2004, 
enligt uppgifter från Kazakh 
Environmental Protection Society. Det är 
3,3 gånger mer än vad de föreskrivna mil-
jöriktlinjerna tillåter.6 En annan studie, 
som gjordes år 2004 av Green Steppe, hitta-
de tungmetaller i grönsaker som odlades i 
Berezovka med kadmiumnivåer 2-2,5 
gånger högre än genomsnittet. Enligt ett 
laboratorium i Orenburg, Ryssland, var 
vattnet i byn inte drickbart på grund av för-
oreningar. 

2. Crude Accountability, The Residents of the Village of 
Berezovka, Kazakhstan Consider Resettlement Neces-sa-
ry Given the Harmful State of the Environment, 2015 
3.Five Kilometers of Indifference, film 2013 https://
www.youtube.com/watch?v=OoLUvkokXlQ
4. FN, Report of the Special Rapporteur on the impli-

cations for human rights of the environmentally sound 
management and disposal of hazardous substances 
and wastes, Başkut Tuncak, on his mission to Kazakh-
stan (26 March to 8 April 2015), 15 september 2015
5. Five Kilometers of Indifference, film 2013 https://
www.youtube.com/watch?v=OoLUvkokXlQ

Makhzom Ermikbajev är agronom och aktivist 
från Berezovka.
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År 2005 drog ett regionalt departement i 
västra Kazakstans tillfälligt in KPO:s drift-
licens på grund av uppgifter om felaktig 
lagring av avfall i närheten av gasfältet och 
kraftigt förorenad miljö.

Felaktiga uppgifter om föroreningar
Mellan 2004 och 2008 lämnade byborna in 
minst tre klagomål till Compliance Advisor 
Ombudsman (CAO), den oberoende klago-
målsmekanismen för International 
Finance Cooperation, som hade beviljat ett 
lån för verksamheten på fältet. Byborna 
ville ha skadestånd med anledning av mil-
jöföroreningarna, och krävde att bli förflyt-
tade till en säkrare plats. Berezovkaborna 
lämnade också in flera stämningsansök-
ningar mot KPO. 

År 2008 fastställde CAO att KPO:s egna 
mätningar av föroreningarna i luften inte 
stämde. KPO lämnade inte ut fakta om sin 
miljöpåverkan eller mätdata för utsläpp av 
vätesulfid mellan 2003 och 2006, samma år 
som Berezovkaborna hävdade att de drab-
bades av hälsoproblem relaterade till expo-
nering av vätesulfid.

Massförgiftningen av skolbarn togs 
inte på allvar
Skolan i Berezovka, där 29 av offren befann 
sig den ödesdigra dagen 2014, är idag delvis 
förstörd men husgrunden står kvar. Det ser 
ut som en brottsplats. Människor tycks ha 
flytt i panik. Vid en av utgångarna ligger ett 
par svarta klackskor. På marken syns res-
terna av barnens grammatikövningar 
kring verbet “springa”.

Trots de oerhört allvarliga symptomen hos 
barnen och de vuxna som drabbats av akut 
massförgiftning blev offren inte ordentligt 

utredda av sjukvården i Kazakstan. 
Upprörda föräldrar hävdar att deras barn 
blivit felaktigt diagnostiserade. De menar 
att barnen inte behandlades för förgift-
ningsskador och att deras hälsa fortsatt att 
försämras. 

Inte heller makthavare tog massförgift-
ningen på allvar.

Den biträdande guvernören i Burlinsk-
distriktet i västra Kazakstan, Azamat 
Safimalijev, konstaterade snabbt att luften 
den 28 november inte var förorenad.7 

Nästan två månader efter massförgiftning-
en på skolan hävdade representanter för 
Folkhälsomyndigheten att alla barn som 
insjuknat i november led av ”kronisk bron-
kit” och/eller ”järnbrist”8.  Chefen för det 
regionala sjukhuset, Maksot Bajcherkesjev, 
menade att barnen svimmat av utmattning 
eftersom ”de var utarbetade”. Byborna rea-
gerade starkt på uttalandena. 

Dagen efter, den 29 november, meddelade 
biträdande chefen för hälsodepartementet 
i västra Kazakstan Manshuk Aymurzieva, 
att det rörde sig om okända toxiska sub-
stanser som påverkade nervsystemet.9  

KPO noterade själva inga allvarliga överträ-
delser i sin verksamhet på fältet under 
dagen. Men redan dagen före massförgift-
ningen på skolan såg flera av de boende i 
Berezovka plötsligt svart rök stiga från fältet.

Giftiga gasutsläpp från 
Karachaganak-fältet
Massförgiftningen den 28 november före-
gicks, visade det sig snart, av flera andra 
gasutsläpp. Den 27 november 2014 spred 

6. Compliance Advisor Ombudsman (CAO), Case 
regarding the Green Salvation Ecological Society and 
Kara-chaganak Petroleum Operation Burlinsky District, 
Western Kazakhstan Oblast, Kazakhstan, 2007 och CAO, 
Case detail Kazakhstan / Lukoil Overseas-01/Berezovka
7. Artikel publicerad på den kazakiska nyhetsportal Moj 

Gorod den 22 januari 2015  
8. Artikel publicerad på den kazakiska nyhetsportal Moj 
Gorod den 22 januari 2015 
9. Artikel publicerad på den kazakiska nyhetsportal Moj 
Gorod den 30 november 2014
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I byskolan i Berezovka drabbades 25 barn och fyra vuxna av akut förgiftning. Idag är byn övergiven och skolan i ruiner.
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sig en illaluktande lukt, som påminde om 
ruttna ägg, i Berezovka. Människor fick 
svårt att andas och ringde ambulansen. 

Och även under veckorna innan hade fler 
farliga ämnen än vanligt läckt från gasfältet.

Den 29 november påbörjades en förundersök-
ning för att utreda vad som egentligen hänt.
Distriktsåklagaren i västra Kazakstan, 
Serik Karamanov, konstaterade på en 
presskonferens den 3 december 2014 att 
det hade skett giftiga gasutsläpp vid 
Karachaganak den 27 november, samt att 
dessa utsläpp, som överstigit den högsta 
tillåtna koncentrationen av farliga utsläpp 
från fältet, hade varat i upp till två minuter. 
Enligt distriktsåklagaren hade liknande 
utsläpp av farliga ämnen, som överskred de 
högsta tillåtna gränsvärdena, även inträf-
fat den 17, 18, 19 och 25 november. 

Åklagaren konstaterade att det rörde sig 
om utsläpp av vätesulfid, som är giftigt vid 
höga koncentrationer. Detta berodde på att 
gasen som var avsedd att brännas vid gas-
facklingen istället släpptes ut i atmosfä-
ren. Enligt anställda på KPO kunde gasen 
inte pumpas tillbaka in i reservoaren på 
grund av ett elfel. Ett enormt tryck gjorde 
då att gasen istället släpptes ut, förklarade 
Karamanov.

Åklagaren slog fast att KPO:s ledning 
skulle ställas till svars, om kopplingen 
mellan utsläppet och massförgiftningen 
kunde bekräftas. Enligt åklagaren 
Karamanov var det anmärkningsvärt att 
en av de två miljö-
övervakningsstationerna som placerats i 
anslutning till byn var avstängd den 27 
november när giftig gas släpptes ut i at-
mosfären. 

FN:s sändebud: Brott mot mänskliga 
rättigheter
Under våren 2015 besökte FN:s särskilda 
rapportör för mänskliga rättigheter och gif-
tiga ämnen, Baskut Tuncak, byn Berezovka. 
Rapportören konstaterade brott mot 
mänskliga rättigheter och att dussintals 
barn drabbats av symptom till följd av ett 
stort och ickegodkänt utsläpp av giftig gas. 10

I juli samma år beslutade en domstol att 
KPO skulle betala 48 miljoner dollar i böter 
för de giftiga utsläppen. Det regionala eko-
logidepartementet i västra Kazakstan kon-
staterade att KPO brutit mot miljölagstift-
ningen på flera punkter, genom miljö-
föroreningar vid gasförbränning. 

Byn flyttas slutligen
År 2015 meddelar Kazakstans biträdande 
premiärminister Berdibek Saparbajev att 
1 581 personer äntligen skulle få förflyttas 
från Berezovka till staden Aksaj.

Det finns de som menar att förflyttningen 
slutligen beslutades för att verksamheten 
på fältet skulle kunna expandera. 

– Olje- och gasfältet blev större och kom 
närmare Berezovka, säger Machzom 
Ermikbajev innan hans ögon tåras vid 
minnet av vad som hände med hans barn-
barn.

Andra tror att KPO flyttade byborna av 
andra skäl:

– KPO förflyttade oss för att begrava sitt 
dåliga samvete. De ville inte erkänna att 
förgiftningen kom från olje- och gasfältet, 
säger 70-åriga läkarassistenten Antonina 
Semjonova, som förflyttades till Aksaj.

Så är livet idag för barnen
Det var KPO som finansierade bygget av 
höghusen i Aksaj dit familjerna förflytta-

10. FN, End of Visit Statement by the United Nations 
Special Rapporteur on human rights and hazardous 

substances and wastes, Baskut Tuncak, Kazakhstan 26 
March-8 April 2015, 2015
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des efter förgiftningen i Berezovka. Här bor 
Zulfiya Kusmangalijeva, 40 år, och Alija 
Mukangalijeva, 43 år. Deras döttrar, Alina 
och Albina, är några av de barn som drab-
bades värst efter händelsen. Under tre år 
vägrade Kazakstans statsägda sjukhus att 
ge dem korrekta diagnoser trots att barnen 
fortfarande svimmar, berättar Alina och 
Albinas mammor. 

– Det har gått mer än fem år men barnen är 
fortfarande drabbade. Min dotter Albina 
har konstant ont i huvudet, yrsel, tryckvå-
gor och svår huvudvärk. Händerna skakar 
hela tiden. Hon har ofta dåligt minne, säger 
Alija Mukangalijeva. 

Zulfija Kusmangalijeva och hennes dotter 
Alina minns skoldagen den 28 november 
som en mardröm.

– Hon är ofta sjuk, kramp i benen och ar-
marna. Huvudet gör nästan alltid ont. Min 
dotter kan inte röra ena handen. Hon kan 
vara utslagen från 45 minuter till en timme 
när hon ligger medvetslös. 

Ljubov Voskoboj, som såg sin klasskompis 
svimma på skolan, har idag problem med 
synen och bär tjocka glasögon. Hon hade 
inga synfel före händelsen på skolan, men 
ett halvår senare började hon få problem 
med svimningsanfall. Det visade sig att en 

cysta bildats i Ljubov Voskobojs hjärna och 
hon behöver nu kontinuerlig läkarvård för 
att övervaka hur cystan växer.

Frivilliga insamlingar gav några av 
barnen hjälp
Flera av offrens familjer blev tvungna att ta 
pengar ur egen ficka för att bekosta läkar-
undersökningar på det ansedda barnsjuk-
huset N.A Semasjko i Moskva, Ryssland. 

Organisationen Crude Accountability sam-
lade in pengar så att Alina och Albina – 
som var två av de värst drabbade barnen 
– kunde resa till det ryska sjukhuset för att 
få en diagnos. 

Så fick de två flickorna äntligen svar på vad 
det var de drabbats av.

Zulfijas och Alijas döttrar lider av en toxisk 
hjärnsjukdom efter gasexponeringen. 
Läkare i Moskva fastställde diagnosen 
G92x46, enligt ICD-10-systemet, i slutet av 
mars 2018.

Överläkare och forskare i Sverige förklarar 
vad beteckningen står för. Med G92 avses 
”toxisk encefalopati”. X46 står för ”oavsikt-
lig förgiftning med och exponering för or-
ganiska lösningsmedel och halogenerade 
kolväten och deras ångor. Symptomen som 
beskrivs kan ha flera orsaker, bland annat 
akut påverkan av något, eller en blandning 
av neurotoxiska ämnen som troligen före-
kommit i hög koncentration i luften”, skri-
ver överläkaren Gunilla Wastensson vid 
Västra Götalands Miljömedicinska 
Centrum i ett meddelande. 

Enligt Crude Accountability har fem barn 
hittills diagnostiseras med toxiska hjärn-
skador på barnsjukhuset i Moskva. I sam-
band med gasutsläppen ackumulerades 
även vätesulfid i barnens kroppar, enligt 
distriktsåklagaren Serik Karamanov. 
Gasen påverkar det centrala nervsystemet, 
kan orsaka minnesförlust, nedsatt koncen-

Ljubov Voskoboj, här med mamma Svetlana Voskoboj, 
var i byskolan 28 november 2014. Hennes symptom 
märktes först sex månader senare, när hon föll ihop på 
grund av en cysta i hjärnan.
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trationsförmåga, huvudvärk och besvär i 
luftvägarna, vilket i förlängningen kan 
leda till svimningsanfall under en lång tid 
efter exponeringen. 

Hjärnskadorna kan påverka offren livet ut.

Karachaganaks ägare och myndig-
heterna nekar till ansvar
Varken KPO eller Kazakstans statliga myn-
digheter har erkänt någon inblandning i 
tragedin eller kompenserat barnen för 
deras hälsotillstånd. Den officiella orsaken 
till olyckan har än idag inte bekräftats. 

I början deltog KPO aktivt i utredningsar-
betet i samarbete med myndigheterna. 
KPO lämnade information från operativa 
anläggningar och miljöövervakningssta-
tioner till utredarna. Men så småningom 
blev de mindre samarbetsvilliga. 
Förundersökningen mot KPO som inleddes 
2014 lades ner i april 2018 på grund av brist 
på bevis. 

KPO avfärdar alla påståenden om att 
Karachaganak-fältets giftiga utvinning 
ska ha bidragit till att orsaka barnens ”så 
kallade förgiftning”, skriver de i ett skrift-
ligt uttalande till oss. KPO menar att repre-
sentanter för Kazakstans regering i en ut-
redning konstaterat att det saknas bevis 
för att bolagets utsläpp har bidragit till de 
hälsoproblem som drabbade skolbarnen i 
november 2014. 

I ett tidigare uttalande nekar KPO även till 
att gasfackling, eller någon annan process 
som involverar utsläpp av vätesulfid, kan 
ha legat bakom utsläppen den 27 novem-
ber. De förnekar också att någon av deras 
miljöövervakningsstationer var avstängd 
vid händelsen.

Föräldrar hävdar fortfarande att deras barn 
medvetet har fått fel diagnoser i syfte att 
skydda KPO:s och de bakomliggande ut-
ländska fossilbolagens rykte.  

– Ingen från bolaget vill ta ansvar. Om KPO 
betalar så lite som en dollar till barnen så 
erkänner de att barnen har blivit sjuka av 
gasfältet, säger Lukpan Achmedjarov, grä-
vande reporter på veckotidningen 
Uralskaja Nedelja.

KPO bröt mot de mänskliga 
rättigheterna
Människorättsförsvararen Jevgenij 
Zchovits, från International Bureau for 
Human Rights and Rule of Law, har hjälpt 
byborna med klagomål mot Karachaganak-
fältets verksamhet under många år. Han 
förklarar att bolagen som är verksamma på 
olje- och gasfältet Karachaganak har direkt 
samröre med korrupta makthavare i 
Kazakstan. Något som han anser att svens-
ka pensionssparare, vars pengar placeras i 
AP-fonderna, ska känna till. 

– Så som KPO hanterade tragedin i 
Berezovka är regel, inget undantag. KPO 
bröt mot de mänskliga rättigheterna efter-
som de inte förflyttade byborna i god tid 
före olyckan, säger Jevgenij Zchovits.

Karachaganak-fältet ska byggas ut
Så vad händer nu med Karachaganak? KPO 
planerar att ytterligare bygga ut olje- och 
gasfältet.

Läkarassistenten Antonina Semjonova 
från Berezovka höjer ett varningens finger.

– Det finns inga garantier för att barn i 
framtiden inte riskerar att förgiftas av olje- 
och gasfältets verksamhet. Eller för att det 
inte ska hända igen, säger Antonina 
Semjonova. 

Hon syftar på de fem andra kringliggande 
byar som ligger på gränsen till 
Karachaganak-fältet, där 9 000 människor 
fortfarande bor.

Text: Maria Georgieva
Foto: Denis Sinyakov
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Slutkommentar 
KPO ville inte ställa upp på en intervju men 
återkom till slut med skriftliga svar. KPO 
hänvisar till sin hållbarhetsrapport och be-
tonar att de samarbetade med lokala myn-
digheter direkt efter händelserna i novem-
ber 2014. Initialt hänvisade KPO också till 
de enskilda ägarbolagen. Dessa bolag sva-
rar inte på några frågor, med undantag för 
Shell som hänvisar till webben för svar på 

Karachaganak
Olje- och gasfältet Karachaganak Oil & Gas Condensate Field drivs sedan 1997 av 
Karachaganak Petroleum Operating BV Consortium (KPO). Kazakstans omfattande 
naturresurser av olja, fossilgas och uran har gjort landets ekonomi till den största i 
Centralasien. Mer än 45 procent av Kazakstans oljeproduktion  kommer från fältet. 
Karachaganaks fossila reserver omfattar över 1 200 miljarder ton olja samt mer än 
1,35 biljoner kubikmeter fossilgas.   

En genomgång av Första till Fjärde AP-fondernas aktieinnehav visar att de har pla-
cerat 3 071 719 815 kronor i de fyra internationella bolagen Chevron, Lukoil, ENI och 
Shell som äger 90 procent av Karachaganak Petroleum Operation BV – som driver 
gasfältet Karachaganak.

Under 2018 var nettoproduktionen från Karachaganak 27 000 fat flytande vätskor 
och 3,4 miljoner kubikmeter fossilgas. De direkta utsläppen från verksamheten var 
1,9 miljoner ton växthusgaser år 2018.  Det saknas uppgifter om hur stora utsläpp 
som användningen av oljan och gasen ger upphov till. 

Rå fossilgas kan också innehålla vattenånga, vätesulfid (H2S), koldioxid, helium, 
kväve och andra föreningar. Om koncentrationen av H2S i gasen är tillräckligt hög 
kan det också finnas en lukt av ruttet ägg. 

samtliga frågor. Shell gör tillägget att bola-
get förstår att investerare är ”intresserade” 
av klimatförändringar.

På sin hemsida slår KPO fast att de följer in-
ternationella och nationella förordningar. 

Samma år som barnen blev förgiftade slog 
KPO rekord: 142,5 miljoner oljefat produce-
rades. 

Fem barn har hittills diagnositerats med toxiska hjärnskador, berättar Sergei Solyanik på organisationen 
Crude Accountability.
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Det här hände i Karachaganak och Berezovka

1979: Olje- och gasfältet Karachaganak upptäcks.

1997: KPO börjar utvinna olja och gas på fältet.

2002: Folkhälsoministeriet upprättar en sanitär säkerhetszon på fem kilometer runt fältet. 
Gränsen till det sanitära skyddsområdet går längs Berezovkas utkanter. Enligt kazakisk 
lag har byborna rätt att bli förflyttade med anledning av närheten till fältet.

2002-2003: Lokalinvånare lider av allt från minnesförlust till andningsproblem. 
Kazakiska miljöorganisationen Green Salvation kräver att byborna ska flyttas till en säker 
plats. Protesterna som riktas mot KPO ger inga resultat. 

2004: Säkerhetszonen krymps från fem till tre kilometer, vilket innebär brott mot bland 
annat Århuskonventionen. Byborna lämnar in officiella klagomål.

2005: Regionala ekologidepartementet i västra Kazakstan drar tillfälligt in KPO:s driftli-
cens på grund av kraftigt förorenad miljö och felaktig lagring av avfall. Ändå fortsätter 
driften.

2006: Säkerhetszonen utökas åter, efter tre års protester, till fem kilometer. 

2007-2008: Invånarna i Berezovka lämnar in ytterligare klagomål till International 
Finance Corporations (IFC) klagomekanism Compliance Advisor Ombudsman (CAO). 
Byborna kräver förflyttning av byn samt skadestånd på grund av miljöföroreningarna.

2008: CAO slår fast att KPO:s kartläggning år 2003-2006 av bolagets miljöpåverkan och 
data för utsläpp av vätesulfid är felaktiga. 

2009-2010: På bybornas uppdrag lämnar Green Salvation och Kazakstans International 
Bureau for Human Rights & Rule of Law in flera stämningsansökningar mot KPO. En dom-
stol går – för första gången i Kazakstans historia – igenom en stämningsansökan mot re-
geringen för brist på agerande angående miljöpåverkan.

2010: En domstol förklarar KPO:s försök att krympa säkerhetszonen som olagligt.

27 november 2014: Ett fel i produktionen på fältet leder till utsläpp av vätesulfid (svavelväte).

Ägandet i KPO och Karachaganak 
Shell (Nederländerna): äger 29,25%
ENI (Italien): äger 29,25%
Chevron (USA): äger 18%
Lukoil (Ryssland): äger 13,5%
KazMunaiGas (KMG) (Kazakstan): äger 10% 
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28 november 2014: Akut massförgiftning när byborna andas in ånga från vätesulfid. 29 
människor, varav 25 barn, drabbas extra hårt, kollapsar nästan samtidigt och får mycket 
allvarliga men. Sammanlagt 91 personer uppsöker läkarvård efter 28 november, enligt 
uppgifter från distriktssjukhuset. 

29 november 2014: En förundersökning öppnas för att utreda förgiftning av barnen, och 
KPO:s inblandning. 

Vintern 2015: Folkhälsomyndigheten hävdar att alla barn som insjuknade i november 2014 
led av kronisk bronkit och järnbrist. KPO skickar barnen till ett sanatorium.

Våren 2015: FN:s sändebud för mänskliga rättigheter och giftiga ämnen, Baskut Tuncak, 
besöker Berezovka, och konstaterar brott mot mänskliga rättigheter samt att dussintals 
barn har drabbats efter ett stort, otillåtet utsläpp av giftig gas.

Juli 2015: KPO döms för brott mot miljölagstiftningen, enligt regionens ekologideparte-
ment. KPO döms till 48 miljoner dollar i böter för giftiga utsläpp och miljöföroreningar vid 
gasförbränning. 

Juli 2015: Biträdande premiärminister Berdibek Saparbajev meddelar att 1 581 personer 
ska få förflyttas från Berezovka. 

Slutet av 2015–1 januari 2018: Byborna förflyttas till Askaj. Offren kräver kompensation 
från KPO för hälsoproblem.

 2018: Två av de sjukaste barnen får via kampanjen ”Children of Berezovka: It is Time to 
Help!” ekonomisk hjälp till läkarundersökningar i Moskva. 

April 2018: Nästan fyra år senare läggs förundersökningen mot KPO ner på grund av ”brist 
på bevis”, trots att det finns dokumentation. 

2018: Barnen lever som kroniskt sjuka.  Totalt fem barn har nu diagnostiseras med toxiska 
hjärnskador. 

2020: KPO planerar att bygga ut gasfältet ännu mer. KPO fortsätter att neka till inbland-
ning i tragedin i Berezovka.
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Bilaga 1

Nedan följer den fullständiga matchningen mot Fossil Free Indexes Carbon Underground-
lista. Listan visar Första till Fjärde AP-fondernas investeringar i de 100 bolagen i världen 
med störst kolreserver och de 100 bolagen i världen med störst olje- och gasreserver.97 De 
två kolumnerna efter bolagens namn visar på om bolaget har kol- och/eller olje- och gas-
reserver, samt utsläppen som förbränningen av dessa reserver skulle ge upphov till. Sedan 
följer hur mycket var och en av Första till Fjärde AP-fonden har investerat i bolaget (i mil-
joner kr)98, deras ägarandel (hur stor del av de utgivna aktierna som de äger99) och utsläp-
pen som kan tillskrivas var och en av fonderna (i miljoner ton CO2). Slutligen en summe-
ring av Första till Fjärde AP-fondernas investeringar, ägarandel och utsläpp som kan 
tillskrivas fonderna. 

97. Baserad på data hämtade 31 juli 2018. 
98. Innehavslistor från respektive fond daterade 2019-06-30.
99. Antalet utgivna aktier för de olika bolagen är hämtad från Reuter  
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Bilaga 2 

Första till Fjärde AP-fonderna är tillsammans investerade i följande 55 av bolagen på 
Carbon Tracker Initiatives lista över de70 största olje- och fossilgasbolagen : 
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Barnen drabbas värst av den förorenade miljön.
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