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Länsförsäkringar AB (LFAB) tillämpar flertalet kompletterande ansvarsfulla investeringsstrategier 

som säkerställer att hållbarhetsfaktorer integreras i investeringsprocessen, med syfte att bidra till 
förvaltningsmålet och uppnå hållbart värdeskapande över tid. En av dessa strategier är Påverka. 
Som en del i påverkansarbetet finns en fokuslista. Den innehåller en publik förteckning med noterade 
bolag gentemot vilka påverkansarbete bedrivs, antingen i egen regi eller tillsammans med andra.  

 

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen är det de två 
förvaltningsorganisationerna Länsförsäkringar Liv 

Kapitalförvaltning och Länsförsäkringar Fondförvaltning 

som tillämpar de ansvarsfulla investeringsstrategierna 
(se översikt i grafiken). Dessa strategier är integrerade i 

förvaltningsorganisationernas investeringsprocesser och 
kombineras med finansiell analys. Fokuslistan är primärt 

relaterad till strategin Påverka. Bolag som övervägs för 
påverkan kan däremot identifieras i andra strategier, 
främst i samband med den hållbarhetsinriktade genomlysningen (även benämnd ”screening”).  

Fokuslistan innehåller en aktuell förteckning över noterade bolag gentemot vilka aktivt 

påverkansarbete rörande ansvarsfullt och hållbart företagande bedrivs. Påverkansarbetet bedrivs:  

• Proaktivt i syfte att förmå bolag hantera väsentliga hållbarhetsfaktorer, både risker och 

möjligheter; samt  

• Reaktivt i syfte att bolag ska upphöra med överträdelser av internationella 

överenskommelser kopplat till ansvarsfullt företagande. Den reaktiva påverkan avser även 
förmå bolag att vidta förebyggande åtgärder för att undvika nya överträdelser.  

De noterade bolag som listas nedan kan både omfattas av påverkansarbete i egen regi 
(representanter från Länsförsäkringar AB), av påverkan tillsammans med andra investerare, 
påverkan via investerarinitiativ och/eller via anlitad tjänsteleverantör inriktad på påverkansarbete 

mot bolag. Påverkan i egen regi kan bedrivas av både förvaltare och hållbarhetsanalytiker. 
 
Bolagen som finns i fokuslistan är framför allt de som Länsförsäkringar AB har exponering mot. 
Även bolag som för närvarande är exkluderade av Länsförsäkringar kan förekomma i listan. För 

sistnämnda är avsikten att påverkansarbetet ska kunna resultera i att bolag åter-inkluderas, 

förutsatt att de påvisar hantering av brister och risker som föranledde exkluderingen.  

Fokuslistan omfattar noterade bolag gentemot vilket proaktivt och reaktivt påverkansarbete 
bedrivs. Löpande dialoger (motsvarande) ska äga rum med bolagen. Bolag som enbart mottagit 

investerarbrev är ej upptagna på listan.  

 
Ägarstyrning så som röstning och arbete i valberedningar redogörs ej för här. Sammanställning 
över ägarstyrningsarbetet finns tillgänglig i Ägarstyrningsrapporter (länk).  

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansvarsfulla-investeringar/agarstyrningsrapporter/
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Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar AB i proaktivt påverkansarbete med 
utvalda bolag. För att påverkansarbetet ska bli effektivt, relevant och bidra till förändringar 
tillämpas en antal urvalsprinciper. I urvalet utgår vi från egna portföljers och fonders 
sammansättning, exponering mot enskilda bolag, identifierade hållbarhetsrisker samt de globala 

hållbarhetsmål som Länsförsäkringar AB valt att prioritera i förvaltningen. Avsikten är att det 
proaktiva påverkansarbetet ska bidra till ett eller flera av de prioriterade globala målen, nämligen:   

• Mål 3: god hälsa och välbefinnande 

• Mål 7: hållbar energi för alla 

• Mål 11: hållbara städer och samhällen 

• Mål 13: bekämpa klimatförändringar 

• Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald 

Länsförsäkringar AB samarbetar med olika investerare och är delaktiga i investerarinitiativ inriktat 
på proaktiva påverkansarbete. Läs om LFABs delaktighet nedan och om samtliga initiativ här.  

Namn på investerarinitiativet Climate Action 100+ (länk) 

Fokus för initiativet 
Inriktat på de största utsläpparna av växthusgaser globalt. 

Påverkansarbete avser bidra till globalt mål nummer 13. 

Antal bolag som omfattas av initiativet 
Cirka 160 bolag inom energi- (olja och gas), kraft- och 

transportsektorn 

Antal bolag inom initiativet som 

Länsförsäkringar AB bedriver fokuserat 

påverkansarbete med  

3 

Namn på bolag som LFAB fokuserar på Delta Air Lines (USA), “co-lead investor” 

Namn på bolag som LFAB fokuserar på SSAB (Sverige), ”supporting investor” 

Namn på bolag som LFAB fokuserar på Volvo AB (Sverige), ”supporting investor” 

 

Namn på investerarinitiativet FAIRR Global Food Sector Initiative (länk) 

Fokus för initiativet 

Inriktat på hållbarhetsrisker inom den globala 

livsmedelssektorn med fokus på bland annat klimat, biologisk 

mångfald, vatten- och antibiotikaanvändning och djurhälsa. 

Påverkansarbete avser bidra till globala målen 3, 12, 13 och 15. 

FAIRR samordnar i dagsläget fem delinitiativ och 

Länsförsäkringar AB är delaktig i samtliga:  

• ”Animal Pharma”,  

• ”Biodiversity Waste & Pollution”,  

• ”Working Conditions”,  

• ”Sustainable Aquaculture”, samt  

• ”Sustainable Proteins”.  

Länsförsäkringar AB har varit särskilt delaktiga i påverkan 

inom delinitiativet Animal Pharma. 

https://lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansvarsfulla-investeringar/dialoginitiativ/
https://www.climateaction100.org/
https://www.fairr.org/
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Antal bolag som omfattas av delinitiativen 

Animal Pharma: 7 bolag 

Biodiversity Waste & Pollution: 12 bolag 

Working Conditions: 7 bolag 

Sustainable Aquaculture: 8 bolag 

Sustainable Proteins: 23 bolag 

Namn på investerarinitiativ 
Investor Mining and Tailings Safety Initiative 

(länk) 

Fokus för initiativet 

Hållbarhetsrisker i gruvsektorn, särskilt kopplat till gruvavfall 

Påverkansarbete avser bidra till globalt mål nummer 11, 13 och 

15. 

Antal bolag som omfattas av initiativet >700 gruvbolag 

Antal bolag inom initiativet som 

Länsförsäkringar AB bedriver fokuserat 

påverkansarbete med 

1 

Namn på bolag som LFAB fokuserar på Boliden AB (Sverige) 

 

Namn på investerarinitiativ Access to Medicine (länk) 

Fokus för initiativet 

Hållbarhetsrisker i läkemedelssektorn med fokus på tillgång till 

läkemedel i låg- och medelinkomstländer. Efter Covid-

pandemin har bolag som omfattas av initiativet uppmanats att 

inkludera tillgången till läkemedel som en parameter i bolagens 

ersättningsprogram samt öka tillgången till Covid 19-vaccin. 

 Påverkansarbete avser bidra till globalt mål nummer 3. 

Antal bolag som omfattas av initiativet Cirka 20 läkemedelsbolag 

 

Namn på investerarinitiativ 
BBFAW, Business Benchmark on Farm Animal 

Welfare (länk) 

Fokus för initiativet 

Inriktat på bolag inom den globala livsmedelssektorn. BBFAW-

sekretariatet hjälper investerare bedöma hur väl bolag 

hanterar, presterar och kommunicerar frågor som rör 

djurhållning i livsmedelsindustrin. Exempelvis bedöms 

antibiotikaanvändning, rutinmässiga stympningar samt 

långväga transporter. Påverkansarbete avser bidra till globala 

målen 3, 13 och 15. 

Antal bolag som omfattas av initiativet Cirka 150 bolag 

 

Proaktivt påverkansarbete bedrivs även egen regi av representanter för Länsförsäkringar AB. 
Denna påverkan är framför allt inriktad på svenska bolag där Länsförsäkringar är delägare eller 
potentiella investerare. Det finns flera syften med denna påverkan: 

https://globaltailingsreview.org/
https://accesstomedicinefoundation.org/
https://www.bbfaw.com/
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 Följa upp bolagets framdrift mot mål, milstolpar och arbete med väsentliga 

hållbarhetsfaktorer, inklusive bolagsstyrning; 
 Föreslå utvecklingsområden eller ställa krav på agerande och förändring; samt 

 Samla in fakta för att bedöma och utvärdera bolagets syn och hantering av en enskild 
hållbarhetsfråga. Regelverksstyrda rapporteringskrav kan också framföras (ex. SFDR). 

 
Följande bolag är aktuella för påverkan i egen regi. 

 

Bolagsnamn Hållbarhetstema 

(E/S/G?) 

Kommentar 

Axfood Miljö (E) Klimatmål och minskade utsläpp av växthusgaser  

BillerudKorsnäs Miljö (E) Biologisk mångfald och klimatnyttan av bolagets produkter 

Corem Bolagsstyrning (G) Bemyndigande om nyemission 

Elanco Miljö (E) Rapportering och policys kopplat till antibiotikaanvändning  

Ericsson Bolagsstyrning (G) Korruptionsanklagelser 

Essity Bolagsstyrning (G) Framfört syn på VD i styrelsen 

Fabege  Bolagsstyrning (G) Ersättningsrapport 

Handelsbanken Bolagsstyrning (G) Framfört syn på VD i styrelsen 

H&M Socialt (S) Hantering av levnadslöner hos sina leverantörer 

Holmen Miljö (E) Biologisk mångfald och klimatnyttan av bolagets produkter 

Intrum E; S; G Intressentdialog rörande bolagets väsentliga ESG-frågor  

JM Miljö (E) Utveckling gentemot bolagets egna hållbarhetsmål  

NCC Bolagsstyrning (G) Valberedningens sammansättning 

NP3 Bolagsstyrning (G) Bemyndigande om nyemission av preferensaktier 

Nyfosa Bolagsstyrning (G) Incitamentsprogram; bemyndigande om nyemission av aktier  

ProAct  Bolagsstyrning (G) Incitamentsprogram 

Renewcell Miljö (E); Socialt (S) Klimatmål samt definiera andra mätbara hållbarhetsmål  

Sagax Miljö (E) Klimatmål och minskade utsläpp av växthusgaser 

SBB Bolagsstyrning (G) 
Bemyndigande om nyemission av aktier; ersättningar till ledningen och 

arvoden till styrelsen 

SCA 
Miljö (E); 

Bolagsstyrning (G) 
Framfört syn på VD i styrelsen; klimatmål; biologisk mångfald 

Securitas E; S; G 
Nyemission; arvoden och incitamentsprogram; definiera ytterligare 

hållbarhetsmål 

Tele2 Bolagsstyrning (G) Incitamentsprogram 

Trianon Miljö (E) Klimatmål och minskade utsläpp av växthusgaser 
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Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar AB i reaktivt påverkansarbete mot utvalda 
bolag. Det reaktiva påverkansarbetet avser bidra till att minimera negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling och särskild påverkan på de globala målen av relevans, utifrån typ av 
överträdelse eller incident. Kopplingen till FNs globala mål beror på vilka bolag och verksamheter 

som är aktuella, men vanligt förekommande är incidenter och verksamheter som motverkar:  

• Mål 8: anständiga arbetsvillkor 

• Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald 

• Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen 

 

Länsförsäkringar ABs regelbundna hållbarhetsinriktade genomlysning inbegriper egna portföljers 

och fonders underliggande innehav (bolag). En del består i att genomlysa bolag mot eventuella 
överträdelser av internationella överenskommelser som omfattar konventioner och principer för 

ansvarsfullt företagande (ex. mänskliga rättigheter och affärsetik). Disclosure-förordningens 

indikator (”PAI”) 1.10 berör även dessa områden. Identifieras bolag med överträdelser eller 

involvering i incident inleds ett reaktivt påverkansarbete i syfte att förmå bolaget upphöra med 
överträdelsen och vidta förebyggande åtgärder. Om bolaget inte upphör med överträdelsen, vidtar 
åtgärder och påverkansarbetet inte leder framåt kan som en sista åtgärd bolaget exkluderas. 

 
Bolag i tabellen nedan är de som av oberoende leverantör av hållbarhetsanalys bekräftats 

överträda, eller i vissa fall riskerar att överträda internationella överenskommelser inom 

ansvarsfullt företagande. Utifrån underlaget görs en egen analys av bolaget och bedömning av 
förutsättningar för påverkansarbete. I förekommande fall bedriver Länsförsäkringar AB det 

reaktiva påverkansarbetet med bolag på egen hand. I störst utsträckning bedrivs påverkansarbetet 
via anlitad leverantör eller externa förvaltare där representanter från Länsförsäkringar AB deltar.  
 
Bolagens typ av överträdelser beskrivs i tabellen. Så länge responsen från bolagen är god och 

påverkansarbetet bedöms gå framåt bibehålls bolagen på fokuslistan.  

Namn på bolag Typ av överträdelser/incident Status på dialog 

Amazon.com Inc 

Amazon bedöms ha problem med att garantera anställda en 

hälsosam och säker arbetsmiljö, särskilt i lageranläggningar. 

Amazon har även anklagats för att motverka anställdas 

rättigheter att organisera sig eller gå med i fackliga föreningar 

vid flera av företagets anläggningar i USA.1 

Pågående 

Baidu, Inc. 

Baidu har ägnat sig åt censur av information om sociala, 

politiska och religiösa frågor inom sina tjänster, i linje med den 

kinesiska regeringens krav. 

Pågående 

Bunge Ltd. 
Bunge kritiseras för sina kopplingar till avskogning i flera 

områden, bland annat i Brasilien och Bolivia. 
Pågående 

 
1 Bolaget omfattas även av proaktiv påverkan via FAIRR, delinitiativet Sustainable Proteins. 
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Danske Bank A/S 

Danske Banks verksamheter i de baltiska staterna bedöms vara 

involverade i misstänkt pengatvätt 2007 till 2015. Otillräcklig 

styrning och kontrollmekanismer för att förhindra och 

förebygga pengatvätt anses vara bakomliggande orsaker. 

Pågående 

Ericsson 

Ericsson och dess dotterbolag har under flera år varit 

involverade i mutbrott i ett flertal olika länder. Påverkan 

bedrivs både i egen regi och via leverantör.  

Pågående  

JBS S.A. 

JBS bedöms genom sin leverantörskedja vara inblandad i 

avskogningen av Amazonas samt har anklagats för illegal 

prissättning samt korruption.2 

Pågående 

Securitas Securitas misstänks för involvering i mutor och korruption.  Pågående  

Swedbank 
Swedbank har ålagts att betala böter för brister i sitt 

antipenningtvättsarbete.  
Pågående 

Tencent Holdings Ltd. 
Tencent har ägnat sig åt censur och övervakning av sina 

användare i linje med den kinesiska regeringens krav. 
Pågående 

Teva Pharmaceutical 

Industries Limited 

Teva Pharmaceutical Industries och dess dotterbolag står inför 

anklagelser om konkurrensbegränsande metoder, inklusive 

motverkande av fri prissättning av generiska läkemedel i USA, 

och har varit inblandade i fall av korruption i flera länder. 

Pågående 

Wells Fargo & Company 

Wells Fargo har genomgått flera utredningar av myndigheter 

samt stämningar som ett resultat av att dess personal öppnade 

cirka 3,5 miljoner kundkonton utan kundernas tillstånd. 

Bolaget är anklagade för vedergällning mot s.k. visselblåsare. 

Pågående 

Wilmar International 

Limited 

Wilmar International har anklagats för olagliga markförvärv 

och att inte erkänna rättigheter för lokalsamhällen i 

Sydostasien och Afrika mellan 1996 och 2019. Wilmar har 

dessutom i flera fall bedömts involverad i avverkning av 

känsliga skogsområden för palmoljeplantager. 

Pågående 

Länsförsäkringar AB exkluderar ett flertal bolag på grund av bland annat allvarliga överträdelser av 
normer och internationella konventioner, eller involvering i fossila bränslen (länk till 
exkluderingslistan, där samtliga kriterier beskrivs). Dessa bolag bevakas regelbundet för eventuella 

framsteg mot den grund de exkluderades för.  

 

I förekommande fall kan Länsförsäkringar AB vara delaktig i reaktivt påverkansarbete mot bolagen 

via eller tillsammans med olika parter, både för att ta del av eventuella framsteg samt uttrycka vår 
förväntansbild. Förhoppningen är att bolag ska kunna åter-inkluderas om och när de upphört med 

verksamheten, och/eller i tillräckligt hög grad hanterar riskerna, som föranledde exkluderingen.  

 

 
2 Bolaget omfattas även av påverkan via FAIRR, delinitiativen Biodiversity Waste & Pollution samt Working Conditions.  

https://www.lansforsakringar.se/49f5bf/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/lf-fondforvaltning/lista-exkluderade-bolag.pdf
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Exkluderat bolag där Länsförsäkringar 

AB är delaktig i påverkansarbetet 
Anledning till exkludering 

Vale On  
Allvarlig överträdelse kopplad till återkommande olyckor 

med kollapsade avfallsdammar från gruvproduktion. 

 


