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Dialoger med bolag på Länsförsäkringars observationslista  
– utveckling under 2018 

 
Länsförsäkringar AB verkar för att de bolag som Länsförsäkringar AB investerar i ska följa 
internationella konventioner och överenskommelser inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
korruption och kontroversiella vapen. Dessutom verkar Länsförsäkringar AB för att bolag ska följa 
FNs Global Compacts hållbarhetsprinciper och OECDs riktlinjer för multinationella bolag. 
Länsförsäkringar AB anlitar en extern analysleverantör (Sustainalytics, tidigare GES) för 
genomlysning av noterade bolag i syfte att identifiera bolag som kan misstänkas bryta mot 
internationella konventioner.  
Genomlysningen görs fyra gånger per år för innehaven i Länsförsäkringars egna fonder. För innehav i 
de institutionella portföljerna samt rekommenderade fonder på Fondtorget görs genomlysningen två 
gånger per år. Därtill får Länsförsäkringar AB löpande information när analysleverantören får 
kännedom om nya incidenter rörande misstänkta kränkningar. Genomlysningen görs både för 
indirekta innehav (fonder), och direkta innehav både för noterade aktier och företagsobligationer. 
Våra externa förvaltare informeras om genomlysningsresultatet och återkopplar hur resultatet 
påverkar deras syn på enskilda bolag. De uppmanas dessutom att inleda dialog med de bolag som 
misstänks kränka internationella konventioner. 
 
Om bolag som Länsförsäkringar AB har investerat i misstänks kränka internationella konventioner 
inleds en dialog med bolaget. Målsättningen med dialogen är att påverka bolaget att upphöra med 
kränkningen och vidta förebyggande åtgärder så att kränkningen inte upprepas i framtiden. Dialogen 
leds av den externa leverantören på uppdrag av Länsförsäkringar AB och deras övriga kunder. 
Länsförsäkringar AB har valt att i huvudsak engagera sig i dialog med bolag som finns på 
analysleverantörens lista över verifierade konventionsbrott. Arbetet med dialoger är långsiktigt. Så 
länge Länsförsäkringar AB har en fungerande dialog med bolaget och bedömer att fallet kan 
utvecklas positivt kan dialogen pågå under en viss, men inte obegränsad tid. En sista utväg om 
dialogen inte ger önskvärt resultat är att utesluta bolaget. På vår webbplats lf.se publiceras både de 
bolag som finns på Länsförsäkringar ABs observationslista och exkluderingslista.  
 
Under 2018 har nya delmål uppnåtts för 20 procent av dialogerna med bolagen på observationslistan. 
Med nio av bolagen har dialogen kunnat avslutas eftersom de uppsatta målen uppnåtts. Dessa bolag 
kommer fortsätta bevakas. Om nya incidenter skulle inträffa inleds en ny dialog. Mer information om 
avslutade och pågående dialoger finns i tabellerna nedan. Där redovisas vilken typ av normbrott 
respektive bolag associeras till, mål och utveckling av dialogen, samt vilka delmål som har uppnåtts 
för varje bolag.  
 
Vi använder oss av vår analysleverantörs symboler för att illustrera vilken typ av konventions-brott 
som ett bolag kopplas till, utveckling av bolagsdialog och delmål enligt följande symboler:  
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Avslutade dialoger 
 

Händelse Mål med dialogen Kommentar 2018 
Barrick Gold Corp kopplas till 
överträdelse av FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald och kränkning av 
mänskliga rättigheter vid 
Porgera-gruvan i Papua Nya 
Guinea. Gruvan deponerar sitt 
avfall direkt i floden, vilket 
skadar dess ekosystem och 
utgör en risk för människors 
hälsa. Vidare har företagets 
säkerhetspersonal anklagats 
för grova 
människorättskränkningar 
såsom tvångsfördrivningar 
samt utövat sexuellt och 
dödligt våld.  
 

 
 

Bolaget bör säkerställa att 
avfallet från Porgera-gruvan i 
Papua Nya Guinea hanteras på 
ett ansvarsfullt sätt, att 
långtidseffekter på miljön 
minimeras, samt att 
miljöskadade områden 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. 

Barrick har vidtagit åtgärder för att 
minska Porgera-gruvans 
miljöpåverkan. Bolaget har bland 
annat förbättrat sin avfallshantering 
och andra processer vilket minskat 
utsläppen till miljön och även 
påbörjat sanering av gruvan. Vidare 
har bolaget antagit en policy om att 
inte fortsätta med deponering av 
gruvavfall i floder och vattendrag i 
nya gruvprojekt. 

BHP kopplas till överträdelse 
av miljönormer och mänskliga 
rättigheter i samband med att 
en gruvdamm i Brasilien 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 och Vale. 
 

 
 

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

Under 2018 vidtog BHP slutgiltiga 
åtgärder för att kompensera offren 
för katastrofen och återställa miljön, 
och inledde konstruktion av nya 
bosättningar för att ersätta de hem 
som förstördes när dammen brast. 
Bolaget har även stärkt sina policyer 
och processer för att förhindra 
liknande incidenter i framtiden. 

Freeport McMoran kopplas 
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 

Freeport 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.  

Freeport har vidtagit åtgärder för att 
minska miljöpåverkan från Grasberg-
gruvan och åtagit sig att sanera den 
omgivande miljön. Bolaget har bland 
annat utfört efterbehandling och 
kontroll av avfallssand, samt 
hantering av dränagevatten och 
sanering av marken vid dagbrottet. 
Även om Freeport ännu inte antagit 
en policy som förbjuder deponering 
av gruvavfall i floder så används inte 
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risk för människors hälsa. 
Bolaget kopplas även till 
kränkningar av mänskliga 
rättigheter genom betalningar 
till indonesisk militär för skydd 
av gruvan. 
 

 

Vidare bör bolaget visa att 
betalningar till indonesisk militär 
inte bidrar till kränkningar av 
mänskliga rättigheter. 

metoden i någon av bolagets andra 
gruvor. Vad gäller kopplingen till 
indonesisk militär menar Freeport att 
de inte får anlita extern 
säkerhetspersonal och måste förlita 
sig till militären. I mars 2018 
publicerade bolaget en rapport som 
redogjorde för att betalningen till 
militären inte bidrar till kränkning av 
mänskliga rättigheter. Bolaget tränar 
säkerhetspersonal i mänskliga 
rättigheter och har satt upp en 
klagomålsmekanism för anställda och 
allmänheten. 

Rio Tinto kopplas till 
miljöförstöring och 
överträdelse av FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom sitt 
samarbete med Freeport 
McMoran, vars dotterbolag 
driver Grasberg-gruvan 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 
framtida projekt. 

Rio Tinto har aktivt bidragit till de 
förbättringar som gjorts för att 
minska gruvans miljöpåverkan. Bland 
de åtgärder som vidtagits är 
efterbehandling och kontroll av 
avfallssand, samt hantering av 
dränagevatten. Rio Tinto antog år 
2012 en policy som förhindrar utsläpp 
av gruvavfall till floder i framtida 
projekt. 

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

 

Bolaget bör ta ansvar för 
miljöföroreningarna i Ecuador 
och vidtar nödvändiga åtgärder 
för att miljösanering och 
kompensation till 
lokalbefolkningen genomförs på 
ett tillfredsställande sätt. 

I september 2018 dömde den 
internationella skiljedomstolen i Haag 
till förmån för Chevron och Texaco 
mot staten Ecuador.  
Enligt domstolen hade Texaco betalat 
ca 40 miljoner dollar för 
miljösanering och samhällsutveckling 
i området. Texacos tidigare partner, 
statsägda Petroecuador, hade 
däremot utfört endast mindre 
saneringsåtgärder som sedan 
stoppades av Ecuadors regering. 
Efter att Texaco lämnade 
verksamheten 1992 fortsatte 
Petroecuador med oljeutvinning i 
samma område och har anklagats för 
ytterligare miljöförstöring. Texaco 
köptes upp av Chevron 2001. 
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Under 2011 dömde en ecuadoriansk 
domstol Chevron att betala 18 
miljarder dollar i skadestånd för 
miljöskador i Amazonas. 
Skadeståndssumman halverades två 
år senare. Skiljedomstolen menar att 
den ecuadorianska domen tillkom 
genom korruption och bedrägeri.  

Kasikornbank PCL kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och Rio-
deklarationen genom 
finansiering av Xayaburi-
dammen i Laos. 
Vattenkraftprojektet riskerar 
slå ut flera fiskarter och 
därmed försämra livskvalitet 
samt hota matsäkerheten för 
miljontals människor som bor 
utmed Mekongfloden. 
 

 
 

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

Konstruktionen är i sitt slutskede och 
vattenkraftverket beräknas sättas i 
drift år 2019. En dialog har pågått 
med Kasikornbank under flera år och 
bolaget har gjort stora förbättringar 
kring sina rutiner för riskhantering av 
miljö- och sociala frågor i 
projektfinansiering. Kasikornbank har 
bland annat implementerat en robust 
kreditpolicy för finansiering av 
infrastrukturprojekt baserat på 
riktlinjer från International Finance 
Corporation, vilket har lett bolaget 
till att nekat finansiering av flera 
projekt som ansetts innebära för hög 
risk. 

Glencore kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom 
oljeprospektering i Västsahara. 
 

 

Bolaget bör  anta en policy som 
förhindrar det från 
överträdelser av folkrätten, 
specifikt FN:s konvention för 
medborgerliga och politiska 
rättigheter samt FN-
konventionen för ekonomiska, 
sociala och kulturella 
rättigheter. 

Glencore har till fullo avvecklat sin 
verksamhet i Västsahara och har inga 
intentioner att återvända. Bolaget har 
även stärkt sin riskhantering genom 
åren och visar nu en hög beredskap 
kring mänskliga rättigheter och 
genomlysningsprocesser. Glencore 
har implementerat en mänskliga 
rättighets-policy, samt genomfört en 
riskanalys utifrån ett 
människorättsperspektiv relaterat till 
sina verksamheter.  
Bolaget är även i dialog med 
frivilligorganisationer och 
lokalsamhällen i enighet med FN:s 
vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter. 

Braskem kopplas till mutbrott 
i Brasilien 2006 – 2014. 
 

 

Bolaget bör samarbeta med 
utredande myndigheter kring 
mutanklagelserna. Samt att 
bolagets antikorruptions-
program stärks. 

Bolaget har vidtagit en rad åtgärder 
för att förbättra situationen och 
minska risken för liknande händelser 
framöver, framför allt genom att 
förbättra sitt etik- och 
compliancesystem. Bland annat har 
bolaget stärkt policys och interna 
kontrollmekanismer och har externa 
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revisorer som verifierar dess 
framsteg. Braskem har även 
samarbetat med utredande 
myndigheter.  

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

 

Bolaget bör samarbeta med 
utredande myndigheter kring 
mutanklagelserna. Samt att 
bolagets antikorruptions-
program stärks. 

Bolaget har förbättrat sitt arbete 
med anti-korruption och vidtagit 
flertalet åtgärder för att minska 
korruptionsrisken framöver. Bolaget 
har tillsatt mer resurser och 
upprättat en ny avdelning för 
riskhantering och regel-efterlevnad. 
Samtliga anställda har genomgått 
utbildning i etik och regelefterlevnad 
och ytterligare utbildningsinsatser är 
planerade. En whistleblower funktion 
har inrättats och interna 
kontrollmekanismer har förstärkts. 
Bolaget har även samarbetet med 
utredande myndigheter.   

 

Pågående dialoger 
 

Händelse Mål med dialogen Kommentar 2018 Milstolpe 
AK Bank kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom 
finansiering av ett 
vattenkraftverk i Turkiet.  
 

 

Bolaget bör anta en policy 
för finansiering av 
infrastrukturprojekt som 
följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter. 

Under 2018 har Akbank 
ytterligare stärkt sin 
hållbarhetsrapportering, och 
blivit mer transparent kring 
riskhantering av miljö- och 
sociala frågor i 
projektfinansiering. Banken 
har dock inte undertecknat 
Ekvatorprinciperna. 
Vattenkraftverket i Turkiet 
blev färdigställt under 2018, så 
dialogen framöver kommer 
fokusera på bankens 
kreditpolicy och hur denna 
implementeras för att 
säkerställa överensstämmelse 
med internationella 
konventioner.  
 

 

Turkiye Garanti Bankasi 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och FN:s konvention om 
biologisk mångfald  

Bolaget bör anta en policy 
för finansiering av 
infrastrukturprojekt som 
följer internationella 
riktlinjer inom  

Under 2018 har Turkiye 
Garanti Bankasi förbättrat sin 
hantering av miljömässiga och 
sociala risker i 
projektfinansiering, och har nu 
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genom finansiering av ett 
vattenkraftverk i Turkiet. 
 

 

miljö och mänskliga 
rättigheter. 

en kreditpolicy i enighet med 
Ekvatorprinciperna (även om 
bolaget formellt inte 
undertecknat dessa). Bolaget 
har även blivit mer 
transparent kring detta i sin 
publika rapportering. 
Vattenkraftverket i Turkiet 
blev färdigställt under 2018, så 
dialogen framöver kommer 
fokusera på implementering av 
bolagets kreditpolicy för att 
säkerställa överensstämmelse 
med internationella 
konventioner. 

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

 

Bolaget bör anta en policy 
som förhindrar 
överträdelser av 
folkrätten, specifikt FN:s 
konvention för 
medborgerliga och 
politiska rättigheter samt 
FN-konventionen för 
ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

I november 2018 bekräftade 
Wesfarmers att bolaget inte 
har importerat fosfat från 
Västsahara sedan 2012. 
Bolaget har tidigare inte 
kunnat intyga att framtida köp 
inte kommer att genomföras, 
men har nu informerat om att 
de är i processen att utveckla 
en separat policy för etisk 
utvinning tillsammans med ett 
ramverk för dess 
implementering. Mer 
information kring detta 
kommer att publiceras i 
bolagets hållbarhetsrapport 
under 2019. 

 

Norilsk Nickel kopplas till 
överträdelse av FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald och 
konventionen om 
långväga 
gränsöverskridande 
luftföroreningar genom 
sin gruvdrift i Sibirien.  
 

 

Bolaget bör minska 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. 

Under 2018 har dialogen med 
bolaget kring att hantera sina 
utsläppsproblem i Sibirien 
fortsatt. Norilsk Nickel har 
bekräftat de följer tidsplanen 
för att möta målet att minska 
utsläpp med 75 procent till 
2023, och att statistik över 
utsläppen av svaveldioxid 
hittills visar på 
tillfredsställande resultat. 
Bolaget är för tillfället mitt 
uppe i processen att avveckla 
det äldre raffinaderiet, för att 
sedan utvärdera platsen och 
baserat på resultaten utveckla 
en saneringsplan. 
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Adani Ports and Special 
Economic Zone Limited 
(APSEZ) kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och FN:s 
konvention om biologisk 
mångfald genom driften 
av en hamn i Indien. 
 

 

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

Bolaget har under 2018 
presenterat mer information 
kring hur det arbetar med 
restaurering av ekosystem i 
Mundra i synnerhet och sin 
hållbarhetsstrategi i 
allmänhet. Bolaget är öppet 
för dialog samt återkoppling, 
och dess ambitioner gällande 
hållbarhet tycks gå längre än 
att endast korrigera den 
miljöförstöring det orsakat. 
Adani har under året 
publicerat sin tredje 
hållbarhetsrapport, och 
förbundit sig till FN:s Global 
Compact samt de sjutton 
globala hållbarhetsmålen. 

 

PTT Plc kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter och Rio-
deklarationen genom sin 
involvering i 
Xayaburidammen i Laos. 
Vattenkraftprojektet 
riskerar slå ut flera 
fiskarter, och därmed 
försämra livskvalitet samt 
hota matsäkerheten för 
miljontals människor som 
bor utmed Mekongfloden. 
PTT äger 25 procent av 
Xayaburi-projektet genom 
ett helägt dotterbolag.  
 

 
 

Bolaget bör visa hur den 
färdiga dammen ska 
drivas med hänsyn tagen 
till sociala och 
miljömässiga aspekter.  

Konstruktionen är i sitt 
slutskede och 
vattenkraftverket beräknas 
sättas i drift år 2019. Bolaget 
har i dialog förklarat hur 
dammen byggts om, bland 
annat för att förbättra 
fiskmigrationen och 
sedimentflödet. Dialogen har 
under året framför allt handlat 
om bolagets översyn av miljö- 
och människorättsrisker 
kopplade till projektet, samt 
PTTs övergripande arbete för 
att minska sådana risker i 
bolagets verksamhet 
generellt.  

 

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

 

Bolaget bör upphöra med 
inköp av fosfat från 
Västsahara eller kunna 
bevisa att utvinningen 
genomförs i enlighet med 
den västsahariska 
befolkningens intressen 
och önskemål, i linje med 
FN-utlåtandet från 2002. 
Bolaget bör anta en policy 
som förhindrar det från 

I dialog under 2018 bekräftade 
Incitec Pivot att det inte fått 
några förfrågningar om att 
importera fosfat från 
Västsahara sedan 2016. 
Bolaget informerade även om 
att det har genomfört en 
granskning av sina 
upphandlingsprocesser i 
enighet med ISO 20400, samt 
utarbetat en ny 
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överträdelser av 
folkrätten, specifikt FN:s 
konvention för 
medborgerliga och 
politiska rättigheter samt 
FN-konventionen för 
ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

uppförandekod som nu 
inkluderar kriterier för 
mänskliga rättigheter. 

Nutrien kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom import 
av fosfat från Västsahara 
vilket indirekt finansierar 
Marockos illegala 
ockupation av området. I 
januari 2018 
offentliggjordes en fusion 
mellan Agrium och Potash 
Saskatchewan, som nu 
går under bolagsnamnet 
Nutrien. 
 

 

Bolaget bör upphöra med 
inköp av fosfat från 
Västsahara, eller kan 
bevisa att utvinningen 
genomförs i enlighet med 
den västsahariska 
befolkningens intressen 
och önskemål, i linje med 
FN-utlåtandet från 2002. 
Bolaget bör anta en policy 
som förhindrar det från 
överträdelser av 
folkrätten, specifikt FN:s 
konvention för 
medborgerliga och 
politiska rättigheter samt 
FN-konventionen för 
ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

Sedan fusionen mellan Agrium 
och Potash och bildandet av 
Nutrien i januari 2018 har det 
nya bolaget uttalat en 
målsättning att upphöra med 
import av fosfat från 
Västsahara tills slutet av 2018. 
I dialogen har Nutrien 
förklarat mer i detalj hur 
bolaget jobbar med att 
säkerställa mänskliga 
rättigheter inom sin 
leverantörskedja på ett 
generellt plan. En slutgiltig 
bekräftelse på att bolaget 
upphört med import från 
Västsahara behövs 
fortfarande. 

 

Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) 
kopplas till överträdelse 
av kärnsäkerhets-
konventionen i samband 
med jordbävningen i 
Japan 2011 som utlöste en 
kärnkraftsolycka. TEPCO 
hade huvudansvaret för 
säkerheten vid 
kärnkraftverket men 
misslyckades med att 
skydda mot effekterna av 
jordbävningen och 
tsunamin som följde. 
 

 

Bolaget bör kompensera 
offren för olyckan, 
sanerar området och 
förbättra sina processer 
samt att nedmonteringen 
av de skadade 
reaktorerna och förvaret 
av kärnbränslet sker på 
ett säkert sätt. 

Dialogen med TEPCO har varit 
intensiv under 2018. Bolaget 
har utvecklat en strategi för 
att avveckla kärnkraftverket i 
Fukushima, men flertalet 
studier krävs på förhand för 
att säkerställa resultaten på 
sikt. Problem kring felaktig 
rapportering av förorenings-
nivåer på platsen uppstod i 
oktober 2018, vilket bolaget 
snabbt åtog sig att åtgärda. 
Dialogen är konstruktiv och 
bolaget är lyhört för feedback, 
samtidigt som arbetet med 
dessa frågor kommuniceras 
fortlöpande på dess hemsida. 

 

Volkswagen kopplas till 
överträdelse av 
miljönormer efter att ha 
fuskat med utsläppsdata 

Bolaget bör vidta åtgärder 
för att stärka styrelsens 
kompetens och 
oberoende, samt 

Dialogen med Volkswagen 
kring utsläppsdata, 
företagskultur och 
bolagsstyrning har fortsatt 
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rörande flera bilmodeller 
för att uppnå godkända 
miljöstandarder. 
 

 

säkerställa styrelsens 
översyn av företagets 
riskhantering och styrning 
av verksamheten. Vidare 
bör bolaget visa på hur 
det har stärkt sin 
företagskultur. 

under 2018. Den första av tre 
rapporter från en oberoende 
extern revisor som granskar 
överträdelserna av 
miljönormer samt att bolagets 
compliancesystem 
publicerades under året. 
Rapporten visar på att bolaget 
gjort vissa framsteg kring att 
stärka sina interna processer, 
men fortfarande efterfrågas 
högre detaljnivå kring dess 
implementering, tillsammans 
med ökad transparens i 
kommunikation med revisorn. 

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

 

Bolaget bör anta en policy 
som följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter i 
infrastrukturprojekt. 

I slutet av 2018 öppnade 
Andritz återigen upp för dialog 
med investerare, efter att 
under året ha fokuserat på 
internt arbete för att stärka 
sin övergripande 
hållbarhetsstrategi samt 
genomlysnings-processer. 
Bolaget har tidigare hävdat att 
det i sin roll som leverantör av 
utrustning till dammar inte är 
ansvarigt för hur ägarna utför 
projekten, men har nu uttalat 
att det kommer inkludera 
miljö- och människorätts-
aspekter i sin 
genomlysningsprocess för alla 
framtida projekt. Processen är 
fortfarande i ett internt skede, 
och bolaget planerar att delge 
mer information kring detta 
under 2019.  

 

Siam Commercial Bank 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och Rio-deklarationen 
genom finansiering av 
Xayaburi-dammen i Laos. 
Vattenkraftprojektet 
riskerar slå ut flera 
fiskarter, och därmed 
försämra livskvaliteten 

Banken bör säkerställa att 
dammen byggs och drivs 
med hänsyn tagen till 
sociala och miljömässiga 
aspekter innan den 
fortsätter finansieringen 
av projektet. Siam 
Commercial Bank bör 
även anta en policy för 
finansiering av 

Dialogen med Siam 
Commercial Bank har 
förbättrats under 2018. Efter 
en tidigare defensiv approach 
har bolaget under året blivit 
mer mottagligt för 
kommunikation och att svara 
på frågor, även om 
informationsnivån kring 
policyer och processer 
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samt hota matsäkerheten 
för miljontals människor 
som bor utmed 
Mekongfloden. 
 

 

infrastrukturprojekt som 
följer internationella 
riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter, 
samt öka transparensen 
kring hur detta tas i 
beaktning. 

gällande riskhantering av 
miljö- och sociala frågor i 
projekt-finansiering kunde 
vara mer detaljerad. 
Vattenkraftverket är i sitt 
slutskede och beräknas sättas 
i drift år 2019. 

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

 

Bolaget bör upphöra med 
inköp av bomull från 
Uzbekistan eller kunna 
bevisa att barn- och 
tvångsarbete inte 
förekommer. Bolaget bör 
implementera ett system 
för hantering av 
leverantörskedjan som 
överensstämmer med 
ILO:s kärnkonventioner. 

Dialogen med POSCO Daewoo 
har fortsatt under 2018, och 
bolaget har försäkrat sitt 
åtagande att stödja den 
Uzbekistanska regeringen att 
eliminera barnarbete samt 
tvångsarbete. Enligt en 
rapport från den 
Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) 
publicerad 2018 har den 
systematiska förekomsten av 
barnarbete inom bomullsskörd 
i Uzbekistan nu upphört, 
samtidigt som tvångsarbete 
har begränsats i stor 
utsträckning. 

 

Posco kopplas till 
barnarbete och 
tvångsarbete i Uzbekistan 
genom sitt dotterbolag 
Daewoo i samband med 
köp av bomull. 
 

 

Poscos dotterbolag bör 
upphöra med inköp av 
bomull från Uzbekistan 
eller kunna bevisa att 
barn- och tvångsarbete 
inte förekommer. Bolaget 
bör anta policyer för hela 
koncernen som 
överensstämmer med 
internationella riktlinjer. 

Under 2018 har POSCO 
fortsatt arbeta på att utveckla 
en policy för mänskliga 
rättigheter samt 
genomlysnings-processer för 
att säkerställa dess 
implementering. Som ett 
resultat av detta innehåller 
bolagets etiska 
uppförandekod nu en 
formaliserad mänskliga 
rättighets-policy baserad på 
internationella riktlinjer. Enligt 
en rapport från den 
Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) 
publicerad 2018 har den 
systematiska förekomsten av 
barnarbete inom bomullsskörd 
i Uzbekistan nu upphört, 
samtidigt som tvångsarbete 
har begränsats i stor 
utsträckning. 
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Bank Hapoalim, Bank 
Leumi, First International 
Bank of Israel och Mizrahi 
Tefahot kopplas till 
finansiering av illegala 
bosättningar på palestinsk 
ockuperad mark. 
 

 

Bolagen bör upphöra med 
finansiering till illegala 
bosättningar samt anta 
policyer som skyddar 
mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt. 

I ett möte med bankerna 
organiserat genom 
’Association of Banks in Israel’ 
i början av 2018 framkom 
indikationer på att israeliska 
banker enligt israelisk lag kan 
ha krav på sig att tillhandahålla 
icke-diskriminerande lån och 
tjänster. Bankerna har hävdat 
detta i tidigare dialog, vilket 
skulle innebära att de enligt 
lag är tvungna att 
tillhandahålla 
bolånefinansiering för 
bosättningar. Då det råder 
delade uppgifter om detta har 
internationella experter på 
humanitär rätt samt UN High 
Commissioner for Human 
Rights konsulterats för att 
klargöra saken. 

 

Bangkok Bank Public 
kopplas till överträdelse 
av mänskliga rättigheter 
och Riodeklarationen 
genom finansiering av 
Xayaburi-dammen i Laos. 
Vattenkraftprojektet 
riskerar slå ut flera 
fiskarter, och därmed 
försämra livskvalitet samt 
hota matsäkerheten för 
miljontals människor som 
bor utmed Mekongfloden. 
 

 

Banken bör säkerställa att 
dammen byggs och drivs 
med hänsyn tagen till 
sociala och miljömässiga 
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. 

Bangkok Bank har inte öppnat 
upp för dialog med investerare 
under 2018, trots ett 
undertecknat investerarbrev 
som sändes till bolaget med 
uppmaning om att stärka sitt 
arbete kring hantering av 
miljömässiga och sociala risker 
i projekt-finansiering. Vikten 
av ökad transparens kring 
dessa frågor underströks 
också. Banken har tidigare 
hävdat att 
vattenkraftprojektet uppfyller 
samtliga lagkrav samt 
internationella standarder, 
och gjort gällande att det har 
relevanta interna processer på 
plats men inte velat dela med 
sig av några detaljer kring 
detta. Vattenkraftverket är i 
sitt slutskede och beräknas 
sättas i drift år 2019. 

 

China Railway Group 
(CRG) kopplas till 
överträdelse av mänskliga 
rättigheter genom 
byggandet av 

Bolaget bör anta policyer 
och anpassa sitt risk-
hanteringssystem i 
enlighet med 
internationella riktlinjer 

China Railway Group har inte 
öppnat upp för dialog med 
investerare under 2018. Ett 
undertecknat investerarbrev 
sändes till bolaget med 
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Lanxinjärnvägen i norra 
Kina. 
 

 

och standarder inom 
hälsa och säkerhet. 

uppmaning om att stärka sitt 
arbete kring antikorruption 
samt hälso- och 
säkerhetspolitik. Vikten av 
ökad transparens kring dessa 
frågor underströks också. 
Systematiken i återkommande 
rapporter tyder på luckor i 
China Railway Group’s policy 
och implementering av hälso- 
och säkerhetspolitik, och då 
bolaget tidigare nekat att dela 
med sig av information kring 
detta är det svårt att bedöma 
dess ansträngningar på 
området. 

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

 

Bolaget bör förbättra sin 
policy och sitt 
förebyggande arbete 
inom hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen. 

Dialogen med JBS har fortsatt 
under året. Bolaget är öppet 
för kommunikation och att 
svara på frågor, och har 
delgivit information kring hur 
det arbetar med hälsa och 
säkerhet i dotterbolag i 
Brasilien och USA. Dock tycks 
en solid centraliserad 
överblick av detta saknas inom 
bolaget, för att säkerställa att 
samtliga delar av 
verksamheten lever upp till 
gemensamma policyer 
gällande hälsa och säkerhet. 
Dialogen framöver kommer att 
fokusera på att uppmana JBS 
att stärka sitt övergripande 
hälsa- och säkerhetsarbete, 
samt relevanta 
genomlysningsprocesser och 
riskhantering. 

 

Krung Thai Bank kopplas 
till överträdelse av 
mänskliga rättigheter och 
Rio-deklarationen genom 
finansiering av Xayaburi- 
dammen i Laos. 
Vattenkraftprojektet 
riskerar slå ut flera 
fiskarter, och därmed 
försämra livskvalitet samt 
hota matsäkerheten för 

Banken bör säkerställa att 
dammen byggs och drivs 
med hänsyn tagen till 
sociala och miljömässiga 
aspekter innan den 
fortsätter finansieringen 
av projektet. Banken bör 
även anta en policy för 
finansiering av 
infrastrukturprojekt som 
följer internationella 

Krung Thai Bank har inte 
öppnat upp för dialog med 
investerare under 2018, trots 
ett undertecknat 
investerarbrev som sändes till 
bolaget med uppmaning om 
att stärka sitt arbete kring 
hantering av miljö-mässiga 
och sociala risker i projekt-
finansiering. Vikten av ökad 
transparens kring dessa 
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miljontals människor som 
bor utmed Mekongfloden. 
 

 

riktlinjer inom miljö och 
mänskliga rättigheter. 

frågor underströks också. 
Banken har tidigare hävdat att 
vattenkraftprojektet uppfyller 
samtliga lagkrav samt 
internationella standarder, 
och gjort gällande att det har 
relevanta interna processer på 
plats men inte velat dela med 
sig av några detaljer kring 
detta. Vattenkraftverket är i 
sitt slutskede och beräknas 
sättas i drift år 2019. 

Zijin Mining Group 
kopplas till överträdelse 
av FN:s konvention om 
biologisk mångfald och 
kränkning av mänskliga 
rättigheter vid sin gruva i 
Papua Nya Guinea. Zijin 
köpte Barrick Golds halva 
andel av Porgera-gruvan i 
Papua Nya Guinea under 
2015 och äger sedan dess 
47,5 procent av gruvan. 
Gruvan deponerar sitt 
avfall direkt i floden, vilket 
skadar dess ekosystem 
och utgör en risk för 
människors hälsa. Vidare 
har gruvans säkerhets-
personal anklagats för 
grova människorätts-
kränkningar såsom 
tvångsfördrivningar samt 
utövat sexuellt och 
dödligt våld. 
 

 

Bolaget bör säkerställa 
att avfallet från Porgera-
gruvan i Papua Nya 
Guinea hanteras på ett 
ansvarsfullt sätt, att 
långtidseffekter på miljön 
minimeras, samt att 
miljöskadade områden 
saneras. Bolaget bör även 
anta en policy som 
förbjuder deponering av 
gruvavfall i floder och 
grunda vattendrag. Vidare 
bör Zijin visa att de 
påbörjat en process för 
att respektera mänskliga 
rättigheter i sin 
verksamhet. 

Dialogen kring policyer och 
processer för miljö och 
mänskliga rättigheter har 
fortsatt under 2018, utan 
några framsteg från bolagets 
håll. Zijin medger att de förstår 
att beredskap och transparens 
kring ESG-frågor är viktigt ur 
ett investerarperspektiv, men 
visar oförändrat ovilja att 
utvecklas. Bolaget hävdar 
fortsatt att det kommer ta tid 
och resurser att utveckla nya 
rutiner framöver.  
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