RAPPORT OM
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2021

Mänskliga rättigheter är ett av AP2:s
fokusområden inom hållbarhet.
Fonden arbetar aktivt med att integrera mänskliga rättighetsfrågor i sina analys- och beslutsprocesser med målet att
verksamheten ska bedrivas i linje med FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter senast från
och med år 2025. Att värna om mänskliga rättigheter är
avgörande för att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska
uppnås och därmed väsentligt för fondens uppdrag att
förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.
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OM ANDRA AP-FONDEN

Andra AP-fonden (AP2) är en oberoende statlig myndighet som förvaltar
medel inom försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Tillsammans
med de övriga så kallade buffertfonderna är AP2 en del av det allmänna
pensionssystemet. AP-fondernas uppdrag och mål är att förvalta fondmedlen
så att det långsiktigt blir till största möjliga nytta för pensionssystemet. I
fondernas uppdrag ingår att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt
genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen
ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det
görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk.
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VERKSAMHET

AP2 är en av norra Europas största kapitalförvaltare med investeringar
över hela världen inom i princip alla tillgångsslag. Fonden arbetar aktivt
med att integrera hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga rättighetsfrågor,
i sin förvaltning. Den största delen av kapitalet, drygt 80 procent,
förvaltas internt och resterande kapital investeras med hjälp av externa
förvaltare. Läs mer på fondens webbplats, www.ap2.se

VÄRDEGRUND OCH ÅTAGANDEN

INTEGRERING AV HÅLLBARHET

”Förvaltning i världsklass” är AP2:s vision. Denna förutsätter att hållbarhet
är integrerat i alla analys- och investeringsprocesser. Genom att aktivt
arbeta med och integrera hållbarhet i verksamheten kan AP2 skapa
värden, begränsa risker och främja en hållbar utveckling. Hållbarhet är
viktigt för fondens avkastning och har därför en central roll i den övergripande investeringsstrategin. I fondens investeringsövertygelser har
hållbarhet också en framträdande roll i form av två av de totalt tio
övergripande övertygelserna. De uttalar att det är lönsamt att ta hänsyn
till hållbarhet i förvaltningen samt att klimatförändringar är en systemrisk.
Hållbarhet inkluderar miljö, etik, sociala frågor och ägarstyrning och AP2:s
arbete med hållbarhet i förvaltningen styrs av fyra fokusområden; klimat,
mångfald, ägarstyrning och mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga
rättigheter drivs främst utifrån ett allvarlighetsperspektiv, med fokus på
den potentiellt mest allvarliga inverkan på människor, i enlighet med
FN:s vägledande principer.

DUE DILIGENCE VID
FAKTISK PÅVERK AN

AP2:s värdegrund bygger på den svenska statens värdegrund och innebär bland annat att fonden åtar sig
att följa internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Fondens grundläggande värderingar
präglas av demokrati, grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde, respekt för
individens frihet och värdighet enligt principen att de mänskliga rättigheterna är universella och ska gälla
för alla. AP2 förbinder sig att följa internationellt erkända mänskliga rättighetsstandarder, bland annat:
•
•
•
•

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter
ILO:s kärnkonventioner.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som stipulerar företags ansvar för
hantering av risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som företaget kan orsaka, bidra till eller
ha en direkt koppling till. AP2 arbetar med att implementera dessa principer och målet är att verksamheten
ska bedrivas i linje med FN:s vägledande principer senast från och med år 2025.
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AP2:s koppling till
mänskliga rättigheter
Enligt FN:s vägledande principer kan företag orsaka, bidra till eller vara direkt kopplat till negativ
påverkan på mänskliga rättigheter genom sin verksamhet eller sina affärsrelationer. AP2 innehar
många roller: arbetsgivare, kund till leverantörer, motpart till andra finansiella institutioner,
kapitalägare och kapitalförvaltare. I alla dessa roller kan fonden kopplas till påverkan på
människor, genom sin egen verksamhet och genom sina affärsrelationer. Fondens bedömning
är att de allvarligaste riskerna för negativ påverkan på människor finns i rollen som kapitalägare
och kapitalförvaltare, där AP2 kan bidra till eller vara direkt kopplad till negativ påverkan i de
bolag som fonden har investerat i.
Fokus för denna rapport är därför på
AP2:s risker i arbetet som investerare,
kapitalägare och kapitalförvaltare.
I rapporten åsyftar begreppet
”portföljbolag” företag som fonden
investerar i.
Det är främst i sin roll som arbetsgivare som AP2 kan orsaka direkt
negativ påverkan och därmed ha ett
tydligt ansvar för gottgörelse.
Fondens klagomålsmekanism innefattar en visselblåsarfunktion där
anställda anonymt kan rapportera
om till exempel oetiskt agerande.
En prioriterad fråga för fondens
intressenter
Mänskliga rättigheter är ett av AP2:s
fokusområden, och det är även en
högprioriterad fråga för fondens
intressenter.
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AP-fonderna genomförde en
intressentdialog 2020, med syfte att
få en bild av hur intressenterna ser
på AP-fondernas arbete med
hållbarhet och påverkan i relation till
avkastning och resultat. Dialogen
utfördes av en extern konsult, via en
webenkät till representanter för
intressentgrupperna uppdragsgivare,
portföljbolag, leverantörer, medarbetare, branschkollegor, förmånstagare,
samhälle samt NGO:er.
Intressenterna anser att de tre
viktigaste hållbarhetsfrågorna för
fonderna är antikorruption,
mänskliga rättigheter och klimatpåverkan. Intressenterna efterfrågar
mer kommunikation generellt och
specifikt kring AP-fondernas
bolagsdialoger.
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Om rapporten
Genom denna rapport har fonden för
avsikt att öka transparensen kring sitt
arbete att implementera FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga
rättigheter, med både framsteg och
utmaningar. En förhoppning är att denna
rapport ska bidra till en mer omfattande
dialog kring mänskliga rättighetsfrågor
inom finansbranschen.
Denna rapport är den andra i ordningen
som AP2 skriver med hjälp av FN:s
vägledande principers rapporteringsramverk. Att utgå ifrån ramverket hjälper
fonden att fokusera på de mest väsentliga
frågorna, som bedöms vara av störst
intresse för intressenter. På sidan 19-20
finns ett referensindex med alla frågor
tillhörande rapporteringsramverket samt
sidhänvisning till AP2:s svar. Fonden mottar
gärna synpunkter. Dessa kan mejlas till
info@ap2.se
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FN:s vägledande principer för företag
och mänskliga rättigheter
FN:s vägledande principer är en global standard som utgör ett ramverk för
hur stater och företag bör agera för att eliminera den negativa påverkan

som företag kan ha vad avser mänskliga rättigheter. Ramverket bygger på
tre fundament:
•
•
•

Staters skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna och de

grundläggande friheterna,

Företags skyldighet att respektera mänskliga rättigheter i hela sin

värdekedja; och

De drabbades rättighet till åtgärd och gottgörelse när kränkningar

har begåtts.

Med företag menas alla verksamheter inom alla sektorer, även investerare.
AP2 är en statlig myndighet med verksamhet inom kapitalförvaltning och

omfattas därmed av företagsansvaret att respektera mänskliga rättigheter
och av relevanta delar av statens skyldighet att skydda mänskliga

rättigheter. Det innebär att AP2 ska verka för att förhindra att kränkningar
av mänskliga rättigheter sker och att hantera eventuell negativ påverkan
med koppling till fonden. Enligt principerna ska företag ha en publik

policy för mänskliga rättigheter, en löpande due diligence-process för
hantering av mänskliga rättighetsrisker som inkluderar identifiering,

hantering och uppföljning av företagets risker, samt en process för att

säkerställa gottgörelse om individer har påverkats negativt av företagets
ageranden.

Läs mer om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga

rättigheter på webbsidan www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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AP2:s styrning och åtaganden
för mänskliga rättigheter
AP2 arbetar aktivt med att integrera mänskliga rättighetsfrågor i sina analys- och
beslutsprocesser. Genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande ska AP2
verka för att främja hållbar utveckling. Att värna mänskliga rättigheter är avgörande för
att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska uppnås och därmed väsentligt för
uppdraget att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.
Organisation och ansvarsfördelning
AP2:s policy för mänskliga rättigheter,
ägarpolicyn samt hållbarhetspolicyn
utgör de styrande dokumenten för
fondens mänskliga rättighetsarbete.
Respektive policy finns på fondens
externa webbsida och för fondens
anställda finns de publicerade på
intranätet.
AP2 har under lång tid arbetat med
mänskliga rättighetsfrågor. En av fondens
hållbarhetsanalytiker är dedikerad till att
vidareutveckla fondens integrering av
mänskliga rättighetsfrågor och höja
fondens kompetens kring frågorna.
Arbetsgrupper med medarbetare från
olika delar av verksamheten följer upp
mänskliga rättighetsfrågor i olika delar av
den dagliga verksamheten.
Sammansättningen av grupperna
varierar, beroende på aktuella projekt
och uppgifter i fokus, så att rätt
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kompetenser och delar av organisationen
involveras i arbetet. Genom att involvera
olika delar av organisationen skapas
engagemang för frågorna genom hela
verksamheten och kunskapen kring
frågorna sprids.
Arbetet leds av en av fondens
hållbarhetsanalytiker och en styrgrupp
bestående av fondens chefsjurist,
kommunikationschef och strategichef.
Att delar av ledningsgruppen sitter i
styrgruppen ger ledningen en god insikt
i arbetet och skapar en tydlighet kring
engagemanget internt och externt.
Ytterst ansvarig för arbetet är fondens
VD. Rapportering om fondens aktiviteter
lämnas till fondens ledning som också
deltar i diskussioner kring fondens
strategi för mänskliga rättighetsfrågor.
Styrelsen får kontinuerligt rapportering
om fondens arbete som en del av
ägarstyrnings- och hållbarhets-

rapporteringen, samt beslutar om
exkludering av portföljbolag.
Policy för mänskliga rättigheter
AP2:s policy för mänskliga rättigheter har
uppdaterats och beslutats av styrelsen
under 2020. Policyn definierar AP2:s
koppling till olika risker vad gäller
mänskliga rättigheter och även riskernas
allvarlighetsgrad. I policyn definieras även
processen för hantering av fondens
mänskliga rättighetspåverkan. Denna due
diligence-process innefattar, i enlighet
med FN:s vägledande principer,
identifiering, bedömning, hantering,
rapportering och gottgörelse av negativ
påverkan på människor. I enlighet med
FN:s vägledande principer fokuserar
fonden sitt arbete med mänskliga
rättigheter utifrån ett allvarlighetsperspektiv. Detta innebär att risker
bedöms utifrån inverkan på människor

och inte den finansiella risken för
investeringen.
Policyn tydliggör även organisation
och ansvarsfördelning för arbetet med
mänskliga rättigheter, samt förväntningar
på anställda, leverantörer och affärspartners. I policyn förbinder sig AP2 att
respektera internationellt erkända
mänskliga rättighetsstandarder. Policyn
finns publicerad på www.ap2.se.
Policyn togs fram av intern expertis
inom mänskliga rättigheter tillsammans
med styrgruppen. Extern inspiration har
framför allt kommit från FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga
rättigheter, med olika
implementeringsverktyg och
tolkningsdokument utgivna av Kontoret
för FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter (Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights,
OHCHR). Under arbetet har

organisationen Shift, som har ledande
expertis vad gäller FN:s vägledande
principer, bistått med värdefull feedback
och hjälp med förståelsen av principerna
och tolkning utifrån fondens verksamhet
som kapitalförvaltare.
Implementering och kunskapsbyggande i organisationen
AP2 genomför årligen en intern
obligatorisk utbildning i mänskliga
rättigheter för samtliga medarbetare.
Utbildningen som genomfördes 2020
baserades på AP2:s uppdaterade policy
för mänskliga rättigheter, och följdes upp
våren 2021 med en workshop med
konkreta exempel och tillämpningar. En
viktig del av implementeringen av policyn
i hela organisationen är att säkerställa att
samtliga medarbetare förstår policyn och
vad den innebär för dem i deras arbete.
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Integrering av mänskliga
rättighetsfrågor i verksamheten
Eftersom AP2:s förvaltning ska skapa största möjliga nytta för
pensionstagarna, investerar fonden globalt för att få en gynnsam
riskspridning. Det medför att fonden är exponerad mot länder och
sektorer med potentiella risker för negativ påverkan av mänskliga
rättigheter. Människor som kan påverkas negativt kan exempelvis vara
anställda i de olika portföljbolagen, konsumenter av portföljbolagens
produkter eller samhällen som påverkas negativt av portföljbolagens
verksamheter. AP2 arbetar aktivt för att hantera dessa risker. Detta
arbete är integrerat i flera processer, som förenklat kan delas in i de
processer som sker i samband med investeringen och de som är
kopplade till rollen som ägare.

Integrering av respekt för mänskliga
rättigheter i investeringsbeslut och i de
analyser och processer som ligger till
grund för dessa. Inkluderar processer för
exempelvis:

Ansvarsfulla
investeringar

Ansvarsfullt
ägande

•
•
•
•

Due Diligence-process för att identifiera
och hantera risker kopplade till mänskliga
rättigheter i portföljen. Inkluderar
processer för faktiska och potentiella
risker och innefattar:
•
•
•
•
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Indexkonstruktion
Geografisk exponering
Externa förvaltare
Exkludering

Riskidentifiering
Riskhantering - dialog
Uppföljning
Gottgörelse
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Ansvarsfulla investeringar – integrering
av mänskliga rättighetsfrågor i
investeringsprocesser
Indexkonstruktion
AP2 arbetar aktivt med att integrera
hållbarhetsfrågor, inklusive mänskliga
rättighetsfrågor, i förvaltningen.
Exempel på det är utvecklandet av två
egenkonstruerade index som används
vid den interna förvaltningen av
utländska aktier i utvecklade länder
respektive tillväxtländer samt ett
egenkonstruerat index för
företagsobligationer. Det innebär att
fonden enbart investerar i de bolag
som ingår i indexets underliggande
urval. Vilka bolag som finns med i ett
index beror på hur indexet är
konstruerat. Vid konstruktionen av
fondens egna index har bolag med en
bra hållbarhetsprofil fått en större vikt
i index och bolag med sämre
hållbarhetsprofil har fått en lägre vikt.
Bland annat har fonden byggt in
metoder för identifiering av företag
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som är inblandade i mänskliga
rättighetskontroverser, som därmed får
en dålig hållbarhetsprofil och kan
uteslutas ur indexet. Ytterligare
exempel är de index som styr
förvaltningen av obligationer i
tillväxtländer. Dessa index är externt
konstruerade, men följer samma princip
om att värdepapper som förknippas
med goda hållbarhetsegenskaper
premieras medan innehav värdepapper
med sämre hållbarhetsegenskaper
reduceras eller i extremfall utesluts helt.
Geografisk exponering
AP2 har tagit fram ett ramverk för att
hantera sin geografiska exponering
med fokus på mänskliga rättigheter.
Detta ramverk grundas bland annat i
FN:s vägledande principer om företag
och mänskliga rättigheter och fondens
policy för mänskliga rättigheter. Fonden

kan besluta att inte inkludera några
noterade tillgångar i ett land i sina
portföljer, om det finns starka
statsrelaterade hållbarhetsskäl, såsom
kränkningar mot mänskliga rättigheter.
I länder där staten bryter mot FN:s
konvention om mänskliga rättigheter,
ofta med dåligt fungerande juridiska
system och utbredd korruption, är
risken stor att företag bidrar till negativ
påverkan på människor.
Fonden använder en extern
dataleverantör för att analysera och
identifiera länder där risken för
kränkningar mot mänskliga rättigheter
är mycket hög. Bedömningen beaktar
kvaliteten i det legala skyddet för
mänskliga rättigheter, hur väl det
juridiska och polisiära systemet
implementerar detta legala skydd,
samt i vilken utsträckning kränkningar
av mänskliga rättigheter faktiskt sker.
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Ansvarsfulla
investeringar

I länder med mycket hög risk gör
fonden en fördjupad analys av
situationen, för att bland annat förstå
mer i detalj vilka rättigheter som
kränks, hur ofta och på vilket sätt de
kränks, och vad utvecklingen för
mänskliga rättigheter har varit över
tid i landet.
För de länder som flaggas upp i
denna analys bedöms även vilka
möjligheter fonden har att påverka
utvecklingen till det bättre i landet, och
om det är bättre för de människor som
påverkas om fonden investerar i landet

eller inte. Fonden beaktar om det är
möjligt att få till stånd möten med
beslutsfattare, om regeringen lyssnar
till investerares åsikter, eller om det är
möjligt att påverka utvecklingen mer
indirekt, till exempel via motparter
såsom lokala externa förvaltare.
Bedömer fonden att det inte är
realistiskt att förvänta sig att fonden
kommer att kunna bidra till att påverka
utvecklingen till det bättre i ett land
som flaggats upp, är det sannolikt att
det finns hållbarhetsskäl att inte
inkludera landet i fondens portföljer.

7

INTRODUKTION

STYRNING OCH
ÅTAGANDEN

Externa förvaltare
Val och utvärdering av externa
förvaltare
Cirka 20 procent av AP2:s kapital
förvaltas av externa förvaltare. Vid val
av förvaltare tar AP2 hänsyn till hur väl
förvaltaren integrerar
hållbarhetsfaktorer, inklusive mänskliga
rättigheter, i sin förvaltning. I de fall
fonden anlitar externa förvaltare för
diskretionära mandat, där förvaltaren
har mandat att investera en del av
fondens kapital inom ramarna för en
definierad investeringsstrategi, måste
förvaltarna godta fondens ägarpolicy.
För fondens externa förvaltare inom
riskkapital och fastigheter hänvisar
fonden till FN:s Global Compacts
principer. Fonden har under våren
2021 hållit digitala utbildningar i den
uppdaterade policyn med externa
förvaltare som är verksamma i länder
som fonden bedömer har en hög risk
avseende mänskliga rättigheter.
Förvaltarnas arbete följs upp och
utvärderas årligen. Fonden för en nära
och aktiv dialog med externa förvaltare,
som investerar i portföljbolag eller i
regioner där risken för kränkningar mot
internationella konventioner bedömts
som hög. Detta för att löpande
säkerställa att förvaltarna integrerar
mänskliga rättighetsfrågor i sin

1
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kapitalförvaltning och att de är
införstådda med fondens policy för
mänskliga rättigheter.
AP2 har tre externt förvaltade
mandat i kinesiska inhemska aktier.
Fonden bedömer att en genomlysning
av bolagen och marknaden i Kina är
svårare i jämförelse med andra
marknader. Detta innebär särskilda
hållbarhetsutmaningar vid
investeringar i landet. Kina har också,
inom ovan beskrivna ramverk för att
hantera geografisk exponering,
bedömts av fonden som ett
högriskområde inom mänskliga
rättighetsfrågor. Fonden har därför
ett nära och aktivt samarbete med
sina externa förvaltare i Kina för att
säkerställa att hållbarhetsaspekter,
inklusive mänskliga rättigheter,
integreras i investeringsbesluten. Detta
sker främst via dialog med förvaltarna
där AP2 kan bidra med kompetens
och verktyg. Sedan 2017 har dialogen
främst fokuserat på mänskliga
rättighetsfrågor. Exempelvis har en
djupare genomgång av FN:s
vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter utförts, med
syftet att förmedla AP2:s åtagande att
respektera mänskliga rättigheter och
höja förvaltarnas medvetenhet och
kompetens kring nämnda principer.
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Förvaltarna har också utbildats i
fondens nya policy för mänskliga
rättigheter samt informerats om
fondens förväntningar att dess
affärspartners respekterar mänskliga
rättigheter i sina affärsverksamheter.
Löpande uppföljning av förvaltarnas
arbete sker kvartalsvis, dels genom
en skriftlig rapport från förvaltarna
dels genom samtal där specifika
portföljbolag och de risker som
bolagen eller dess sektor kan
medföra diskuteras. Förvaltarna
utvärderas också årligen på bland
annat deras hållbarhetsarbete. Om
fonden anser att förvaltaren inte
arbetar med mänskliga rättigheter på
ett tillfredställande sätt, kan fonden
avsluta sitt samarbete med förvaltaren.
Tillgångar som AP2 inte investerar i
AP2 har beslutat att vissa tillgångar inte
ska finnas i fondens portföljer. Det kan
röra sig om tillgångar i länder som är
föremål för internationella sanktioner
som Sverige står bakom, eller bolag i
branscher som fonden inte investerar i
av hållbarhetsskäl, som exempelvis
tobak. Bolag kan även exkluderas som
en konsekvens av att bolaget, allvarligt
och systematiskt, agerar i strid med
internationella konventioner om
mänskliga rättigheter. Vid misstanke

DUE DILIGENCE VID
POTENTIELL PÅVERK AN

om en sådan överträdelse sker först
en utredning och dialog, i enlighet
med fondens process för due
diligence som beskrivs på sidan 9.
Om dialog med portföljbolag inte
resulterar i ett tillfredsställande utfall
inom en rimlig tidsram, normalt fyra
år enligt Etikrådets1 riktlinjer, tar fonden
ställning till om bolaget ska exkluderas.
Om ett portföljbolag exkluderas är
det inte längre möjligt för AP2 att

FALLSTUDIER

REFERENSINDEX

investera i bolaget. Beslut om
exkludering tas av AP2:s styrelse, på
rekommendation av Etikrådet och/
eller fondens ledning. En lista över
exkluderade bolag finns på AP2:s
webbplats www.ap2.se.

”AP2 har beslutat att vissa tillgångar
inte ska finnas i fondens portföljer.
Det kan röra sig om tillgångar i
länder som är föremål för
internationella sanktioner som
Sverige står bakom, eller bolag i
branscher som fonden inte
investerar i av hållbarhetsskäl, som
exempelvis tobak.”

AP-fondernas Etikråd beskrivs på sidan 10.
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Ansvarsfullt ägande –
due diligence vid faktisk
och potentiell påverkan
Ett företag kan orsaka, bidra till eller vara direkt kopplad till en stor mängd
mänskliga rättighetsrisker. En central del i FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter är därför att företag ska ha kännedom
om sina risker, det vill säga identifiera riskerna, samt bedöma och prioritera
vilka risker man ska agera på först.

Det är av största vikt att prioriteringen
baseras på en allvarlighetsbedömning,
så att riskerna som bedöms ha de
mest allvarliga konsekvenserna på
människors mänskliga rättigheter
hanteras först - företagens så kallade
”salient human right issues”. I AP2:s
policy för mänskliga rättigheter betonas
denna allvarlighetsprincip i enlighet
med FN:s vägledande principer. Detta
innebär att risker bedöms utifrån
påverkan på människor och inte den
finansiella risken för investeringen.
Fondens bedömning är att de
allvarligaste riskerna för negativ
påverkan på människor finns i rollen
som kapitalägare och kapitalförvaltare,
där AP2 kan bidra till eller vara direkt
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kopplad till negativ påverkan i de
bolag som fonden har investerat i.
Fonden har under 2020 fortsatt
utvecklingen av en process för due
diligence med avseende på mänskliga
rättigheter i portföljbolag, vilken
innefattar riskidentifiering, riskhantering,
uppföljning och extern rapportering.
Due diligence-processen är en iterativ
och kontinuerligt pågående process
som kommer att fortsätta utvecklas
över tid. AP2 skiljer på faktiska och
potentiell negativ påverkan på
människor och har skilda processer
för dessa – en reaktiv due diligenceprocess för faktisk påverkan och en
proaktiv process för potentiell
påverkan.

•

Faktisk påverkan innebär att
fonden har en indikation på att
en kränkning av mänskliga
rättigheter redan kan ha skett.

•

Potentiell påverkan innebär
att fonden har ett ägande i
portföljbolag, där det inte finns
någon konstaterad kontrovers
eller missförhållanden som har
uppmärksammats av media,
lokala myndigheter eller på annat
sätt, men där bolagen verkar i
branscher och länder med hög
risk för negativ påverkan på
människor.

DUE DILIGENCE VID
POTENTIELL PÅVERK AN

FALLSTUDIER
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Ansvarsfullt
ägande
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Due diligence vid faktisk påverkan
– samverkan genom Etikrådet
Processen vid faktiska risker hanteras i samverkan med AP-fondernas etikråd (Etikrådet).
Två gånger per år genomförs en normbaserad genomlysning av fondens noterade
innehav av aktier. Från och med 2021 har AP2 infört en liknande, egen process för
företagskrediter. Genomlysningen identifierar portföljbolag som bedöms ha kränkt
internationella konventioner och riktlinjer som Sverige har antagit.
Etikrådet bildades 2007 av Första, Andra,
Tredje och Fjärde AP-fonden, för att
samordna arbetet med miljö och
etikfrågor. I Etikrådet finns representanter
från respektive AP-fond tillsammans med
en heltidsanställd generalsekreterare.
Mänskliga rättighetsfrågor är en viktig del
i det hållbarhetsarbete som Etikrådet utför.
Arbetet utgår från principerna om
engagemang, agerande och förändring
med målet att göra skillnad. Etikrådet
identifierar bolag som kan kopplas till
kränkningar av en konvention och arbetar
med att påverka bolagen att ta itu med
konstaterade kränkningar samt att
implementera förebyggande system och
vidta åtgärder för att förhindra framtida
kränkningar.
Om bolag som AP-fonderna investerat
i kan kopplas till kränkningar av en
konvention, är den grundläggande
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utgångspunkten att fonderna ska
använda sitt ägande för att få
kränkningarna att upphöra, verka för att
förebyggande system implementeras
och att åtgärder vidtas för att förhindra
framtida kränkningar. Genom att vara
engagerad och använda ägandet för att
agera mot kränkningar av konventioner
och ställa krav på förändring kan fonden
göra skillnad. Endast om detta inte kan
åstadkommas, övervägs en avyttring av
innehavet i bolaget.
Till sin hjälp har Etikrådet anlitat två
tjänsteleverantörer, som hjälper
Etikrådet med genomlysning samt
dialoger för att skapa förändringar hos
portföljbolag. Dessa leverantörer
hjälper även AP-fonderna att hålla sig à
jour med omvärldsbevakning vad avser
mänskliga rättighetsfrågor globalt,
genom ett brett nätverk av lokala källor.

Vid val av incidentdrivna dialoger
arbetar Etikrådet efter en systematisk
arbetsprocess.
Bolagens arbete följs kontinuerligt
upp under dialogen enligt en fast
åtgärdsplan. Om dialogen med
portföljbolaget inte resulterar i ett
tillfredsställande utfall, kan Etikrådet
efter en helhetsbedömning
rekommendera exkludering, och AP2 tar
ställning till om bolaget ska exkluderas
ur fondens möjliga investeringar.
Etikrådet driver även ett antal projekt
inom sina fokusområden: klimat, miljö,
mänskliga rättigheter och affärsetik.
Inom mänskliga rättigheter fokuserar
Etikrådet på barn- och tvångsarbete
samt hälsa och säkerhet. För mer
information om Etikrådets verksamhet,
se Etikrådets årsrapport på
www.etikradet.se
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Etikrådets incidentdrivna
dialoger 2020
Under 2020 registrerade Etikrådet 423
incidenter från 363 bolag utifrån den
normbaserade genomlysningen, vilket
adresserades i dialoger med dessa
bolag. De identifierade bolagen finns
över hela världen, med knappt hälften i
Asien. Av de rapporterade incidenterna
relaterade 59% till mänskliga
rättigheter eller arbetsrättsliga frågor.
Etikrådet har under 2020 varit direkt
engagerat i cirka 30 bolagsdialoger
kring utvalda rapporterade incidenter
där överträdelserna bedöms vara
bekräftade och väl dokumenterade.
Hikvision – en aktiv dialog kring
faktisk påverkan
Hangzhou Hikvision Digital Technology
Co., Ltd. (Hikvision) säljer bland annat
övervakningsutrustning och är en av de
största leverantörerna globalt av denna
typ av produkter. Enligt flera
mediakällor har bolaget sålt utrustning
till den kinesiska staten, vilket kan
koppla dem till statens övervakning och
kontroll av uigurer och andra muslimer i
så kallade omskolningsläger i Xinjiangprovinsen. Enligt uppgift har upp till 1,5
miljoner uigurer och andra muslimer
förts till dessa anläggningar, utan
rättegång och ofta separerade från sina
familjer, baserat på deras etnicitet och
tro. Tidigare fångar som har lyckats ta
sig till andra länder hävdar att det
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förekommer tortyr och hjärntvätt, och
att de tvingas avstå från sin tro. Till en
början förnekade den kinesiska
regeringen existensen av lägren, men
de är nu erkända som ”yrkesmässiga
utbildningscenter”. Hikvisions
produkter blev 2019 svartlistade i USA
och bolagets aktie har exkluderats av
flera europeiska fonder.
I enlighet med FN:s vägledande
principer strävar AP2 efter att använda
sitt ägarinflytande till att påverka
portföljbolag till en förbättring, och
därmed inte omedelbart sälja eller
exkludera innehav som kan vara
problematiska. Sedan AP2 fått
kännedom om situationen i Xinjiangprovinsen har fonden fört dialog med
Hikvision, först direkt, via lokala
fondförvaltare, och sedan även genom
att ansvara för Etikrådets dialog via den
externa konsult som bistår i engagemangsprocesser. Genom samverkan
med Etikrådet ökar AP2:s möjlighet till
påverkan. Sedan dialogens start har
bolaget påvisat en växande insikt i att
detta är ett problem som måste
hanteras. Dialogen har följande mål:
1.

2.

Hikvision ska vidta åtgärder för
att säkerställa att den
övervakningsutrustning de
säljer inte bidrar till kränkningar
av mänskliga rättigheter.
Bolaget ska implementera en
process för Human Rights Due
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GEOGRAFISK FÖRDELNING AV 423 RAPPORTERADE INCIDENTER 2020

Europa 10%

Nordamerika 17%

Asien och
Oceanien 48%
Central- och
sydamerika 10%

3.

Diligence (HRDD) i linje med
internationell standard.

Bolaget ska öka sin transparens
vad gäller rapportering kring
mänskliga rättighetsfrågor.

Hikvision har accepterat att de måste
förbättra arbetet med mänskliga
rättigheter, med specifikt fokus på due
diligence och ökad transparens. Hittills
har de tagit några steg och bland annat

Afrika 15%

anlitat externa rådgivare för att göra en
oberoende utredning om företagets
roll i de utpekade projekten i Xinjiangprovinsen och få rekommendationer på
lämpliga åtgärder. Hikvision uppger att
de nu arbetar på en plan för att följa
rekommendationerna från den
oberoende utredningen. Bolaget har
inte deltagit i upphandlingar i Xinjiang
sedan 2018 och ämnar avsluta tidigare
påbörjade engagemang i regionen. I

syfte att öka sin kompetens inom
mänskliga rättigheter ska de även
tillsätta en global rådgivande kommitté
med internationella experter. Fortsatt
dialog är planerad med uppföljning av
bolagets plan för, och implementering
av, processer och åtgärder för att
säkerställa att dess teknologi inte
används på ett sätt som inkräktar på
rätten till privatliv och andra mänskliga
rättigheter.
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Etikrådets projekt
Nedan följer ett exempel där Etikrådet
gemensamt driver ett projekt som rör
mänskliga rättigheter. Ytterligare
exempel på detta arbete är det
proaktiva projektet mot tvångsarbete
som beskrivs på sidan 16 samt
gruvdammsprojektet på sidan 17.
Etikrådet ställer krav på tech-sektorn
kring mänskliga rättigheter
Techbolagen är idag en bärande del
av det globala samhället och deras
plattformar används dagligen av
miljarder människor. Internet,
mobiltelefoner och sociala medier är
numera en integrerad del av vår
vardag. Etikrådet har analyserat vad
som är rimliga förväntningar kring
bolag som Facebook, Google
(Alphabet), Twitter med flera, utifrån
Etikrådets konventionsbaserade
arbetsmodell men också kring FN:s
riktlinjer för företag och mänskliga
rättigheter. De här bolagen har på
kort tid vuxit fort och plattformarna
har fört med sig mycket positivt i form
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av tillgänglighet av information och
transparens men det har också
inneburit nya utmaningar kopplade till
många komplexa frågeställningar som
till exempel insamling, användning och
kommersialisering av personuppgifter,
terrorism, valmanipulation och allvarliga
konsekvenser för utsatta och riskgrupper,
såsom barn och människorättsförsvarare.
Etikrådet har därför i samarbete
med Danska Institutet för Mänskliga
Rättigheter tagit fram ett dokument
för tech-sektorn kring långsiktiga
förväntningar om hur sektorn bör
arbeta strategiskt kring mänskliga
rättigheter. Syftet med det här
dokumentet är att fungera som en
plattform för Etikrådet och för andra
investerare, för att föra en mer
konstruktiv dialog med tech-sektorn
kring bolagens ansvar för mänskliga
rättigheter.
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AP2:s process för due diligence
vid potentiell påverkan
AP2 har utvecklat en process för due diligence vid potentiell negativ påverkan på människor.
Fokus i processen ligger på tillgångsslagen noterade globala aktier och företagskrediter, som
sammanlagt representerar cirka 40 procent av fondens totala portfölj.

Fonden förvaltar främst tillgångsslagen
genom en kvantitativ förvaltning, vilket
innebär små innehav i ett stort antal
portföljbolag som är verksamma över
hela världen såväl som i olika sektorer.
Det spridda innehavet föranleder
särskild anledning att vilja skapa sig en
överblick över riskerna i just detta
tillgångsslag. Processen illustreras i
figuren nedan.
Riskidentifiering
Potentiellt allvarliga risker identifieras
genom en egenutvecklad kvantitativ
datadriven modell. Modellen baseras
på data från en extern leverantör,
som gör bedömningar av mänskliga
rättighetsrisker på sektor- och
landsnivå. Riskerna kvantifieras utifrån
ett allvarlighetsperspektiv i linje med
fondens kriterier och rekommendationer från Shift, med fokus på
påverkan på människor och inte på
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finansiell risk för det analyserade
företaget. Tolv mänskliga rättigheter
och risker kopplade till dessa täcks in
och bedöms i modellen:
•
•
•
•
•
•

Barnarbete

•
•
•

Diskriminering
Hälsa och säkerhet

•
•
•

PROCESS VID POTENTIELLA RISKER

Tvångsarbete
Migrantarbetare
Anständiga löner
Anständiga arbetstider
Föreningsrätt och rätten till
kollektiva förhandlingar

Ursprungsbefolkningars
rättigheter
Landrättigheter
Personlig integritet
Korruption

I modellen, som uppdateras med nya
data varje kvartal, identifieras sektorer
med mycket hög risk för att det
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förekommer kränkningar kopplade till
dessa risker och rättigheter. Vidare görs
samma analys på landsnivå, i vilken de
länder som bedöms ha en hög risknivå
med avseende på dessa frågor
identifieras.
Resultaten från modellen används för
att prioritera fondens förebyggande
arbete med utvalda bolag. Fonden har
valt att prioritera bolag som verkar i en
kombination av sektor med hög risk
och land med hög risk. En utmaning i
arbetet med modellen har varit att
definiera den geografiska exponeringen
hos bolag som exempelvis har
huvudkontoret i ett land (med låg risk)
men produktionen i ett annat (med hög
risk). Fondens bedömning är att det är
ett rimligt första steg att fokusera på de
bolag som har sin bas i de länder som
har hög risk och att man därigenom
även ökar fondens förståelse för de
lokala riskerna och hur dessa bör
adresseras även av bolag med bas i
andra länder men verksamhet i
högriskområden.
Som tidigare konstaterats är AP2,
genom mängden innehav och den
stora spridningen över sektorer och
länder, exponerat för ett stort antal
potentiella risker. Fokus har därför
varit på att i modellen definiera de
kombinationer av sektorer och länder
där risken kan definieras som mycket
hög, för att kunna hantera risker i ett
rimligt antal bolag.
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Riskbedömning
I detta steg utvärderas riskerna på
bolagsnivå utifrån ett allvarlighetsperspektiv, det vill säga med fokus på
påverkan på människor och inte den
finansiella risken. Särskild hänsyn tas
till den potentiella negativa påverkan
utifrån:
•
•
•
•

Skala - hur allvarlig är påverkan
för de drabbade
Omfattning – hur många som
riskerar att drabbas
Möjlighet att återställa skada
Om utsatta grupper såsom
kvinnor, barn, minoriteter eller
ursprungsbefolkning påverkats
negativt.

Analysen på bolagsnivå utgår från
externt tillgänglig bolagsinformation,
externa rådgivare, lokala organisationer
och expertis inom de aktuella
sektorerna, regionerna och frågorna.
Av de företag som identifierats genom
denna process är fem bolag redan
föremål för incidentdrivna dialoger på
grund av faktiska kontroverser, där
Etikrådet bedriver ett dialogarbete
genom tjänsteleverantörerna. Fonden
noterar även att Etikrådets projekt och
proaktivt arbete genom AP2:s förvaltare
pågår i flera av sektorerna, se tabellen
här bredvid.
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Sektorer med hög risk
(i fallande ordning efter
risknivå)

Länder med hög risk i
sektorn (fallande
ordning efter risknivå)

Kläder, skor och
accessoarer

Kina, Indien, Brasilien

7

0

Hotell

Kina, Malaysia

2

0

Verkstads- och
byggindustri

Kina, Indien, Brasilien,
Malaysia, Mexiko

15

1

Etikrådet: projekt om
tvångsarbete (s. 16)

Gruvindustri

Kina, Indien, Mexiko,
Malaysia

9

2

Etikrådet: dialog om
gruvdammar (s. 17)

Jordbruksprodukter,
köttproduktion och
mejerier

Kina, Brasilien,
Indonesien, Malaysia

14

2

Proaktivt arbete
genom förvaltare
(s. 17)

47

5

Summa

Genom denna process
identifierades i slutet av 2020
en initial lista på 47 bolag, i sex
länder och inom sex sektorer.
Risken var högst för tvångsarbete och kränkning av rätten
till levnadslön.

Antal bolag

Pågående proaktivt
arbete i sektorn (sida i
denna rapport)

Varav antal i
aktiv reaktiv
dialog

Etikrådet: projekt om
tvångsarbete (s. 16)

LANDSANALYS

SEKTORANALYS
UTSATTA
GRUPPER

FÖRETAGSANALYS
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Första fokusområde i due diligenceprocessen

Samverkansinitiativ inom klädoch skoindustrin

Slutsatsen från riskbedömningen är att kläd- och skoindustrin i Kina väljs ut som fondens

Med fokus på kläd- och skoindustrin i Kina och mänskliga rättighetsfrågor relaterade

tvångsarbete och rätten till levnadslön. Denna sektor har högst sammantagen risknivå

identifierats och utvärderats. Denna process är fortfarande aktiv och fler

första fokusområde för direkt hantering i due diligence-processen, med fokus på risken för

till tvångsarbete och levnadslöner, har flera relevanta samverkansinitiativ

eftersom fyra av de sex bolag som har högst risk i portföljen ingår i denna sektor och region.

samarbetsmöjligheter utvärderas löpande. Under 2020 och 2021 har AP2 engagerat

Fonden noterar även att dessa bolag i riskanalysen bedöms ha högsta möjliga risknivå med

sig via följande initiativ kopplade till det identifierade fokusområdet:

avseende på de identifierade riskerna för tvångsarbete och levnadslöner. Den valda sektorn
har även en hög relevans utifrån kriteriet om särskilt utsatta grupper, då textilsektorn har

stor exponering mot Uighur-befolkningens situation i Xinjiang-provinsen. Fonden noterar

även att denna sektor och region är underrepresenterad i urvalet vad gäller incidentdrivna
dialoger och att detta kan motivera ett större behov för proaktiv hantering av risker.

•

Sustainalytics proaktiva engagemang med fokus på tvångsarbete, genom

•

Investor Alliance for Human Rights är en kollektiv plattform för

Etikrådet (se faktaruta)

ansvarsfulla investeringar som är grundad i respekt för människors

grundläggande rättigheter. Det är ett medlemsbaserat, ideellt initiativ som
fokuserar på investeraransvaret för att respektera mänskliga rättigheter

genom företagsengagemang. Alliansen samlar över 170 institutioner från
18 länder, med sammanlagda tillgångar på 5 500 miljarder USD.

Nuläge och mål för engagemang
Inför engagemanget definieras målet
för dialogen utifrån en modell för
utvärdering av den aktuella frågan. En
nulägesanalys genomförs av de aktuella
bolagen för att få en utgångspunkt för
att planera och sätta mål för dialogen.
Samma modell används för utvärdering
av dialogen. Utvärderingen görs utifrån
indikatorer med fokus på tre områden:
•
•
•

Åtagande och styrning
Due diligence
Transparens

Den initiala utvärderingen sker med
hjälp av publik tillgänglig information
och kompletteras med information

som bolagen delar under engagemangets gång.
Samverkan
AP2 samverkar gärna med andra
aktörer i mänskliga rättighetsfrågor.
Eftersom dessa frågor ofta är både
komplexa och globala, kan fondens
inflytande bli starkare i samarbete
med andra.
Dialog
Dialogen med bolaget genomförs
i fyra steg: Kontakt etablerad,
Åtagande, Strategi och Implementering. Dialogens status uppdateras
löpande i uppföljningsmodellen.

Utvärdering
En utvärdering sker årligen utifrån
den ovan beskrivna modellen för
utvärdering samt statusen i dialogen,
i relation till hur länge dialogen har
pågått. Baserat på utvärderingen kan
beslut fattas om att;
•
•
•

Avsluta dialogen om målen
har uppnåtts;
Fortsätta den om målen

bedöms kunna nås; eller
Avsluta relationen och sälja
innehavet, om fonden utifrån
utvärderingen bedömer att
målen inte kommer att kunna nås.

Inom ramen för Investor Alliance har AP2 engagerat sig i två initiativ som är speciellt
relevanta för de företag som fonden fokuserar på i sin proaktiva due diligence:
•

Uyghur Region Engagement Group som arbetar för att förmå företag
att förstå och hantera sin exponering till Uighurernas situation i

Xinjiangprovinsen i Kina, vilket är av stor relevans i textilindustrin dels
eftersom bomull från regionen står för över 80% av Kinas
bomullsproduktion, och även utifrån kopplingar till

tvångsförflyttningar och tvångsarbete i andra delar av värdekedjan
•

för textilproduktion2.

Apparel & Footwear group /Know the Chain som är ett brett

samarbete med bland andra PRI och UN Business and Human rights
resource centre som kartlägger leverantörskedjor och synliggör

mänskliga rättighetsrisker och stöttar investerarengagemang med
bolag utifrån detta.

Erfarenheterna är hittills mycket goda från dessa samarbeten, genom vilka värdefulla
kontakter knyts med lokala experter, representanter från utsatta grupper såväl som
investerare med stort kunnande och lång erfarenhet från dialogarbete och redan
etablerade relationer från detta.

Uyghurs for sale, ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond
Xinjiang , Vicky Xiuzhong Xu, ASPI Policy Brief, Report No. 26/2020

2
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Bakgrund: Etikrådets projekt mot tvångsarbete
Etikrådet deltar i ett treårigt proaktivt engagemang som leds av Sustainalytics, med fokus bland annat på tvångsarbete.
Tvångs- eller slavarbete är ett samlingsnamn för situationer där personer inte kan lämna arbetet eller den kränkande situationen, vanligtvis
på grund av tvång, hot eller våld. ILO uppskattade år 2016 att hela 40 miljoner människor är utsatta för tvångs- eller slavarbete3.
Med tanke på problemets omfattning finns det ett stort behov av att företag, i enlighet med FN:s vägledande principer, säkerställer att
de inte orsakar, bidrar till eller på annat sätt är direkt kopplade till dessa överträdelser. Som investerare kan AP2, genom sina portföljbolag,
vara kopplat till risken för tvångsarbete.
Bland de sektorer som fonden är exponerad mot, är förekomsten av tvångsarbete störst inom byggsektorn och tillverkningssektorn som
inkluderar textilsektorn. Projektet kommer därför att fokusera på företag inom dessa sektorer. Tjugo företag har valts ut, åtta inom bygg och teknik
och tolv inom textil, med olika geografisk bas, position i värdekedjan och olika nivåer vad gäller hållbarhetsarbete och transparens. Företagen
utvärderas mot sex nyckeltal som har definierats för att täcka in viktiga aspekter i bolagens due diligence. Baserat på offentligt tillgänglig information
har samtliga bolag utvärderats mot dessa KPI:er, som sedan kommer att följas upp under projektets gång. Denna basutvärdering visar att det finns
stora variationer i företagens rapportering och aktiviteter relaterade till tvångsarbete. Bolagen inom textilsektorn har generellt sett uppnått högre
betyg än byggbolagen, vilket kan återspegla ett större fokus på frågorna inom branschen sedan tidigare.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/
documents/publication/wcms_575479.pdf

3
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Fallstudier: Proaktiv due
diligence i praktiken
Vale – fokus på potentiella risker
kring avfallsdammar
I AP2:s rapport om mänskliga rättigheter
2019 beskrevs fallet Vale, den omfattande
dialog som AP2 och Etikrådet har haft
med Vale under åren 2015-2019 och
beslutet att exkludera bolaget från
fondens portföljer i maj 2019.
Efter kollapsen av Vale-dammen i
Brumadinho, Brasilien, i januari 2019, och
dess tragiska konsekvenser med förlust av
liv, försörjningsmöjligheter och förödande
miljöförstörelse, inledde Etikrådet
tillsammans med Engelska kyrkans
pensionsfond och investerare över hela
världen ett samarbete med fokus på
säkerhet i gruvindustrin. Tillsammans
förvaltar de som ingår i investerarsamarbetet ett kapital på drygt 10 000
miljarder kronor. Ett gemensamt krav var
ökad säkerhet vid gruvors avfallsdammar
och att en global publik databas (www.
grida.no) över alla avfallsdammar skulle
upprättas, vilken ska kunna användas av
samhällen, regeringar, civilsamhällen och
investerare. Brev skickades till 680
gruvbolag med en uppmaning att de ska
publicera teknisk information för varje
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avfallsdamm som de äger eller är
delägare i.
Etikrådet och Engelska kyrkans
pensionsfond var dessutom PRI:s
(Principles for Responsible Investment)
representanter i en internationell
arbetsgrupp som arbetat för att en
global säkerhetsstandard för gruvors
avfallsdammar skulle tas fram. Den
globala databasen över alla
avfallsdammar var på plats i januari
2020. Nästa steg, att skapa en
gemensam global standard för
avfallsdammar, blev klart i juni 2020.
Detta projekt fick också 2020
utmärkelsen, Stewardship Project of the
Year Award, som delas ut av PRI. Läs
mer på www.etikradet.se
Hantering av potentiella allvarliga
risker inom jordbrukssektorn i
Brasilien
Jordbrukssektorn har en hög risknivå
vad beträffar mänskliga rättigheter.
Detta bekräftades i slutsatserna från
den proaktiva processen för riskidentifiering och riskbedömning (s. 14), där
risker som entifierats för denna sektor

inkluderar tvångsarbete, levnadslön
och arbetstider samt urfolks och
migrantarbetares rättigheter.
Fondens bedömning är att dessa
risker är allvarliga, baserat på kriterierna
skala, omfattning och möjlighet att
återställa. Inom jordbruk finns det även
en förhöjd sannolikhet att särskilt
utsatta grupper som kvinnor, barn,
migranter och ursprungsbefolkning
drabbas vilket höjer allvarlighetsgraden.
AP2 anser sig ha en direkt koppling till
dessa potentiella risker genom sina
investeringar inom sektorn. Dessa
består av investeringar i jordbruksfastigheter och aktier i noterade företag
i fondens globala aktieportfölj.
Innehaven i de noterade portföljbolagen omfattas av tidigare beskrivna
process, det vill säga granskningar via
en normbaserad genomlysning två
gånger om året. För ett brasilianskt
noterat portföljbolag pågår en dialog
via AP-fondernas etikråd.
I denna rapport ges en uppdatering
om hur AP2 arbetar proaktivt i sina
investeringar i jordbruksfastigheter,
med fokus på Brasilien. En mer utförlig

beskrivning av detta arbete gjordes i
fondens rapport om mänskliga
rättigheter 2019, som finns tillgänglig
för nedladdning på www.ap2.se.
Att investera i jordbruksfastigheter
är ett led i AP2:s arbete med att
diversifiera den totala portföljen. Av
fondens förvaltade kapital är 2,9
procent investerat i jordbruksfastigheter. Fondens strategi är att
investera i storskaliga jordbruksfastigheter i länder med tydliga legala
strukturer. Det innebär att många
geografiska regioner inte är aktuella
att göra investeringar i. Jordbruken
som ägs inom ramen för AP2:s innehav
finns i USA, Brasilien, Australien, Polen,
Nya Zeeland och Chile. Fokus i denna
rapport ligger fortsatt på Brasilien,
eftersom risken för negativ påverkan
på människor där anses högst bland
dessa länder.
Investeringarna i jordbruksfastigheter
görs genom samägda bolag med andra
investerare, som delar fondens
värderingar om långsiktighet och
hållbarhet. I Brasilien investerar AP2
genom två samägda bolag, TCGA och

TCGA II, som förvaltas av Westchester
som är Nuveens bolag för investeringar
inom jordbruksområdet. Nuveen är en
av de största kapitalförvaltarna i
världen och har särskild expertis inom
bland annat jordbruksinvesteringar.
Genom samägandet har AP2, bland
annat genom styrelsearbete, en god
insyn i både bolagens och dess
förvaltares arbete, vilket möjliggör för
fonden att arbeta aktivt med att
förbättra bolagen och förvaltarnas
hållbarhetsarbete. Mänskliga
rättighetsfrågor är en integrerad och
central del i förvaltarnas och de
samägda bolagens processer för
jordbruksinvesteringar.
AP2 och Nuveen använder den
globala standarden ”Riktlinjer för
ansvarsfulla investeringar i jordbruk”
som styrdokument och ställer krav på
att de implementeras av förvaltarna.
Dessa riktlinjer utvecklades genom
ett branschinitiativ där både AP2 och
Nuveen ingick i arbetsgruppen.
Sedan 2014 administreras riktlinjerna
av den FN-stödda organisationen PRI
(Principles for Responsible Investment).
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Riktlinjerna, som omfattar respekt för
miljö, bra arbetsvillkor, mänskliga
rättigheter, respekt för land- och
ägarrättigheter samt affärsetik,
adresserar allvarliga mänskliga
rättighetsrisker som finns inom
jordbrukssektorn.
Vidareutveckling av process för
hållbarhetsarbetet
Nuveen började 2019 att utveckla sin
befintliga ESG-mätprocess till ett
omfattande ramverk för uppföljning
för att kunna mäta och utvärdera
hållbarhetsarbetet i jordbruken.
Ramverket ska stötta definition och
uppföljning av mål, benchmarking,
förbättringsarbete och kommunikation
till investerare och intressenter.
I ramverket, som implementeras
2021, kombineras kunskap från interna
och externa resurser. Nuveen har
samarbetat med ett globalt företag för
affärsrisk- och hållbarhetslösningar för
att genomföra en gapanalys av de
befintliga processerna för uppföljning
av hållbarhetsmål. Analysen omfattade
bästa praxis från bland annat OECD-
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FAO:s vägledning för ansvarsfulla
jordbruk, IFC: s riktlinjer, EU:s taxonomi
för jordbruk och Leading Harvest.
Ramverket mäter tillämpningen och
prestandan av hållbara jordbruksmetoder i 11 kategorier. Dessa
kategorier omfattar jordbrukens
påverkan på människor och miljö och
täcker in de hållbarhetsfrågor som är
mest relevanta för intressenterna.
Informationen om jordbruken
struktureras utifrån tre komponenter:
1.

2.

En uppförandekod -

Implementerad som ett
självbedömningsverktyg, denna
komponent gör det möjligt för
lantbruksentreprenörer och
arrendatorer att identifiera vilka
hållbara jordbruksmetoder de
implementerar och att följa och
rapportera framsteg.
En gårdsprofil - Denna komponent samlar in kvantitativa
data om inputs och outputs
relaterade till gårdens
geografiska, miljö-, infrastrukturoch socioekonomiska aspekter.
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En uppsättning resultat-

indikatorer - Denna komponent
översätter data till meningsfulla
KPI: er för att mäta operatörernas
och portföljens framsteg från år
till år. Dessa KPI: er kommer att
kopplas till FN: s globala mål.

Samtliga jordbruk och arrendatorer
har genomgått externa revisioner i
någon av de revisioner som genomfördes 2015 och 2018. Under 2019
genomfördes i enlighet med den nya
revisionsplanen tredjepartsrevisioner
för 30 procent av jordbruken i
Brasilien. Planen är att framöver
fortsätta med externa revisioner i en
treårscykel. Så att samtliga jordbruk
har en extern revision vart tredje år. I
revisionen 2019 samarbetade
Westchester med IMAFLORA,
Institute for Agricultural and Forestry
Management and Certification.
Revisionen visade på förbättrade
resultat och regelefterlevnad för
samtliga reviderade jordbruk.

Leading Harvest
Westchester är en av grundarna till Leading Harvest, som är en ideell

organisation för att främja hållbart jordbruk. Den lanserades i USA i april

2020 och har utformats i samarbete med investerare, förvaltare, markägare,

naturvårdare och jordbrukare. Leading Harvest identifierar hållbart jordbruk
baserat på 13 principer, 13 mål, 33 prestandamått och 71 indikatorer. Här

ingår bland annat metoder för att bevara mark, vattenresurser och biologisk
mångfald samt välbefinnande hos anställda och lokala samhällen. Mer
information finns på www.leadingharvest.org
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UN Guiding Principles Reporting Framework
Section of the Framework

Page where addressed

A. Governance of Respect for Human Rights
What does the company say publicly about its commitment to respect human rights?

A1

2, 5

How has the public commitment been developed?

A1.1

5

Whose human rights does the public commitment address?

A1.2

6

How is the public commitment disseminated?

A1.3

5

How does the company demonstrate the importance it attaches to the implementation of its human rights
commitment?

A2

4, 5, 7-10

How is day-to-day responsibility for human rights performance organized within the company, and why?

A2.1

5, 7, 9

What kinds of human rights issues are discussed by senior management and by the Board, and why?

A2.2

5

How are employees and contract workers made aware of the ways in which respect for human rights should
inform their decisions and actions?

A2.3

5, 8

How does the company make clear in its business relationships the importance it places on respect for human
rights?

A2.4

8

A2.5

9, 13

What lessons has the company learned during the reporting period about achieving respect for human rights, and
what has changed as a result?

B. Defining a Focus of Reporting
State the salient human rights issues associated with the company's activities and business relationships
during the reporting period.

B1

9

Describe how the salient human rights issues were determined, including any input from stakeholders.

B2

9

If reporting on the salient human right issues focuses on particular geographies, explain how that choice was
made.

B3

11, 13

Identify any severe impacts on human rights that occured or were still being addressed during the reporting
period, but which fall outside of the salient human right issues, and explain how they have been addressed.

B4

12, 13
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C. Management of Salient Human Rights Issues
Does the company have any specific policies that address its salient human rights issues and, if so, what are
they?
How does the company make clear the relevance and significance of such policies to those who need to
implement them?
What is the company’s approach to engagement with stakeholders in relation to each salient human rights
issue?

C1

5, 17

C1.1

5, 8

C2

10, 14, 15

How does the company identify which stakeholders to engage with in relation to each salient issue, and when
and how to do so?

C2.1

13-15

During the reporting period, which stakeholders has the company engaged with regarding each salient issue,
and why?

C2.2

15

During the reporting period, how have the views of stakeholders inflenced the company's understanding of each
salient issue and/or its approach to addressing it?

C2.3

15-18

How does the company identify any changes in the nature of each salient human rights issue over time?

C3

13

During the reporting period, were there any notable trends or patterns in impacts related to a salient issue
and, if so, what were they?

C3.1

-

During the reporting period, did any severe impacts occur that were related to a salient issue and, if so, what
were they?

C3.2

-

How does the company integrate its findings about each salient human rights issue into its decision-making
process and actions?

C4

10, 13

How are those parts of the company whose decisions and actions can affect the management of salient issues,
involed in finding and implementing solutions?

C4.1

7

What tensions arise between the prevention or mitigation of impacts related to a salient issue and other
business objectives, how are these tensions addressed?

C4.2

-

During the reporting period, what action has the company taken to prevent or mitigate potential impacts
related to each salient issue?

C4.3

12, 15, 17

How does the company know if its efforts to address each salient human rights issue are effective in practice?

C5

10

What specific examples from the reporting period illustrate if each salient issue is being managed effectively?

C5.1

How does the company enable effective remedy if people are harmed by its actions or decisions in relation to
the salient human rights issues?

C6

4

Through what means can the company receive complaints or concerns related to each salient issue?

C6.1

4

10, 15, 17

How does the company know if people feel able and empowered to raise complaints or concerns?

C6.2

-

How does the company process complaints and assess the effectiveness of outcomes?

C6.3

-

During the reporting period, what were the trends and patterns in compalints or concerns and their outcomes
regarding each salient issue, and what lessons has the company learned?

C6.4

-

During the reporting period, did the company provide or enable remedy for any actual impacts related to a
salient issue and, if so, what are typical or significant examples?

C6.5

-
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