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Dialog främsta  
verktyget för att 
påverka
Vi investerar våra kunders pengar genom fonder och 
försäkringar i ett stort antal bolag över hela världen.  
Det är vår övertygelse att det är de bolag som jobbar 
integrerat med hållbarhetsfrågor som kommer att  
vara de bästa investeringarna över tid.

Ägarpolicyn grunden för ägarstyrningen
Grunden för Länsförsäkringar AB:s ägar
styrning är ägarpolicyn. Länsförsäkringar AB 
har rutiner för hantering av intressekonflikter. 
I policyn ingår Länsförsäkringar AB:s syn på:
• Likabehandling av aktieägare — Aktieägares 

möjlighet att rösta på bolagsstämman 
ska underlättas. Aktieägare ska behandlas 
lika i samband med uppköpserbjudanden 
och vid utdelning. 

• Styrelsesammansättning — Valberedningar 
har en central roll i att utvärdera och 
föreslå styrelseledamöter. Ökad jämställd
het, mångfald och kompetens i styrelsen 
samt att styrelsens ledamöter inte har 
alltför många andra uppdrag är viktiga 
delar. Styrelsearvoden ska vara marknads
mässiga och avspegla arbets insatser och 
ansvar. 

• Revisorer — Revisorernas oberoende mot 
bolaget, dess ledning och styrelse är 
centralt. Bolaget bör med visst tidsinter
vall byta revisionsbolag. Dessutom bör 
revisorernas huvudsakliga uppdrag bestå 
av revision och inte andra konsulttjänster.

• Ersättningar — Fasta ersättningar och 
rörliga ersättningar till ledande befatt
ningshavare ska vara skäliga. Rörliga 
ersättningar ska vara prestationskopplade 
och inte vara pensionsgrundande. 

• Kapitalstruktur — Bolaget bör ha ända    
måls enlig kapitalstruktur som främjar 
ut veck lingen i bolaget på kort och lång 
sikt. Överskottskapital som bolaget inte 
har möjlighet att investera bör delas ut till 

aktieägarna. Nyemissioner bör göras med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Beslut om utdelning, nyemission och 
återköp av aktier ska fattas av aktieägarna. 

• Hållbarhetsfrågor — Bolagens styrelser 
ansvarar för att hantera hållbarhets
frågor i sin verksamhet för att begränsa 
risker och för att skapa en hållbar 
värdeutveckling av bolaget. 

Valberedningsarbete för att påverka styrelser
Länsförsäkringar AB röstar och deltar i val
beredningen i huvudsak i bolag där vi är bland 
de största ägarna och där bolagen finns med 
i Länsförsäkringar Fondförvaltnings fonder. 
Våra sparare i dessa fonder har  investerat 
cirka 40 miljarder kronor i svenska börs
noterade bolag.

Under 2016 ingick Länsförsäkringar 
Fondförvaltning i valberedningen i 13 (12) 
bolag. Inför årsstämmorna våren 2017  
finns Länsförsäkringar Fondförvaltning 
representerade i 12 valberedningar. På 
webbplatsen finns mer information kring 
Länsförsäkringar Fondförvaltnings ägar
styrningsarbete. 

Vi röstar på bolagsstämmor
Länsförsäkringar Fondförvaltning deltar 
 normalt sett på årsstämmor och extra 
 bolagsstämmor i bolag där Fondbolaget:
• ingår i valberedningen
• tillhör röstmässigt en av de tre största 

ägarna
• kontrollerar mer än 3 % av rösterna

• bolaget är ett av Fondbolagets tio största 
innehav mätt i kronor

• eller då det finns särskilda skäl att bevaka 
fondandelsägarnas intressen.

Av resursskäl har innehav där fondernas 
samlade ägande understiger 100 miljoner 
kronor lägre prioritet. Under 2016 röstade 
Länsförsäkringar Fondförvaltning på 36 (22) 
bolagsstämmor inklusive 8 extra stämmor, 
vilket var 80 % fler jämfört med 2015. I ägar
styrningsrapporten januari juni 2016 på web
platsen finns information om hur vi röstade.

Inför årsstämmorna under våren 2017 
finns Länsförsäkringar Fondförvalt
ning representerade i följande valbe
redningar: Amasten Holding, Catena, 
Corem Property Group, D. Carnegie, 
Fabege, FastPartner, Hemfosa, JM, 
Kungsleden, Nexam Chemicals, NP 3 , 
Stendörren fastigheter och Whilborgs. 

I Amasten Holding, Kungsleden och 
NP 3 Fastigheter är Länsförsäkringar 
Fondförvaltningens representant 
ord förande i valberedningen. 

Valberedningar

• Vi röstar och deltar på bolagstämmor.

• Vi deltar i valberedningar.

• Vi för dialoger med bolag rörande 
ägarfrågor och hållbarhetsfrågor.

• Vi samarbetar med andra investerare 
för att påverka bolagens hållbarhets
arbete.

• Vi jobbar aktivt för att påverka aktö
rer inom finansbranschen att ta ett 
ökat ansvar för hållbarhetsfrågor.

• Vi för dialoger med externa förvaltare 
kring ansvarsfulla investeringar.

Vi använder olika metoder för 
att utöva vår ägarstyrning och 
bolagspåverkan 
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Så förvaltar vi kundernas pengar
Majoriteten av Länsförsäkringar AB:s investe
ringar förvaltas av externa förvaltare genom 
fonder eller diskretionära mandat. Länsförsäk
ringar använder ledande förvaltare i Sverige 
och utomlands med olika placeringsområden 
och förvaltningsstilar. Vi har med hållbarhets
frågor (så kallade ESG1 frågor) vid upphand

lingen av nya förvaltare. Olika förvaltare 
använder olika metoder för att integrera 
hållbarhetsfrågor i sin förvaltning och val av 
metod är beroende på investeringsfilosofi, 
investeringsstil och tillgångsslag som förval
tas. Vi har även med hållbarhetsfrågor i vår 
årliga utvärdering av förvaltare. Flera av de 
förvaltare som Länsförsäkringar AB anlitar 
har under året ökat sitt fokus på hållbarhets
frågor i investeringsanalysen, besluten och/
eller i påverkansdialogerna.

Så granskar vi investeringarna
Länsförsäkringar AB verkar för att de bolag 
som vi investerar i ska följa de internationella 
konventioner och överenskommelser som 
Sverige har skrivit under, däribland konven
tioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbets
rätt, korruption och kontroversiella vapen, 
och dessutom följa de initiativ som Sverige 
står bakom, som FN:s Global Compact och 
OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.

Länsförsäkringar AB anlitar en extern 
etikkonsultfirma, GES International AB4 
(GES), för genomlysning av noterade bolag  
i syfte att identifiera bolag som kan miss
tänkas bryta mot konventionerna.

Om bolag som vi har investerat i miss
tänks kränka internationella konventioner 
inleder vi tillsammans med GES en under
sökning för att kontrollera fakta. Därefter 
inleder vi tillsammans med etikkonsulten och 
vid behov också förvaltaren en dialog med 
bolaget för att påverka det att upphöra med 
kränkningen och vidta förebyggande åtgärder 
så att kränkningen inte upprepas i framtiden. 

Den här genomlysningen gör vi fyra 
gånger per år för innehaven i våra egna 
fonder. Övriga innehav genomlyser vi två 
gånger per år. Det här gäller både för 

indirekta noterade innehav (fonder) och för 
direkta noterade innehav (diskretionära 
mandat), inklusive våra rekommenderade 
fonder. Därtill får vi löpande information när 
etikkonsulten får kännedom om nya incidenter 
rörande misstänkta kränkningar.

1. Om bolag som vi har investerat i misstänks 
kränka internationella konventioner inleds 
en granskning av incidenten.
2. Om incidenten kan kopplas till en indika-
tion om kränkning av en konvention inleder 
etikkonsulten en djupare undersökning och 
dialog med bolaget för att kontrollera fakta. 
Ibland slutar dialogen på detta stadium som 
ett led i att kränkning inte kan verifieras eller 
på grund av att bolaget agerar och vidtar 
förbättringsåtgärder.
3. Om kränkning kan verifieras och bolaget 
inte har hanterat problemet i tillräcklig 
omfattning inleds en fördjupad dialog med 
bolaget. Målsättningen med dialogen är att 
påverka bolaget att upphöra med kränk
ningen och vidta förebyggande åtgärder så 
att kränkningen inte upprepas i framtiden.  
En sista utväg om dialogen inte ger önskvärt 
resultat är att utesluta bolaget.

2015 2016

Andel förvaltare av 
Länsförsäkringars 
egna fonder som har 
skrivit under PRI

100 % 100 %

Andel förvaltare som 
Länsförsäkringars an
litar för institutionella 
portföljer som har 
skrivit under PRI

89 % 93 %

Andel av Länsförsäk
ringars rekommende
rade fonder på Fond
torget vars fondbolag 
skrivit under PRI

92 % 98 %

1   ESG står för environmental, social and governance issues, dvs miljömässiga, sociala och ägarstyrningsfrågor. 
2   Se vidare sid 22 för en definition av PRI.
3   De bolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning har varit representerade i valberedningarna har varierat från år till år och därför är siffrorna inte är helt jämförbara.
4   Mer information om GES International AB finns på http://www.gesinvest.com/

ESG1-krav är en del av vår utvärdering och uppföljning av externa förvaltare. Majoriteten av Länsförsäkringars externa förvaltare 
har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)2.

ESG-krav ställs i 
upphandling av nya 

fondförvaltare

Löpande dialog 
 kring fondförval-
tares arbete med  
att  integrera ESG

En årlig utvärdering  
av fondförvaltares 

arbete med ESG görs

Fondförvaltare som inte 
arbetar aktivt med ESG  
i sin förvaltning riskerar  

att avtalet sägs upp

Arbetsmodellen för när vi eller etikkonsultfirman  
får kännedom om misstänkta konventionsbrott.

3. Verifierad kränkning

1. Incident

2. Indikation om kränkning

2015 2016

Röstat i antal bolag    22 st 36 st

Deltagit i valberedning
ar inför årsstämman

   12 st 13 st 

Andel kvinnor i 
styrel sen i de bolag 
där Länsförsäkringar 
suttit med i valbered
ningen3

   41 % 41 % 
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Under 2016 fördes sju nya bolag upp på Läns
försäkringar AB:s observationslista med bolag 
som kan kopplas till verifierade kränk ningar 
av internationella konventioner. En dialog med 
samtliga av dessa bolag har tidigare förts via vår 
etikkonsult för vår och andra kunders räkning. 

Under 2016 avslutade Länsförsäkringar 
AB dialogen med fem bolag som ett led i att 
dialogen gett önskat resultat. Bolagen som 
togs bort från dialoglistan var AES Corp, 
Alstom, FMC Corporation, Industrial & 
Commercial Bank of China och Vedanta.

Majoriteten av dialogerna (67 %) som etik konsulten 
förde under 2016 initierades av att bolaget miss-
tänktes kränka mänskliga rättigheter. I 14 % av 
 fallen handlade dialogen inledningsvis om miljö-
frågor och 19 % av fallen om korrup tion. När en 
 dialog inletts brukar den i regel även inkludera 
 andra hållbarhetsområden.

Hållbarhetsområde som dialogerna  
fokuserat på

 Miljöfrågor 
 Affärsetik 

 Mänskliga rättigheter

Grafen ovan visar i vilken världsdel som incidenten  
i bolagen har inträffat. 

Världsdel där incident inträffat 

2015 2016

Dialoger via  
etik konsult

105 107

Varav reaktiva dialoger 
där Länsförsäkringar 
AB har deltagit

38 30

Proaktiva dialoger där 
Länsförsäkringar AB 
har deltagit

24 19

Uteslutna bolag 28 27

Dialog med bolag på observationslistan 
Vid utgången av 2016 fanns 34 bolag på 
 Länsförsäkringars AB:s observationslista.   
En dialog förs med samtliga av dessa bolag. 
Bolagen finns med på observationslistan på 
grund av att kränkning av internationella 
konventioner är verifierade. 

I tabellen nedan visas vilken typ av 
 kränkning bolagen associeras till samt 
 utveckling av dialogerna inklusive vilka  
delmål som har uppnåtts. En förklaring  
till alla symboler finns på sid 6.

Etikkonsultfirman för dialog med alla bolag som 
fastnat i deras filter, det vill säga med bolag 
rörande samtliga av de tre stegen. Dialogerna 
som de har med bolagen görs på uppdrag av 
Länsförsäkringar AB och deras övriga kunder. 

Vi har valt att i huvudsak engagera oss i 
dialog med bolag som finns på etikkonsultens 
lista av verifierade kränkningar. Dessutom för 
vi dialog med ett urval av bolag där indikation 
om kränkning finns. 

Flera av de externa förvaltarna som Läns
försäkringar AB använder har dessutom egna 
genomlysningsprocesser av sina investeringar 
och för även dialoger med bolag.

Dialoger med bolag rörande hållbarhetsfrågor  
Under 2016 förde etikkonsultfirman GES en 
dialog med 107 (105) bolag för Länsförsäkring
ar AB:s och andra kunders räkning. Vi deltog i 
30 (38) av dessa så kallade reaktiva dialoger. 

GES hade totalt 2 341 (2 366) kontakter via 
brev och epost med bolagen i fråga och 169 
(160) telefon och fysiska möten. 

22%

9%

5%

51%

13%

14%

19%

67 %

 Afrika och Mellanöstern
 Asien och Oceanien
 Central och Sydamerika

 Europa
 Nordamerika
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Förklaring till symbolerna i tabellen nedan
Vi använder oss av vår etikkonsult GES International AB:s  
symboler för att illustrera typ av konventionsbrott som ett  
bolag kopplas till, utveckling av bolagsdialog och delmål enligt 
följande symboler:

 
 Arbetsrätt          

  
 Miljö   

  
Korruption         

  
  Mänskliga rättigheter

Förklaring till pilarna i tabellen nedan
Pilsymbolerna visar ett sammanvägt omdöme av hur responsiva 
bolaget har varit i dialogen och hur bolagets arbete med att för  hindra 
framtida kränkningar har utvecklats. 

 
 Mycket bra    Bra   Dåligt  

   Bolaget fanns inte med på dialoglistan 2015

Förklaring till stolparna i tabellen nedan
Indikatorn beskriver vilka delmål som uppnåtts i dialogen.

Milstolpe 1: Initial kontakt med bolaget har inletts  
Milstolpe 2: Dialog med bolaget har etablerats  
Milstolpe 3: Bolaget har åtagit sig att hantera kränkningen  
Milstolpe 4: Bolaget har utvecklat en strategi för att hantera kränkningen  
Milstolpe 5: Kränkningen har upphört / Bolaget har en effektiv strategi

Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling av  

dialog 2015
 Utveckling av 

dialog 2016

Adani Ports and Special 
Economic Zone Limited 
(APSEZ) kopplas till 
överträdelse av mänsk
liga rättigheter och FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom driften av 
en hamn i Indien.

Att bolaget återställer 
skadade ekosystem. 
 Bolaget bör följa de 
 särskilda miljöregler 
som gäller för driften av 
hamnen och även vidta 
åtgärder för att förbättra 
levnadsvillkoren för de 
lokala fiskarna.

Bolaget vill inte öppna upp för dialog 
med investerare. Även om bolaget 
enligt nyhetsmedia inte har medgett 
sig skyldiga till grov miljöförstöring 
har de lovat att plantera mangrove
skog som kompensation för skadan.  

Agrium kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättig heter genom import 
av fosfat från Västsahara 
vilket indirekt finansierar 
Marockos illegala ockupa
tion av området.

Att bolaget upphör med 
inköp av fosfat från Väst
sahara, eller kan bevisa att 
utvinningen genomförs i 
enlighet med den västsaha
riska befolkningens intres
sen och önskemål, i linje 
med FNutlåtandet från 
2002. Att bolaget antar en 
policy som förhindrar det 
från överträdelser av inter
nationell humanitär rätt.

Bolaget har gjort en undersökning 
kring risken för överträdelse av 
mänskliga rättigheter genom fosfat
import. Vi ställer oss positiva till att 
bolaget har genomfört undersök
ningen och publicerat den externt 
men noterar att den innehåller 
brister. Undersökningens relevans 
och oberoende kan ifrågasättas då 
de som intervjuades är personer 
som gynnas av fosfatverksamheten 
genom t.ex. anställning. 

 

AK Bank kopplas till 
överträdelse av mänsk
liga rättigheter och FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom finansie
ring av ett vattenkraftverk 
i Turkiet.

Att bolaget antar en policy 
för finansiering av infra
strukturprojekt som följer 
internationella riktlinjer 
inom miljö och mänskliga 
rättigheter.

Bolaget har förbättrat sin riskhan
tering av miljö och sociala frågor i 
projektfinansiering. Vi arbetar för att 
bankens riktlinjer ska omfatta samt
liga stora infrastrukturinvesteringar 
då den nya policyn inte gäller projekt 
liknande det kontroversiella vatten
kraftverket i Ilisu i södra Turkiet.
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Andritz kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och miljökon
ventioner i samband med 
dammprojekt i Brasilien, 
Laos och Turkiet. Bolaget 
levererar turbiner och 
annan teknisk utrustning 
till dammarna.

Att bolaget antar en policy 
som följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter i 
infrastrukturprojekt.

Bolaget hävdar att det i sin roll som 
leverantör till dammarna inte är 
ansvarigt för hur ägarna planerar 
och utför projekten. Andritz menar 
också att det bedömer miljömässiga 
och sociala risker inför nya projekt 
men vill inte gå in på detaljer kring 
sin process.

 

Bangkok Bank Public 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och Riodeklarationen 
genom  finansiering av 
Xayaburidammen i Laos 
som väntas stå färdig 2020. 
Vattenkraftprojektet riske
rar slå ut flera fiskarter, och 
därmed försämra livskvalitet 
samt hota matsäkerheten 
för miljontals människor 
som bor utmed Mekong
floden.

Att banken säkerställer 
att dammen byggs och 
drivs med hänsyn tagen 
till sociala och miljömäs
siga aspekter innan den 
fortsätter finansieringen 
av projektet. Bangkok 
Bank bör även anta en 
policy för finansiering 
av infrastrukturprojekt 
som följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter.

Banken vidhåller att vattenkraft
projektet uppfyller samtliga lagkrav 
samt internationella standarder, och 
hänvisar till sekretess vid frågor om 
bankens processer för bedömning av 
sociala och miljömässiga risker inför 
finansiering av projektet.

 

Bank Hapoalim kopplas 
till finansiering av illegala 
bosättningar på palestinsk 
ockuperad mark.

Att bolaget upphör med 
finansiering till illegala 
bosättningar samt antar 
policyer som skyddar 
mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt.

Dialog har under året förts med de 
israeliska bankerna och den israeliska 
bankföreningen. Vår etikkonsult har 
även träffat bankerna på plats i Israel. 
På uppmaning av investerare har ban
kerna haft dialog med olika israeliska 
intressenter om problematiken.  

 

Bank Leumi Le-Israel 
kopplas till finansiering av 
illegala bosättningar på 
palestinsk ockuperad mark.

Att bolaget upphör med 
finansiering till illegala 
bosättningar samt antar 
policyer som skyddar 
mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt.

Dialog har under året förts med de 
israeliska bankerna och den israeliska 
bankföreningen. Vår etikkonsult har 
även träffat bankerna på plats i Israel. 
På uppmaning av investerare har ban
kerna haft dialog med olika israe liska 
intressenter om problematiken.
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Barrick Gold Corp kopplas 
till överträdelse av FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald och kränkning 
av mänskliga rättigheter 
vid sina gruvor i Papua 
Nya Guinea och Tanzania. 
Gruvan i Papua Nya Guinea 
deponerar sitt avfall direkt 
i floden, vilket skadar dess 
ekosystem och utgör en 
risk för människors hälsa. 
Vidare har  företagets  
säkerhetspersonal ankla
gats för grova människo
rättskränkningar såsom 
tvångsfördrivningar samt 
utövat sexuellt och dödligt 
våld.

     

Bolaget bör säker
ställa att avfallet från 
 Porgeragruvan i Papua 
Nya Guinea hanteras 
på ett ansvarsfullt sätt, 
att långtidseffekter på 
miljön minimeras, samt 
att miljöskadade områ
den saneras. Bolaget bör 
även anta en policy som 
förbjuder deponering av 
gruvavfall i floder och 
grunda vattendrag. Vidare 
bör bolaget visa att det 
vidtagit åtgärder för att 
kompensera de kvinnor 
som blivit utsatta för 
sexuellt våld av bolagets 
säkerhetspersonal.

Bolaget sålde halva sin andel av 
 Porgeragruvan till Zijin Mining 
Group under 2015 och äger därefter 
47,5 % av gruvan. Dialogen har under 
året handlat om hur hållbarhets
arbetet kommer drivas med den nya 
ägarskapsstrukturen. Bolaget har 
även under året antagit en ny policy 
som förhindrar utsläpp av gruvavfall 
till floder i framtida gruvprojekt. 
Barrick har förbättrat sina processer 
gällande mänskliga rättigheter bl.a. 
genom utbildning av säkerhets
personal, förbättrad dialog med 
lokalsamhället och stärkt klago
målsmekanism. Vissa frågor kvarstår 
kring den kompensation som getts 
till våldsoffer.

 

BHP Billiton kopplas till 
överträdelse av miljönor
mer och mänskliga rättig
heter i samband med att en 
gruvdamm i Brasilien brast 
i november 2015 och ledde 
till flera dödsfall, miljöför
störelse och att 700 per
soner tvingades evakuera. 
Dammen drivs av Samarco 
Mineração som ägs av BHP 
Billiton och Vale.

Att bolaget kompenserar 
offren för katastrofen och 
miljösanerar området. 
Bolaget bör även vidta 
åtgärder för att  förhindra 
liknande incidenter i 
framtiden.

Utredningar som gjorts visade 
på brister i dammens design och 
konstruktion vilket kan ha föranlett 
incidenten. Bolaget har hittills fått 
betala böter och det är sannolikt att 
ytterligare större böter kommer att 
utmätas. Flera anställda från bolaget 
åtalades för vållande till annans 
död i oktober 20165. Kompensation 
av offren och miljösanering pågår 
fortfarande. Bolaget har genomfört 
en omfattande undersökning av sina 
andra gruvavfallsdammar för att 
förhindra fler liknande incidenter.

 

Chevron Corp kopplas 
till överträdelse av FN:s 
konvention av biologisk 
mångfald i samband med 
oljeutvinning i Amazonas, 
Ecuador.

Att bolaget tar ansvar 
för  miljöföroreningarna 
i Ecuador och vidtar 
nödvändiga åtgärder för 
att miljösanering och kom
pensation till lokalbefolk
ningen genomförs på ett 
tillfredsställande sätt.

Bolaget anser att det har sanerat de 
områden som bolaget varit ansvarigt 
för och att det inte är skyldigt att 
betala miljöböter i Ecuador. 2016 
fastställde en amerikansk domstol 
ett tidigare beslut om att den ameri
kanske advokaten för de ecuado
rianska offren gjort sig skyldig till 
bedrägeribrott och därmed kan 
miljödomen inte genomdrivas i USA. 
Rättsprocesser mot bolaget pågår 
dock i flera andra länder. Under året 
har vi diskuterat bolagets riskhan
teringssystem och policyer rörande 
miljö och sociala frågor. 

 

5   Reuters, Brazil prosecutors charge 21 with homicide for Samarco dam spill, 20 oktober 2016,  
<http://www.reuters.com/article/usbrazilsamarcominerchargesidUSKCN12K2FE>

Mänskliga 
rättigheter

Miljö
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

China Railway Group 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
genom byggandet av  
Lanxinjärnvägen i norra 
Kina.

Att bolaget antar policyer 
och anpassar sitt riskhan
teringssystem i enlighet 
med internationella rikt
linjer och standarder inom 
hälsa och säkerhet.

Bolaget har tidigare inte varit till
gängligt för dialog med investerare, 
men i slutet av året hölls ett möte 
med bolaget där säkerhetsfrågor 
diskuterades. Bolaget informerade 
om den hälso och säkerhetskom
mitté som driver utvecklingen av 
policys inom området samt att 
bolaget har förstärkt sina riktlinjer 
och riskbedömningar.

 

Daewoo International 
kopplas till barnarbete  
och tvångsarbete i sam
band med köp av bomull  
i Uzbekistan.

Att bolaget upphör med 
inköp av bomull från 
Uzbekistan eller kan bevisa 
att barn och tvångs
arbete inte förekommer. 
Att bolaget implementerar 
ett system för hantering 
av leverantörskedjan som 
överensstämmer med 
ILO:s kärnkonventioner.

Under året antogs en ny uppfö
randekod. Dialogen med bolaget 
fortsätter med syfte att få bolaget 
att förbättra sin hantering av håll
barhetsrisker. Bolaget har redogjort 
för sina kontakter med den uzbekiska 
regeringen.

 

Freeport McMoRan kopp
las genom sitt dotterbolag 
PT Freeport Indonesia 
till miljöförstöring och 
överträdelse av FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom sin 
drift av Grasberg gruvan 
i Indonesien. Gruvan 
deponerar sitt avfall direkt 
i floden, vilket skadar dess 
ekosystem och utgör en 
risk för människors hälsa. 
Bolaget kopplas även till 
människorättskränkningar 
genom betalningar till in
donesisk militär för skydd 
av gruvan.

        

Bolaget bör säker
ställa att avfallet från 
 Grasberggruvan 
hanteras i enlighet med 
internationellt accep
terade riktlinjer, samt 
att långtidseffekter av 
verksamheten på miljön 
minimeras. Bolaget bör 
även anta en policy som 
förbjuder deponering av 
gruvavfall i floder och 
grunda vattendrag.  
Vidare bör bolaget visa  
att betalningar till 
indonesisk militär inte 
bidrar till människorätts
kränkningar.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att 
begränsa gruvavfallets påverkan på 
flodsystemet. Det är osäkert om åt
gärderna varit tillräckliga. Dessutom 
väntas gruvan gå över till under
jordsdrift under de närmaste åren 
vilket kan skapa nya miljöproblem. Vad 
gäller betalningarna till indonesisk 
militär menar bolaget att det inte får 
använda egen säkerhetspersonal för 
beskydd av gruvan utan är beroende 
av hjälp från indonesiska myndig
heter. Bolaget har drivit igenom viss 
utbildning rörande mänskliga rättig
heter för militären runt gruvan.

 

Glencore kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom olje
prospektering i Västsahara.

Att bolaget upphör med 
verksamheten i Västsahara 
alternativt bevisar att 
den genomförs i enlighet 
med den västsahariska 
befolkningens intressen 
och önskemål, i linje med 
FNutlåtandet från 2002. Att 
bolaget antar en policy som 
förhindrar det från över
trädelser av inter nationell 
humanitär rätt.

Bolaget för en dialog med ma
rockanska myndigheten ONHYM6 
an gående framtida deltagande i 
licensgivningen och information 
kring frågan förväntas under första 
kvartalet 2017.  

Mänskliga 
rättigheter

Miljö

6   ONHYM Office National des Hydrocarbures et des Mines, den marockanska gruvmyndigheten.
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Incitec Pivot kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom import 
av fosfat från Västsahara 
vilket indirekt finansierar 
Marockos illegala ockupa
tion av området.

Att bolaget upphör med 
inköp av fosfat från Väst
sahara eller kan bevisa att 
utvinningen genomförs i 
enlighet med den västsaha
riska befolkningens intres
sen och önskemål, i linje 
med FNutlåtandet från 
2002. Att bolaget antar en 
policy som förhindrar det 
från överträdelser av inter
nationell humanitär rätt.

En ny uppförandekod är framtagen 
men mänskliga rättigheter saknas 
i den. Bolaget har meddelat att det 
ska uppdatera sina etiska riktlinjer. 

 

JBS SA kopplas till syste
matiska överträdelser 
av arbetsrätten då dess 
dotterbolag i Brasilien och 
USA inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att skydda sina 
anställda mot allvarliga 
arbetsplatsskador. 

Att bolaget förbättrar sin 
policy och sitt förebyggan
de arbete inom hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

Bolaget menar att det samarbetar 
med myndigheter för att förbättra 
sitt säkerhetsarbete. Fortsatta 
arbetsplatsolyckor tyder dock på att 
bolaget inte har vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att garantera arbets
tagarnas säkerhet och hälsa.

 

Kasikornbank PCL 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och Riodeklarationen 
genom finansiering av 
Xayaburidammen i Laos 
som väntas stå färdig 2020. 
Vattenkraftprojektet ris
kerar slå ut flera fiskarter 
och därmed försämra 
livskvalitet samt hota mat
säkerheten för miljontals 
människor som bor utmed 
Mekongfloden.

Bolaget bör säkerställa 
att dammen byggs och 
drivs med hänsyn tagen 
till sociala och miljömäs
siga aspekter innan den 
fortsätter finansieringen 
av projektet. Bolaget har 
en policy för finansiering 
av infrastrukturprojekt 
som följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter.

Bolaget vidhåller att vattenkraft
projektet uppfyller samtliga lagkrav 
och internationella standarder och 
hänvisar till sekretess avseende 
frågor gällande Xayaburidammen. 
Bolaget är öppen för dialog och har 
sedan 2014 förbättrat sin riskhan
tering av sociala och miljöaspekter i 
kreditgivning samt transparens inom 
detta område.

 

Krung Thai Bank kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och Riodekla
rationen genom finansie
ring av Xayaburidammen 
i Laos som väntas stå 
färdig 2020. Vattenkraft
projektet riskerar slå ut 
flera  fiskarter, och därmed 
försämra livskvalitet samt 
hota matsäkerheten för 
miljontals människor som 
bor utmed Mekongfloden.

Bolaget bör säkerställa 
att dammen byggs och 
drivs med hänsyn tagen till 
sociala och miljömässiga 
aspekter innan den fort
sätter finansieringen av 
projektet. Bolaget bör även 
anta en policy  för finan
siering av infrastruktur
projekt som följer 
internationella riktlinjer 
inom miljö och mänskliga 
rättigheter.

Bolaget vidhåller att vattenkraft
projektet uppfyller samtliga lagkrav 
och internationella standarder och 
hänvisar till sekretess avseende 
frågor gällande Xayaburidammen. 
Bolaget har inte åtagit sig att bedö
ma sociala eller miljömässiga risker 
inför  framtida projektfinansiering.
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Lonmin kopplas till över
trädelse av mänskliga 
rättigheter i samband  
med en strejk i Marikan 
gruvan i Sydafrika  
2012 då 48 personer 
dödades. 

Att bolaget kompenserar 
anhöriga till de avlidna.  
Att bolaget antar policyer 
och arbetsplaner som 
överensstämmer med 
internationella riktlinjer 
kring mänskliga rättig
heter. 

Sedan 2012 har bolaget stöttat 
anhöriga till de avlidna genom hjälp 
till jobb och utbildning. Möjligheterna 
för de anställda att engagera sig 
fackligt har förbättrats. Bolaget har 
skrivit under FN:s Global Compact. 
Ett samarbetsforum mellan bolaget, 
lokala polisen och lokalbefolkningen 
har etablerats för att gemensamt 
diskutera säkerhetsfrågor. Bostads
brist bland arbetarna var en av 
orsakerna till strejken. Bolaget har 
börjat bygga bostäder. 

 

Mizrahi Tefahot Bank 
kopplas till finansiering av 
illegala bosättningar på 
palestinsk ockuperad mark.

Att bolaget upphör med 
finansiering till illegala 
bosättningar samt antar 
policyer som skyddar 
mänskliga rättigheter  
och humanitär rätt.

Dialog har under året förts med de 
israeliska bankerna och den israeliska 
bankföreningen. Vår etikkonsult har 
även träffat bankerna på plats i Israel. 
På uppmaning av investerare har 
bankerna haft dialog med olika israe
liska intressenter om problematiken.

 

Motorola Solutions 
kopplas till överträdelse av 
mänskliga rättigheter ge
nom leverans av skräddar
sydda övervakningssystem 
till bosättningar på pales
tinsk ockuperad mark.

Att bolaget upphör med 
levereransen av övervak
ningssystem till ockupera
de områden, samt antar en 
policy som förhindrar det 
från överträdelser av inter
nationell humanitär rätt.

Dialogen har gått trögt och därför 
eskalerade vi under hösten 2016, 
tillsammans med ett par andra 
investe rare, våra frågor och önske
mål om en dialog med bolaget 
rörande mänskliga rättigheter direkt 
till styrelseordförande och VD. Ett 
möte med bolaget är planerat till 
första kvartalet 2017.

 

Norilsk Nickel kopplas till 
överträdelse av FN:s kon
vention om biologisk mång
fald och konventionen om 
långväga gränsöverskridan
de luftföroreningar genom 
sin gruvdrift i Sibirien.

Att bolaget minskar sina 
utsläpp till en nivå som är 
säker för människor och 
miljö samt tar fram en plan 
för hur det ska återställa 
förorenade områden vid 
sin gruvdrift i Sibirien.

Bolaget arbetar med att hitta en 
långsiktig lösning på sina utsläpps
problem och har satt ett mål till 2021 
om att minska svaveldioxidutsläppen 
med 85 % i Sibirien. Bolaget har inte 
redovisat hur det ska sanera och 
återställa förorenade områden.

 

Petrobras kopplas till 
omfattande korruption 
och kartellverksamhet i 
Brasilien 2004–2012.

Att bolaget samarbetar 
med utredande myndig
heter kring mutankla
gelserna. Att bolagets 
antikorruptionsprogram 
stärks.

Sedan korruptionsskandalen 
uppdagades har bolaget gjort flera 
förbättringar i sitt förebyggande anti
korruptionsarbete. En ny avdelning 
för risk och compliance har inrättats 
och en anonym rapporteringskanal 
är på plats för anmälan av  misstänkta 
fall av mutor. Bolagets anställda 
genomgår återkommande etik  
och complianceutbildningar som är 
baserad på FN:s Global Compact. 
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Posco kopplas till barn
arbete och tvångsarbete 
i Uzbekistan genom sitt 
dotter bolag Daewoo i sam
band med köp av bomull.

Att Poscos dotterbolag 
upphör med inköp av 
bomull från Uzbekistan 
eller kan bevisa att barn 
och tvångsarbete inte 
förekommer. Att bolaget 
antar policyer för hela 
koncernen som överens
stämmer med internatio
nella riktlinjer.

Posco har tidigare tagit fram en 
ny uppförandekod som inkluderar 
mänskliga rättigheter. Under året 
har dialogen handlat om hur koden 
implementeras inom koncernen. Vi 
har uppmanat bolaget att fortsätta 
dialogen med den uzbekiska reger
ingen kring barn och tvångsarbete. 

 

Potash Saskatche kopplas 
till överträdelse av mänsk
liga rättigheter genom 
import av fosfat från Väst
sahara vilket indirekt finan
sierar Marockos illegala 
ockupation av området.

Att bolaget upphör med 
inköp av fosfat från Väst
sahara, eller kan bevisa att 
utvinningen genomförs 
i enlighet med den väst
sahariska befolkningens 
intressen och önskemål, 
i linje med FNutlåtandet 
från 2002. Att bolaget 
antar en policy som för
hindrar det från överträ
delser av internationell 
humanitär rätt.

Vi röstade för ett aktieägarförslag 
där det föreslogs att bolaget ska 
göra en oberoende undersökning 
rörande risken för överträdelse 
av mänskliga rättigheter genom 
fosfatimport. Förslaget erhöll 32 
procent av rösterna. Bolaget har inte 
kommenterat om de avser att göra 
en undersökning eller inte.

 

PTT Plc kopplas till 
överträdelse av mänsk
liga rättigheter och 
Riodeklara tionen genom 
sin involvering i Xayaburi 
dammen i Laos som väntas 
stå färdig 2020. Vatten
kraftprojektet riskerar slå 
ut flera fiskarter, och där
med försämra livskvalitet 
samt hota matsäkerheten 
för miljontals människor 
som bor utmed Mekong
floden. PTT äger 25 % av 
Xayaburiprojektet genom 
ett helägt dotterbolag.

Att bolaget visar hur den 
färdiga dammen ska dri
vas med hänsyn tagen till 
sociala och miljömässiga 
aspekter. 

Bolaget har i dialog förklarat hur 
dammen byggts om för att för
bättra fiskmigrationen. Projektet 
har kritiserats för sin otillräckliga 
miljöutredning, bland annat i en 
miljö bedömning som gjorts på upp
drag av Mekongkommissionen, som 
är ett samarbete mellan Kambodja, 
Laos, Thailand och Vietnam. Utan en 
ordentligt utförd miljöutredning är 
det svårt att bedöma hur effektiva 
förbättringarna kommer att vara för 
att bevara flodens ekosystem.

 

Rio Tinto kopplas till miljö
förstöring och överträdelse 
av FN:s konvention om bio
logisk mångfald genom sitt 
samarbete med Freeport 
McMoRan, vars dotterbolag 
driver Grasberggruvan 
i Indonesien. Gruvan 
deponerar sitt avfall direkt 
i floden, vilket skadar dess 
ekosystem och utgör en 
risk för människors hälsa.

Bolaget bör säkerställa 
att avfallet från Grasberg 
gruvan hanteras i enlighet 
med internationellt 
accepterade riktlinjer, 
samt att långtidseffekter 
av verksamheten på miljön 
minimeras. Bolaget bör 
även anta en policy som 
förbjuder deponering av 
gruvavfall i floder och 
grunda vattendrag i fram
tida projekt.

Bolaget har antagit en policy som 
förhindrar utsläpp av gruvavfall till 
floder i framtida projekt. Bolaget har 
vidtagit åtgärder för att begränsa 
avfallets påverkan på flodsystemet, 
men det är fortfarande osäkert om 
åtgärderna varit tillräckliga. Dess
utom väntas gruvan gå över till under
jordsdrift under de närmaste åren 
vilket kan skapa nya miljöproblem. 
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Siam Commercial Bank 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och Riodeklarationen 
genom finansiering av 
Xayaburidammen i Laos 
som väntas stå färdig 2020. 
Vattenkraftprojektet ris
kerar slå ut flera fiskarter, 
och därmed försämra 
livskvalitet samt hota mat
säkerheten för miljontals 
människor som bor utmed 
Mekongfloden.

Bolaget bör säkerställa 
att dammen byggs och 
drivs med hänsyn tagen 
till sociala och miljömäs
siga aspekter innan den 
fortsätter  finansieringen 
av projektet. Bolaget bör 
även anta en policy för 
finansiering av infrastruk
turprojekt som följer 
internationella riktlinjer 
inom miljö och mänskliga 
rättigheter, samt öka 
transparensen kring hur 
detta tas i beaktning.

Bolaget vill inte kommentera 
Xayaburiprojektet och hänvisar 
till sekretess. Bolaget menar dock 
att vattenkraftprojektet uppfyller 
samtliga lagkrav och internationella 
standarder och att bolaget följde 
en robust kreditprocess innan det 
godkände lånet.

 

Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) kopplas 
till överträdelse av kärn
säkerhetskonventionen i 
samband med jordbävningen 
i Japan 2011 som utlöste en 
kärnkraftsolycka. TEPCO 
hade huvudansvaret för 
 säkerheten vid kärnkraft
verket men misslyckades 
med att skydda mot effek
terna av jordbävningen och 
tsunamin som följde.

Att bolaget kompenserar 
offren för olyckan, sane
rar området och förbätt
rar sina processer samt 
att nedmonteringen av de 
skadade reaktorerna och 
förvaret av kärnbränslet 
sker på ett säkert sätt.

Bolaget utvärderades år 2015 av det 
internationella atomenergiorganet 
IAEA som noterade väsentliga för
bättringar i bolagets handlingsplan 
och processer för att förhindra svåra 
olyckor. Arbetet med stabiliseringen, 
saneringen och avfallshanteringen 
kring Fukushima är svårt och väntas 
ta flera decennier.

 

Transocean kopplas till 
 överträdelse av FN:s 
havsrättskonvention, 
konventionen om biologisk 
mångfald och konventio
nen om arbetar skydd och 
arbetsmiljö i samband med 
en explosionsolycka på en 
oljeplattform 2010 som ledde 
till att elva personer miste 
livet och stora mängder olja 
läckte ut i mexikanska golfen. 
Amerikanska myndigheter 
fördelade ansvaret för olyck
an mellan BP, Halliburton 
och Transocean, som ägde 
och drev oljeplattformen 
Deepwater Horizon. 

Att bolaget kan visa att 
det lärt sig av olyckan 
genom implementering av 
förbättrade rutiner inom 
säkerhet, hälsa och miljö  
i hela sin verksamhet.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att 
förbättra sina rutiner inom säker
het, hälsa och miljö och har även 
under året betalat ut kompensation 
till offer för olyckan. Det är fortfa
rande osäkert hur stort genomslag 
företagets förbättrade rutiner haft 
i verksamheten då bolaget inte vill 
öppna upp för en dialog.
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Bolag/händelse Mål med dialogen Kommentar kring dialog under 2016
Utveckling  

av dialog 2015
 Utveckling  

av dialog 2016

Turkiye Garanti Bankasi 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och FN:s konvention om 
biologisk mångfald genom 
finansiering av ett vatten
kraftverk i Turkiet.

Att bolaget antar en policy 
för finansiering av infra
strukturprojekt som följer 
internationella riktlinjer 
inom miljö och mänskliga 
rättigheter.

Bolaget har förbättrat sin riskhan
tering av miljö och sociala frågor i 
projektfinansiering och anses numera 
vara ledande inom ansvarsfull projekt
finansiering i den turkiska  banksektorn. 
Deras riskhantering och riktlinjer är 
i linje med Ekvatorprinciperna för 
projektfinansiering. Vi arbetar för att 
verifiera att bankens riskhantering och 
riktlinjer även omfattar större lån som 
inte är upplagda som projekt.  

 

Vale kopplas till överträdelse 
av miljönormer och mänsk
liga rättigheter i samband 
med att en gruvdamm i Bra
silien brast i november 2015 
och ledde till flera dödsfall, 
miljöförstörelse och att 
700 personer tvingades 
evakuera. Dammen drivs av 
Samarco Mineração som ägs 
av BHP Billiton och Vale.

Att bolaget kompenserar 
offren för katastrofen och 
miljösanerar området. 
Bolaget bör även vidta 
åtgärder för att förhindra 
liknande incidenter  
i framtiden.

Utredningar som gjorts visade 
på brister i dammens design och 
konstruktion vilket kan ha föranlett 
incidenten. Bolaget har hittills fått 
betala böter och det är sannolikt att 
ytterligare större böter kommer att 
utmätas. Flera anställda från bolaget 
åtalades för vållande till annans 
död i oktober 20167. Kompensation 
av offren och miljösanering pågår 
fortfarande. Bolaget har genomfört 
en undersökning av sina övriga gruv
avfallsdammar och stärkt sin bered
skap för liknande nödsituationer. 

 

Volkswagen kopplas till 
överträdelse av miljönor
mer efter att ha fuskat med 
utsläppsdata rörande flera 
bilmodeller för att uppnå 
godkända miljö standarder.

Att bolaget vidtar 
åtgärder för att stärka 
styrelsens kompetens och 
oberoende, samt säker
ställa styrelsens översyn 
av företagets riskhan
tering och styrning av 
verksamheten. Vidare bör 
bolaget utse en person i 
koncernledningen som är 
ansvarig för miljöfrågor 
och konsumentsäkerhet.

I juni 2016 gick bolaget med på att 
betala 15 miljarder dollar i en förlik
ning med amerikanska myndigheter. 
Enligt uppgörelsen måste företaget 
byta ut fuskmjukvaran eller återköpa 
bilar som har mjukvaran installerad. 
Bolaget har under året arbetat med 
att stärka sina interna processer och 
bland annat bildat en ny funktion 
som ansvarar för ”teknisk comp
liance” med kunskap om mjukvaran 
i bilar. Bolaget har även börjat se 
över styrelsens sammansättning och 
har beslutat om bildandet av en ny 
hållbarhetskommitté.

 

Wesfarmers kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom import 
av fosfat från Västsahara 
vilket indirekt finansierar 
Marockos illegala ockupa
tion av området.

Att bolaget antar en 
policy som förhindrar 
det från överträdelser av 
internationell humanitär 
rätt. Bolaget har inte köpt 
fosfat från Västsahara 
sedan 2012 men har inte 
bekräftat att framtida köp 
inte kommer göras.

Bolaget skrev under FN:s Global 
Compact 2015. En ny leverantörs
policy har antagits men innehåller 
brister då den bara täcker delar av 
leverantörsledet, inte är koncern
övergripande och inte inkluderar 
minimikrav som leverantörer måste 
uppfylla. Interna utbildnings insatser 
har gjorts inom vissa divisioner. 
 Revidering av högrisk leverantörer 
görs men är inte heltäckande.

 

7   Reuters, Brazil prosecutors charge 21 with homicide for Samarco dam spill, 20 oktober 2016,  
<http://www.reuters.com/article/usbrazilsamarcominerchargesidUSKCN12K2FE> 
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Avslutade dialoger 
Under 2016 avslutades dialogen med fem bolag som fanns på Länsförsäkringars observationslista.  
Samtliga bolag kommer att fortsätta bevakas. Om nya incidenter skulle inträffa inleds en ny dialog.

Händelse Mål med dialogen Kommentar

AES Corp kopplas till överträdelse av 
urfolkens rättigheter och världsarvskon
ventionen i samband med ett dammbygge 
i Panama. FN:s särskilde rapportör för 
mänskliga rättigheter slog fast 2009 att 
bolaget inte hade följt internationella rikt
linjer för konsultation och omlokalisering 
av människor som tvingats flytta på grund 
av projektet. 

Att bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa 
att urfolkens rättigheter respekteras och an
tar en policy på koncernnivå som följer inter
nationella normer för mänskliga rättigheter. 
AES bör även vidta åtgärder för att säkerställa 
att den biologiska mångfalden bevaras i enlig
het med världsarvskommitténs krav.

Dammen har varit i drift sedan 2011. Bola
get har sedan projektet påbörjades förbätt
rat sin hantering av  mänskliga rättigheter. 
AES dotterbolag som driver dammen har 
antagit en policy om mänskliga rättigheter 
och  moderbolaget har publicerat ett kor
tare åtagande kring respekt för mänskliga 
rättigheter. Under 2016 har byggandet av 
bostäder till de som drabbats av projektet 
nästintill slutförts. De få resterande bostä
derna är reglerade i ett avtal och är under 
uppbyggnad.  Bolaget har vidtagit åtgärder 
för att minska dammens miljöpåverkan och 
enligt en ny rapport gjord på uppdrag av 
världsarvskommittén har dammen hittills 
haft begränsad miljöpåverkan.

Alstom kopplas till överträdelse av mänsk
liga rättigheter i samband med omflytt
ningar av befolkningen till följd av bolagets 
involvering i Merowedammen i Sudan. 
Alstom levererade turbiner till vattenkraft
projektet.

Att bolaget beskriver hur det använt sitt 
inflytande för att påverka ägaren av dammen 
till att kompensera de som tvångsförflyttats 
i samband med dammbygget. Vidare bör 
bolaget anta en policy för mänskliga rättig
heter och genomföra en besiktning av sina 
affärspartners inför nya projekt.

Bolaget hävdar att det i sin roll som 
leverantör till Merowedammen inte är 
ansvarigt för människorättskränkningarna. 
Bolaget kommer inte att åta sig nya upp
drag i Sudan förrän situationen förbättras 
i landet och har förbättrat sin policy och 
processer för mänskliga rättigheter. Det 
har bland annat upprättat en jourtelefon 
för klagomål och utbildar sina anställda i 
mänskliga rättigheter.

FMC Corporation kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter genom import 
av fosfat från Västsahara vilket indirekt 
finansierar Marockos illegala ockupation 
av området.

Att bolaget antar en policy som förhindrar 
det från överträdelser av mänskliga rättig
heter. Bolaget upphörde med köp av fosfat 
från Västsahara 2010 men framtida risk för 
överträdelse av mänskliga rättigheter fanns 
kvar då bolaget saknade rutiner för ansvars
fulla inköp.

Bolaget har infört en ny policy, en upp
förandekod, obligatorisk utbildning kring 
mänskliga rättigheter för anställda samt 
skrev under FN Global Compact 2015. 
Bolaget har infört rutiner för att kontroll
era att leverantörerna agerar i linje med 
bolagets policyer.

Industrial and Commercial Bank of 
China (ICBC) kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter och världsarvs
konventionen genom finansiering av ett 
vattenkraftverk i Etiopien.

Att företaget antar en policy för finansiering 
av infrastrukturprojekt som följer interna
tionella riktlinjer inom miljö och mänskliga 
rättigheter.

Bolaget menar att det bedömer miljömäs
siga risker inför projektfinansiering, men 
att stora projekt såsom Gibe IIIdammen 
i Etiopien ofrånkomligen har påverkan på 
naturen och lokalbefolkningen. Länsför
säkringar har valt att avsluta dialogen med 
bolaget då bolaget bedöms ha små möjlig
heter att påverka dammägaren.

Vedanta kopplas till överträdelse av 
mänskliga rättigheter genom sin alu
miniumproduktion och planering av en 
bauxitgruva i Orissa, Indien.

Att bolaget respekterar urfolkens rättigheter 
i sin verksamhet, inklusive verksamheten i 
Orissa. Att en policy för mänskliga rättigheter 
implementeras inom koncernen, inklusive 
dotterbolag och i leverantörskedjan.

Bolaget har förbättrat sina policyer inklu
sive riktlinjer för urfolkens rättigheter, sitt 
riskhanteringssystem och sin transparens, 
även i fråga om leverantörer. Planeringen av 
bauxitgruvan i Orissa är nedlagd då indiska 
myndigheter inte gett bolaget tillstånd till 
bauxitutvinning. Bolaget har sagt att de inte 
kommer utvinna bauxit från området utan ur
folkens medgivande.  Bolaget har förbundit sig 
att genomföra omfattande analyser av miljö 
och sociala risker inför framtida projekt.
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Vi utesluter bolag när dialogen inte lyckas
Om Länsförsäkringar AB märker att dialogen 
med bolag kopplade till kränkning av konven
tionerna inte når önskvärt resultat utesluter 
vi bolaget. Vi utesluter även bolag som kan 
kopplas till kontroversiella vapen (kärnvapen, 
klusterbomber, kemiska och biologiska vapen 
samt antipersonella landminor). 

Förutom i våra egna fonder så kan vi  

också utesluta bolag i alla direktinvesteringar, 
i aktier och företagsobligationer. Därtill 
försöker vi så långt som det är möjligt 
påverka externa fondförvaltare att även 
utesluta bolag i externa fonder.

Singapore Technologies togs under 2016 
bort från vår exkluderingslista då de har slutat 
producera landminor.

Per 31 december 2016 hade vi uteslutit 27 
(28) bolag som bryter mot internationella 
normer och konventioner. Utöver dessa bolag 
valde vi även bort ett stort antal 78 kolbolag 
av finansiella och miljömässiga skäl. Se vidare 
sid 21. 

Proaktiva och övriga reaktiva dialoger
Vi deltar i ett urval av de bolag som hamnar 
i vår etikkonsults filter rörande misstanke 
(det vill säga indikation) om kränkning av 
konventioner.

Vi för även dialoger med ett antal bolag i 
ett förebyggande syfte för att säkerställa att 
bolagen har ett aktivt hållbarhetsarbete  och 
arbetar proaktivt med att hantera hållbarhets
risker. Det är med andra ord inte fråga om att 
bolagen kränker internationella konventioner. 

Under 2016 har Länsförsäkringar deltagit i 
följande proaktiva och reaktiva dialoger:
• Alstom – Dialog kring bolagets antikorrup

tionsarbete sedan det blivit anklagat för 
korruption i flera länder.

• Assa Abloy – Dialog kring bolagets allmänna 
hållbarhetsarbete inklusive leverantörsked
jan, hållbara produkter och kundnytta samt 
arbetet med hälsa och säkerhet.

• Bergvik Skog – Dialog kring bolagets 
allmänna hållbarhetsarbete inklusive 
FSCcertifiering, dialog med lokalsam
hälle och krav på underentreprenörer.

• Eletrobras – Dialog kring bolagets 
vattenkraftsprojekt i Brasilien ur 
miljö och sociala aspekter. Även dialog 
kring den pågående korruptionsutred
ningen mot flera högt uppsatta anställda 
hos dotterbolaget Eletronuclear.

• Ferrovial – Dialog kring bolagets service
kontrakt rörande flyktingförläggningar på 
öarna Manus och Nauru utanför Australien. 
FN har kritiserat Australiens regering för 
sin internering och behandling av 
flyktingar på de svårtillgängliga öarna. 
Bolagets inblandning innebär en med
verkan till brott mot mänskliga rättigheter.

• Humlegården – Dialog kring bolagets 
allmänna hållbarhetsarbete, inklusive 
miljöcertifierade byggnader, hållbarhets
mål och leverantörskedjan.

• Kosmos Energy – Dialog kring bolagets 
rekognosering av olja i Västsahara, hur 
bolaget hanterar miljö och sociala risker 
samt konsultation med västsaharierna.

• Millicom – Dialog kring yttrandefrihet, 
integritetsfrågor, antikorruption och 
skyddande av barns rättigheter.

• Nordea – Dialog kring antikorruption, 
skatteplanering (de s.k. Panama Papers), 
compliancefunktionen och dess rutiner 
samt ”knowyourcustomer”process.

• Phillips66 – Dialog kring bolagets 
planerade oljeledning i North Dakota, 
USA. (Oljeledningen ägs av ett joint 
venture som består av fyra bolag, varav 
Länsförsäkringar har investeringar i ett av 
bolagen.) Oljeledningen är kontroversiell 
då den planeras att dras genom mark som 
tillhör urfolket Standing Rock Sioux och 
riskerar att förorena dricksvatten samt 
passera genom urfolkets heliga mark. 
Bygget har kritiserats av FN för att kränka 
urfolkens rättigheter. Bygget ledde under 
året till stora demonstrationer med 
sammandrabbningar mellan säkerhets
vakter, lokal polis och demonstranter.  
I december beslöt amerikanska myndig
heter att pausa bygget av delar av 
olje  ledningen, göra en miljökonsekvens
analys och se över alternativa dragningar  
i dialog med Standing Rock. Vi kommer 
följa hur planerna för bygget av oljeled
ningen utvecklas och fortsätta dialogen 
med bolaget, bland annat rörande deras 
konsultationsprocess med Standing Rock 
samt vilka miljö och sociala konsekvens
analyser som utförts.

• SCA – Dialog kring bolagets allmänna 
hållbarhetsarbete inklusive hållbarhets
mål och affärsetiska riktlinjer och 
uppföljning.  

• TeliaSonera – Dialog kring bolagets antikor
ruptionspolicy och rutiner, uppförandekod, 
besiktning av verksamheterna rörande 
mänskliga rättigheter och ansvarsfull 
försäljning av Eurasiaverksamheten. 

• Total – Dialog kring utfall av rekognose
ring av olja i Västsahara. Total har 
meddelat att de inte kommer att gå vidare 
med prospektering.

Bolag vi inte investerar i

Aecom Technology Group

Aerojet

Airbus group 

Babcock & Wilcox Company

BAE Systems

Boeing 

Elbit Systems

Finmeccanica

Fluor

General Dynamics Corp

Hanwha Corporation

Honeywell International

Huntington Ingalls Industries

Jacobs Engineering Group

Jerusalem Economy 

L3 Technologies

Lockheed Martin Group

Northrop Grumman Corp

Orbital 

Poongsan Corporation 

Poongsan Holdings Corporation

Raytheon Company

Safran Group

Serco Group

Textron

Turkiye Halk Bankasi

WalMart Stores
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Hållbar livsmedelsproduktion 
Vi har under de senaste två åren fört proaktiva 
dialoger med 14 bolag på tillväxtmarknader 
som är involverade i djuruppfödning och/eller 
livsmedelproduktion. Syftet med dialogerna 
har varit att förmå bolagen att förstärka sitt 
arbete med hållbarhetsfrågor. Bolagen har 
sin hemvist i Brasilien, Mexiko, Sydafrika, 
Kina, Hongkong, Malaysia, Filippinerna och 
Indien men flertalet säljer sina produkter till 
fler länder.  

Projektet har letts av etikkonsulten GES 
och vi har varit med på möten via telefon med 
bolagen medan GES har besökt bolagen på plats. 
Frågor som har diskuterats inkluderar bland 
annat leverantörer, djuruppfödning, migrantarbe
tares arbetssituation, landrättigheter, livsmedels
säkerhet, klimatpåverkan, hållbarhetsrapport
ering/transparens, återvinning, hälsosamma 
produkter, vattenhushållning och hållbar palm
olja. Responsen bland bolagen har varierat men 
ett par milstolpar sedan projektet startade är: 

Arbetsvillkor i jordbrukskedjan
I slutet av 2016 gick vi med i ett PRI8initiativ 
som fokuserar på arbetsvillkor i jordbruks
kedjan. PRI startade investerarinitiativet 2013 
efter att oacceptabla arbetsförhållanden, 
så som tvångs och barnarbete, rapporterats 
i leverantörskedjorna hos thailändsk skal
djursproduktion och inom kakaoindustrin. 
Länsförsäkringar deltar i etapp två i detta 
initiativ där målsättningen är att föra dialog 
med 37 bolag. Totalt 55 investerare stödjer 
samarbetet som fokuserar på ökad spårbarhet 
och att förmå bolag inom livsmedelsindustrin 
att förbättra över synen av leverantörer inom 
jordbrukssektorn. 

• Mexikanskt livsmedelsbolag – Förbättrat 
hållbarhetsrapportering, minskat 
transfett i produkterna samt ökat utbud 
av mer hälsosamma produkter.

• Mexikanskt dryckesbolag – Gjort en 
omfattande vattenanalys för att identi
fiera områden med vattenstress och tagit 
fram plan för bättre vattenhushållning.  
Bolaget har ökat sitt fokus på att minska 
personalomsättningen.

• Mexikanskt detaljhandelsföretag – Förbättrad 
antikorruptionspolicy, ledningssystem och 
ökad transparens. Bolaget har förbättrat 
sina inköpsrutiner och jobbar nära flera 
leverantörer för att öka hållbarhetskraven. 
Bolagets visselblåsningssystem är tillgängligt 
även för anställda hos leverantörerna.

• Brasilianskt livsmedelsbolag – Förbättrad 
kontroll över leverantörskedjan som 
inkluderar arbetsrätt, urfolkens rättig
heter och skyddande av regnskog. 

• Brasilianskt dryckesbolag – Ökad transpa
rens kring hållbarhetsarbetet.

• Indiskt livsmedelsbolag – Ökad kontroll av 
leverantörsledet inklusive inköp av hållbar 
palmolja och hållbara jordbruksråvaror 
samt minskad energiförbrukning.

• Kinesiskt livsmedelbolag – Förbättrad 
kontroll över leverantörsledet och ökat 
fokus på livsmedelssäkerhet.

• Malaysiskt konglomerat – Ökat fokus på 
hållbar palmolja.

8  Se vidare sid 22 för definition av PRI.
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Att barn tvingas arbeta i familjejordbruken 
beror på fattigdom. Även tvångsarbete och 
trafficking av barn förekommer. Jordbruken 
är småskaliga och inkomsten från kakaoindu
strin är mycket låg. Priset på kakaobönor är så 
lågt att kakaobönder lever under fattigdoms
gränsen i både Elfenbenskusten och i Ghana9.

Handeln med kakaobönor domineras av 
ett fåtal bolag och ett par större chokladtill
verkare dominerar världshandeln (fortsätt
ningsvis kallade ”kakaobolag”).

Samarbeta för eliminera barnarbete
Leverantörskedjan och spårbarheten är en 
utmaning. Kakaobolagen köper i regel kakao
bönor via mellanhänder och inte direkt från 
bönderna vilket försvårar spårbarheten men 
det minskar inte bolagens ansvar för att säker
ställa att deras leverantörer inte använder 
barnarbete. För att få bukt med barnarbete 
måste krafttag tas på flera fronter och av 
flera olika aktörer i samhället. Kakaobolagens 
arbete med att agera ansvarsfullt är en del av 
denna lösning men även regeringar, civilsam
hälle och certifieringsorganisationer behöver 
samarbeta.  

Vi försöker påverka bolagen genom dialog
Länsförsäkringar har under de senaste åren 
varit engagerade i dialog med kakaoköpare 
och choklad tillverkare. Fokus i dialogerna har 
varit att hitta metoder för att öka böndernas 
inkomst, arbeta för att få bort barnarbete 
och vidta åtgärder för att få barn att gå i sko
la. Samtliga bolag som vi har fört en dialog 
med har egna program där de jobbar med att 
motverka barnarbete och de samarbetar i 
olika gemensamma forum som Cocoa Action 
och World Cocoa Foundation. En del köper 

även certifierade bönor där Fair Trade, Rain
forest Alliance och UTZ dominerar.

Många utmaningar
Att barnarbete förekommer är givetvis 
oacceptabelt och kakaobolagen måste 
därför ta krafttag för att få bort barnarbete. 
För kakaobolagen finns ytterligare skäl till 
att hjälpa bönderna att öka sina inkomster. 
Många yngre väljer bort kakaoyrket till följd 
av den låga inkomsten vilket utgör ett direkt 
hot mot framtida utbud av kakobönor. Även 
klimatförändringarna och låg produktivitet 
på skördarna är områden kakobolagen bör 
oroa sig för. Låg inkomst, barnarbete och att 
barn inte går i skolan hänger ihop och därför 
måste aktörerna i kakoindustrin arbeta med 
alla delarna för att komma till bukt med 
barnarbete.

Åtgärder för att öka böndernas inkomst 
En stor utmaning är att öka böndernas 
inkomst. I Elfenbenskusten bestäms kakao
priset av regeringen och bönder som produ
cerar certifierade bönor får en extra premie 
på sina bönor även om premien är låg efter 
avdragna kostnader. I vissa fall tvingas bön
derna sälja certifierade bönor som  vanliga 
bönor om efterfrågan är lägre än utbudet 
och får då inte ta del av premien alls. Många 
av bolagen jobbar med att utbilda bönder 
i hur de kan få större skördar t.ex. genom 
att plantera nya plantor, kombinera kakao
odlingar med andra grödor, använda gödsel 
och upptäcka skadedjur i tid. En del ger bort 
plantor till bönderna och andra bolag lär ut 
bättre skördeteknik. Användandet av gödsel 
och bekämpningsmedel kan öka skördarna. 
Utmaningen är hur bönderna ska ha råd att 

9   www.cocoabarometer.org

Barnarbete inom 
kakaoindustrin
70 % av all kakao i världen odlas i Ghana och 
Elfenbenskusten. Odlingar sker på små familjejordbruk  
och man räknar med att 2,1 miljoner barn är involverade. 
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köpa gödsel. Tillgång till krediter är ett viktigt 
inslag i arbetet med ökad produktivitet. 

En annan utmaning är hur västafrikanska 
kakaobönder ska flyttas upp i värdekedjan 
från att bara odla kakaobönor till att delta i 
förädlingsprocessen där intäkterna är större. 
En ökad förädlingsgrad skulle dessutom kunna 
locka fler yngre att välja kakaoyrket.

Många kakaobolag och organisationer har 
fokus på att öka kvinnors möjligheter genom 
att t.ex. hjälpa till med mikrolån, utbildnings
insatser och hjälpa kvinnor att hitta alterna
tiva inkomstkällor. Om familjernas totala 
inkomst ökar så ökar möjligheten att barn får 
gå i skolan och att familjerna får en bättre 
levnadsstandard. 

Ökad kunskap om barnarbete viktig åtgärd
En åtgärd som kakaobolagen, civilsamhäl
let och regeringar jobbar med är att öka 
kunskapen om vad som räknas som otillåtet 
barnarbete. Utbildning av bönder kring 
barnarbete, utbildningsmaterial för att öka 
kunskapen och metoder för att kontrollera 
och mäta att barnarbete inte förekommer 
är viktiga åtgärder som vidtas. Om kakao
bolagen eller certifieringsorganisationerna 

upptäcker barnarbete bör bönderna inte 
bestraffas utan man bör bidra med att lösa 
problemet, s.k. child labor monitoring and 
remediation system.

Incitament för ökad skolgång
Ett viktigt led i arbetet med barnarbete är att 
förstå orsaken till varför ett barn inte går i 
skolan och försöka lösa det problemet. Det 
handlar även om att utbilda bönder i vad som 
är barnarbete.  

På många orter saknas skolor trots att det 
i Elfenbenskusten är obligatorisk skolgång. Att 
bygga skolor och förse dessa med lärare är 
en uppgift som regeringar ansvarar för. Flera 
kakaobolag som vi har pratat med har hjälpt 
till att finansiera skolbyggen. Byggandet av 
skolor så att barn inte behöver gå i timmar för 
att nå skolan, installation av vattenpumpar så 
att barn inte tvingas stanna hemma från sko
lan för att hämta vatten till familjerna, tillgång 
till separata toaletter för pojkar och flickor 
då erfarenheten visar att flickor ofta stannar 
hemma i samband med sin menstruation, 
erbju dande om gratis skolmat och  skolmaterial 
är åtgärder som bidrar till att fler bönder får 
incitament och möjlighet att skicka barnen till 
skolor. Många bolag hjälper även bönder med 

att ordna födelseattester. Problemet i Väst
afrika är att registrering av födslar i regel sker 
hos myndigheter långt i från hemmet och ska 
göras inom ett par veckor efter födsel. Många 
kvinnor varken kan eller har råd att ta sig till 
registreringskontoren när de är nyförlösta. 
Utan födelseattest har barnen bara rätt att 
delta i skola till en viss årskurs. Att registrera 
barn vid födseln för att de senare ska ha rätt 
att gå i skolan är därför en viktig åtgärd.

Men vad är barnarbete?
Vad som är barnarbete finns definierat i FN 
och ILO:s konventioner om mänskliga rättig
heter. Under en viss ålder, åldern kan variera 
mellan olika länder men vanligast är 12–16 år, 
får barn inte jobba och de ska ha rätt att gå i 
skola. Elfenbenskusten har en åldersgräns på 
14 år som kommer att höjas till 16 år. Innan 
barnen har fyllt 18 år får de dessutom inte 
vara involverade i farligt arbete. Farligt arbete 
inkluderar bland annat tunga lyft, användandet 
av farliga redskap, långa arbetspass, nattarbete 
och användandet av kemikalier. Att ett barn 
hjälper till med enklare hushållssysslor efter 
skolan är inte att betrakta som barnarbete.



20

Koldioxidavtryck 
Den globala uppvärmingen är en av vår tids 
största utmaningar. I sin rapport från 2013 
slår FN:s klimatpanel IPCC fast att ”uppvärm
ningen av klimatsystemet är otvetydig”, att 
atmosfären och världshaven blivit varmare. 
Vidare konstaterar rapporten att människans 
påverkan på klimatet är tydlig, genom vårt ut
släpp av växthusgaser. Förbränning av fossila 
bränslen (kol, gas, olja) innebär att koldioxid
halten i atmosfären höjs vilket ökar växthus
gaseffekten och den globala uppvärmningen. 
En global omställning till koldioxidsnåla 
samhällen är nödvändig för att minska den 
globala uppvärmningen. 

Parisavtalet som trädde i kraft den  
4  november 2016 har som mål att den globala 
uppvärmningen ska hållas långt under 2 grader, 
och att länderna ska arbeta för att temperatur
höjningen ska stanna vid 1.5°C. För att målet 
ska kunna nås krävs det att företag kraftigt 
minskar sina koldioxidutsläpp. Länsförsäkringar 
jobbar aktivt med klimat och miljöfrågor i 
försäkringsverksamheten genom skadeföre
byggande åtgärder och vid reparation av 
skador. Varje skada som förhindras är en vinst 
för miljön i form av mindre avfall, energi, nya 
material, transporter och andra resurser. 

Länsförsäkringar AB har som mål att minska 
sina fossila investeringar och öka andelen 
klimat smarta investeringar. Vi har skrivit 
under FNinitiativet Montreal Carbon Pledge. 
Initiativet innebär att vi tillsammans med 
investerare världen över förbinder oss att 
mäta och redo visa koldioxidavtryck för våra 
 investeringar. En fonds eller investerings
portföljs koldioxidavtryck visar hur mycket 
koldioxid bolagen i fonden eller portföljen 
släpper ut i relation till sina intäkter och hur 
stor del av dessa utsläpp som fonden äger.

Koldioxidavtrycket har mätts och publi
cerats för Länsförsäkringars egna fonder 
samt i LIVportföljen. Länsförsäkringar har 
använt analysfirman Trucosts databas för att 
göra koldioxidberäkningarna. Resultatet av 
mätningen finns på vår hemsida. 

Framtagande av branschstandard
Länsförsäkringar deltog under 2016 i en arbets
grupp i Svensk Försäkrings regi och en i Fondbo
lagens förenings regi med målet om att ta fram 
en branschgemensam standard för mätning av 
koldioxidavtryck. Att branschen använder sam
ma metod och mått är av stor vikt för att vettiga, 
relevanta jämförelser ska kunna göras.

Många svagheter med koldioxidmåttet
Det finns ett flertal utmaningar förknippade 
med att ta fram koldioxidavtryck, bland annat:
• En fonds koldioxidavtryck är en ögon

blicksbild och därmed kan man inte jäm
föra fonder mätta vid olika tidpunkter.

• Koldioxidavtryck mäter inte bolagens 
 totala klimatpåverkan eftersom alla ut
släpp inte inkluderas; t.ex. inkluderas sällan 
leve rantörskedjan (nivå 3) och utsläpp som 
uppstår vid användning av den produkt 
eller tjänst som bolaget producerar.

• Många bolag rapporterar inte sina utsläpp 
vilket gör att utsläppen måste uppskattas.

• Information om fossila reserver finns  
inte med.

• Koldioxidavtrycket mäter inte heller 
aktieportföljens totala klimatrisk, såsom 
fysiska risker vid extremt väder eller 
konse kvenser av förändrad lagstiftning 
kring energieffektivisering.

• Klimatvänliga insatser såsom besparingar 
av utsläpp genom produkter och tjänster 
räknas inte in.

• Koldioxidavtrycket talar inte heller om i 
vilken utsträckning investeringsportföljen 
är positionerad för en övergång till ett 
koldioxidsnålt samhälle.

Klimatet i fokus

Dialog med  
bolag rörande  
klimatfrågor

Minska fossila 
investeringar

Klimat smarta  
investeringar

Dialog med 
bolag rörande 

transparens

Mäta  
koldioxid -

avtryck

Vi använder olika verktyg  
för att jobba med klimat-
frågor i våra investeringar.
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De beräkningar som vi och de flesta inves
terare använder omfattar i dagsläget bara 
bolagens direkta utsläpp (nivå 1) samt de 
indirekta utsläpp som orsakas av den el som 
bolaget förbrukar (nivå 2). Vi är medvetna 
om alla ovanstående svagheter, men ser 
beräkningarna av våra fonders och våra 
investeringsportföljers koldioxidavtryck som 
ett första steg i ett långsiktigt klimatarbete. 
Genom att ta fram dessa beräkningar får vi 
en större medvetenhet om vilken klimateffekt 
våra investeringar har och ett verktyg för vårt 
fortsätta arbete med att minska klimatpåver
kan i våra investeringar. Koldioxidavtrycket 
ger också våra kunder möjlighet att jämföra 
de fonder som Länsförsäkringar erbjuder mot 
varandra ur ett klimatperspektiv. 

Kolbolag inte en långsiktig hållbar investering
Fossil energi och i synnerhet förbränningskol 
bidrar starkt negativt till klimatförändringar. 
Vår bedömning är att kolbolag inte är en 
långsiktigt hållbar investering ur varken ett 
finansiellt eller ett miljömässigt perspektiv. 
Länsförsäkringar AB avyttrade därför under 
2016 investeringar i bolag som har minst 50% 
av omsättningen från kolproduktion samt 
energibolag vars omsättning från förbrän
ningskol överstiger 50 % av omsättningen. 
Avyttringen gjordes i Länsförsäkringars egna 
fonder samt i diskretionära mandat.

Klimatsmarta investeringar
En successiv ökning av klimatsmarta investe
ringar sker. Länsförsäkringar har idag bland 
annat investerat i skog, miljöcertifierade 
fastigheter och gröna obligationer.

Bolagspåverkan viktig del i klimatarbetet
Länsförsäkringar har under året varit enga
gerade i bolagspåverkan på egen hand och 
genom initiativ drivna ihop med andra inves
terare genom PRI och CDP10. Målsättningen 
med bolagspåverkan har varit att få fler bolag 
att rapportera om sin klimatpåverkan. Tack 
vare att fler bolag publicerar sina koldioxid
utsläpp får vi som investerare bättre data att 
utgå ifrån i våra egna beräkningar. 

Vatten en ändlig resurs
Enligt en rapport från World Economic Forum 
är den globala vattenkrisen det största 
hotet mot vår planet under det kommande 
decenniet.11 Tillgång till rent vatten är en 
mänsklig rättighet. Idag saknar nästan en 
tiondel av världens befolkning tillgång till rent 
vatten och en femtedel av befolkningen lever 
i länder med vattenbrist. Problemet med 
vattenbristen ökar i och med att världsbe
folkningen växer och efterfrågan blir större. 
Dessutom förvärras vattenbristen av extrema 
väderhändelser som långvarig torka orsakad 
av den globala uppvärmningen. 

Många branscher är beroende av kontinuerlig 
vattentillförsel i sin verksamhet, till exempel 
jordbruk, gruvnäringen och energisektorn. I 
vattenstressade områden hårdnar konkur
rensen om vattnet mellan företag och lokal
befolkningen och bolagen måste använda allt 
mindre vatten för att bedriva verksamhet. 
Bolag som inte hushåller med vattnet på ett 
hållbart sätt riskerar skada på sitt varumärke, 
sociala oroligheter, höga böter och indraget 
verksamhetstillstånd. 

Proaktiva dialoger kring vattenrisker
Under året påbörjade vi ett projekt med bolag 
på tillväxtmarknader i syfte att undersöka hur 
bolagen hanterar sina vattenrisker. Målsätt
ningen är att under de kommande åren föra 
dia log med 15 bolag. Projektet samordnas av 
vår etikkonsult som kommer besöka bolagen 
och vi kommer delta i den mån det är möjligt på 
möten via telefon med bolagen samt via epost 
och brev. Av de 15 bolagen verkar fyra inom 
livsmedels och dryckesindustrin, ett inom 
dagligvaruhandeln, fyra inom materialsektorn, 
två inom massa och pappersindustrin, ett 
inom tung industri, och tre är gruvbolag. Under 
2016 fördes dialog med 10 av de 15 bolagen.

Investerarbrev till olje och gasindustrin
Vi skrev 2016 på ett brev, tillsammans med PRI 
och ett 30tal investerare, till oljeoch gasin
dustrin om att de bör se över sina vattenrisker 
och rapportera om vatten relaterade data. 
Energisektorn är enligt en rapport från CDP 
sämst på att rapportera om sina vattenrisker.12 
Knappt en tredjedel av alla tillfrågade energi
bolag rapporterade om sina risker, samtidigt 
som sektorn får högst vattenrelaterade böter 
av åtta undersökta branscher. Av de bolag som 
rapporterade svarade majoriteten att deras 
riskexponering är relaterat till bland annat 
rättslig osäkerhet, vattenbrist och torka.

10  Se sid 22 för en definition av PRI och CDP.
11  World Economic Forum, Global Risks 2015 10th Edition, 9 januari 2015, <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_2015_Report15.pdf>
12   CDP, Thirsty business: Why water is vital to climate action, 2016 Annual Report of Corporate Water Disclosure, november 2016,  

<https://b8f65cb373b1b7b15febc70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/001/306/original/CDPGlobalWaterReport2016.
pdf?1479747926>

    Dialoger 2016 rörande koldioxidrapportering

Målgrupp Typ av investerarinitiativ

126 bolag PRIinitiativ

41 europeiska bolag CDPinitiativ

15 energibolag CDPinitiativ

10 svenska bolag Egen regi
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Samarbeten rörande regleringar och ökad 
transparens
Länsförsäkringar har under året deltagit i 
flera initiativ för öka transparensen kring 
hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetskrav vid börshandel
Sedan 2015 har vi och flera andra globala 
investerare tillsammans med PRI skrivit brev 
till aktiebörser runt om i världen med önske
mål att hållbarhetsredovisning ska vara del av 
listningskraven. Investerarinitiativet har även 
träffat flera börser. 
• 77 börser runt om i världen kontaktades 

under sista kvartalet 2015.
• Per april 2016 hade 22 börser beslutat att 

ta fram riktlinjer rörande hållbarhetsredo
visning för noterade bolag, varav majorite
ten i form av följ/förklara  principen.

• Bland dessa 22 börser återfinns bland 
annat Nasdaq Stockholm, Helsingfors, 
Köpenhamn samt London Stock Exchange.

Hållbarhetrisker som del av kreditrating
Kreditratinginstituten spelar en viktig roll för 
att identifiera systematiska hållbarhetsrisker på 
lånemarknaden. Vi skrev 2016 under ett initiativ 
tillsammans med 111 investerare, PRI och sju 
kreditratinginstitut (inklusive de två största 
kreditratinginstituten Standard & Poors och 
Moodys). Initiativet syftar till att diskutera sam
bandet mellan hållbarhet och kreditvärdighet. 

Under 2016 tog Standard & Poors fram 
ett förslag på hur hållbarhetsfaktorer kan 
vägas in i rating av kreditobligationer vilket 
var ett välkommet första steg. Vi har lämnat 
feedback om att vi vill att hållbarhetsratingen 
inte ska vara en separat ratingmodul utan 
integreras som en del i den ”vanliga” bolags
kreditratingen. Vi har även uppmuntrat andra 
finansiella aktörer att stödja initiativet.

Samarbeten och initiativ
Länsförsäkringar AB samarbetar med andra 
investerare för att få mer tyngd i sitt ägar
styrningsarbete. Våra samarbeten är viktiga 
också då de ger oss tillgång till nätverk för att 
utbyta erfarenheter med andra investerare.

CDP – Är en intresseorganisation som samlar 
in miljöinformation globalt från företag. 
Initiativet stöds av över 800 institutionella 
investerare från hela världen. Genom dialog 
med bolag och genom att stödja CDPs arbete 
vill investerare driva på bolagens transparens 
och miljöredovisning samt få bolag att arbeta 
aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

Fondbolagens förening – Är en branschorga
nisation med uppgift att ta tillvara fondspa
rarnas och fondbolagens intressen. Länsför
säkringar Fondförvaltning sitter med Etiska 
nämnden för fondmarknadsföring samt i 
arbetsgruppen för ägarstyrning och ansvars
fulla investeringar. Under 2016 fokuserade 
arbetsgruppen framförallt på att ta fram en 
branschgemensam standard för mätning av 
koldioxidavtryck för investeringar. Gruppen 
lämnade även synpunkter till fondutredning
en som bland annat omfattar hållbarhets
aspekter hos fondförvaltare.

Hållbart värdeskapande – Är ett samarbets
projekt bestående av 17 institutionella 
investerare i Sverige samt Nasdaq Stockholm. 
Syftet med projektet är att lyfta betydelsen 
av att bolag arbetar strukturerat med håll
barhetsfrågor, en förutsättning för långsik
tigt värdeskapande i bolagen och långsiktig 
finansiell avkastning för investerarna. Under 
2016 skickades en enkät till börsens 200 
största bolag med frågor kring bolagens 
riktlinjer,  implementering, kommunikation 

och  styrelsens ansvar rörande fem hållbar
hetsområden: affärsetik och antikorruption, 
arbetstagarrättigheter, arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet, miljö och klimat samt mänskliga 
rättigheter.

Institutionella ägares förening för reglerings-
frågor på aktiemarknaden (IÄF) – Föreningen 
har till uppgift att främja en god utveckling av 
självregleringen på aktiemarknaden och är en 
av huvudmännen för Föreningen för god sed 
på värdepappers marknaden.  

Montreal Carbon Pledge – Är ett initiativ 
där investerare förbinder sig att mäta och 
redo visa klimatavtrycket i sina investeringar. 
 Montreal Carbon Pledge stöds av PRI och 
 United Nations Environment Programme 
Finance Initiative (UNEP FI). Länsförsäkringar 
AB skrev under initiativet i november 2015. 
Klimatavtrycket för våra egna aktiefonder 
 redovisas på vår hemsida. Klimatavtrycket i vår 
LIVportfölj kommer att redovisas under 2017.

Principles for Responsible Investments (PRI)  
Är ett FNinitiativ för att öka förståelsen 
för ansvarsfulla och hållbara investeringar. 
Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande 
principer för ansvarsfulla investeringar som 
sammanfattar vad som förväntas av de 
undertecknande företagen.

Swesif – Sveriges forum för hållbara investe
ringar är ett oberoende, ickevinstdrivande 
forum för organisationer som arbetar med 
hållbara investeringar i Sverige. Verksam
heten syftar till att öka kunskapen och intres
set för hållbara och ansvarsfulla  investeringar 
både i och utanför branschen.

Samarbeten 
viktigt verktyg 
för att påverka 
bolag och 
finansmarknaden
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Länsförsäkringar AB sitter med i styrelsen 
och är bl.a. aktiv i den arbetsgrupp som 
arran gerar seminarier för medlemmarna i 
syfte att dela erfarenheter och öka kunska
pen om ansvarsfulla investeringar. Vi deltog 
aktivt i arbetet inom Swesif för att utveckla 
Hållbarhets profilen och den nya versionen 
lanserades i januari 2017. Hållbarhetsprofilen 
beskriver en fonds arbete med hållbarhets
frågor med utgångspunkt från tre arbetssätt: 
positivt urval, negativt urval och påverkan på 
bolag som fonden kan investera i. Länsför
säkringar tillhandahåller hållbarhetsprofilen 
på sitt fondtorg. Hållbarhetsprofilen finns 
för samtliga av Länsförsäkringars egna 
fonder och för ett stort antal av det externa 
fondutbudet. 

Organisation och ansvar
• Länsförsäkringar AB:s styrelse beslutar 

årligen om ägarpolicyn. 
• Hållbarhetskommittén bestående av 

Länsförsäkringar AB:s företagsledning 
träffas minst fyra gånger per år för att 
diskutera och besluta om strategiska håll
barhetsfrågor där ansvarsfulla investe
ringar är ett av områdena. 

• Kommittén för ansvarsfulla investeringar 
består av en representant för LIVbolaget, 
SAKgruppen, FondLiv, Fondbolaget res
pektive Kapitalförvaltningen. Kommittén 
träffas vid behov och beslutar om enskilda 
uteslutningar av bolag. 

• Fondbolaget samt Kapitalförvaltningen 
ansvarar för att arbetet med ansvars
fulla investeringar integreras i respektive 
förvaltning. Därtill samarbetar repre
sentanter från Kapitalförvaltningen och 
Fondbolaget kring bland annat bolags
dialoger. 

PRI:s sex principer
Genom att skriva under PRI har Länsförsäk
ringar AB förbundit sig att verka utifrån  
PRI:s sex principer rörande ansvarsfulla 
investeringar. De sex principerna är inte 
tvingande, utan är ett ramverk genom vilket 
miljömässiga, sociala och bolagsstyrnings
frågor inför livas i investeringsbeslut och i 
ägarstyrningsarbetet.

PRI:s princip Länsförsäkringars arbete

1.  Integrera hållbarhetsfaktorer 
(s.k. ESG13 faktorer) i investerings
analyser och beslutsprocesser

Vi anlitar i huvudsak externa förvaltare och 
vi verkar för att de inkluderar ESGfaktorer 
i sina analyser och beslutsprocesser. Vi har 
med ESGfrågor i urvalsprocessen av för
valtare och i årlig uppföljning och i löpande 
dialog med förvaltarna.

2. Vara en aktiv ägare Vi deltar i valberedningar och röstar på 
bolagsstämmor. Vi för förebyggande 
dialoger kring ESGrisker och möjligheter. 
Vi genomlyser investeringar avseende 
kränkningar av internationella konven
tioner. Vi för dialoger med bolag rörande 
konventionsbrott. ESGfaktorer finns med 
i ägarpolicyn.

3.  Uppmuntra bolag att vara transparenta 
och rapportera om hur de arbetar med 
hållbarhet

Vi för dialoger med bolag kring rapport
ering. Vi stödjer olika initiativ för att för
bättra  bolagens rapportering, exempelvis 
CDP och Hållbart Värdeskapande.

4.  Verka för att principerna accepteras 
och implementeras i finansbranschen

Vi uppmanar externa förvaltare att följa 
PRI:s principer. Vi ställer frågor om PRI  
i upphandlingar och uppföljningar av för
valtare. Vi uppmuntrar externa fondför
valtare att fylla i Swesif:s Hållbarhetsprofil 
i den mån de investerar ansvarsfullt. Vi 
tillhandahåller Hållbarhetsprofilen på vår 
plattform. Vi uppmuntrar externa förvaltare 
att rapportera om sitt ESGarbete.

5.  Samarbeta med investerare och andra 
intressenter för att implementera 
principerna

Vi deltar aktivt i Swesif, en branschorgani
sation som arbetar för att öka kunskap om 
hållbara investeringar. Vi är även aktiva i 
Fondbolagens förening samt i Institutio
nella Ägares Förening (IÄF). Vi uppmuntrar 
alla externa fondförvaltare att arbeta 
enligt PRI:s principer.

6.  Rapportera hur PRIprinciperna 
 tillämpas och hur arbetet utvecklas

Vi rapporterar om vårt ägarstyrningsarbete 
och vår integration av ESG i förvaltningen 
till PRI, på vår hemsida, i denna Ägarstyr
ningsrapport och i vår årsredovisning. 

13  ESG – Environmental, Social & Governance issues, dvs miljö, sociala och ägarstyrningsfaktorer.



Kontaktuppgifter

Frågor kring Länsförsäkringar AB:s arbete med ansvarsfulla investeringar
ESG@lansforsakringar.se 

Frågor kring Länsförsäkringar Fondförvaltnings arbete med ansvarsfulla investeringar
ansvarsfullainvesteringar@lansforsakringar.se 

Nästa rapport
I september 2017 publiceras ägarstyrningsrapporten för januarijuni 2017.

lansforsakringar.se
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Vill du veta mer?
På vår webbplats www.lansforsakringar.se  
hittar du mer information om:
• Vårt fondsortiment och kunderbjudande
• Hållbarhetsprofil på olika fonder
• Koldioxidavtryck i våra fonder
• Vår ägarpolicy
• Bolag som omfattas av dialog
• Uteslutna bolag
• Hur vi har röstat i bolag
• Vår hållbarhetsredovisning


