
AP2 är en buffertfond i det svenska pensionssystemet som förvaltar 357,9 mdkr (30 
juni 2020) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen.

Vi vill med detta event, som kommer att handla om FN:s vägledande principer och hur 
investerare kan implementera dessa, bidra till ett forum där vi kan samverka, utbyta 
erfarenheter och hitta nya och gemensamma lösningar till hur mänskliga rättigheter 
kan inkorporeras i vad som är hållbarhetsarbete. 

Vi på AP2 har valt att anamma och förbinda oss till FN:s vägledande principer mot 
bakgrund av att vi anser att mänskliga rättighetsfrågor är oerhört viktigt
ur ett investerarperspektiv. 

Agenda och presentation 



Vad innebär vårt ansvar utifrån 
FN:s vägledande principer?
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Vad innebär vårt ansvar utifrån FN:s 
vägledande principer?
Bakgrund – Varför FN:s vägledande principer
(även kallat United Nations Guiding Principles, UNGPs)?

Vad innebär FN:s vägledande principer och 
hur förbinder det företag?

Vad menas med negativ påverkan?

Vad menas med affärsrelationer?

Hur måste företag åtgärda negativ påverkan?

Hur kan företag arbeta proaktivt för att fullgöra sitt ansvar?

Vad innebär en DD-process inom FN:s vägledande principer?
Konsekvenser av non-compliance?



Bakgrund - Varför FN:s vägledande principer?

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, alltså UNGPs, antogs 2011 enhälligt av FN:s 
Human Rights Council.

• Principerna förtydligar vilket ansvar ett företag har enligt internationell rätt.
• Principerna gäller alla företag inom alla sektorer, inkl. investerare.

Principerna gäller oavhängt nationell lag.



Vad innebär FN:s vägledande principer och 
hur förbinder det företag?

Enligt principerna ska 
“Stater skydda mänskliga rättigheter 

och företag respektera mänskliga 
rättigheter”.

Företagens ansvar att respektera 
de mänskliga rättigheterna 

innebär att de ska: 

a) Undvika att orsaka eller bidra till 
en negativ påverkan på de 

mänskliga rättigheterna genom 
sin egen verksamhet, 

och addressera samt åtgärda sådan 
påverkan 

om den uppstår. 

b) Försöka förhindra eller begränsa 
en negativ påverkan på de mänskliga 

rättigheterna som genom affärs-
förbindelserna står i direkt samband 

med företagets verksamhet, produkter 
eller tjänster, även om de inte själva har 

bidragit till denna negativa påverkan. 



Vad menas med negativ påverkan?

Ett företag har ansvar för negativ påverkan som företaget kan orsaka, bidra till
eller vara direkt kopplad till via sin verksamhet eller sina affärsrelationer.

En negativ påverkan kan vara potentiell eller faktisk, 
d.v.s det kan finnas en risk att den sker, eller så kan skadan redan ha skett.

En negativ påverkan är när ett företag påverkar en eller flera människors mänskliga rättigheter negativt.

Ex. ett bolag som är verksamt i ett område med vattenknapphet och som
använder mycket vatten kan påverka människors “Rätt till rent vatten” negativt.

Ex. ett bolag som har bristande säkerhetsutrustning med resultatet att anställda
skadas, påverkar de anställdas “Rätt till säkerhet” negativt.



Vad menas med affärsrelationer?

Med “affärsrelationer” menas ett företags affärspartners, bolag i dess 
värdekedja och andra staliga eller icke-statliga enheter som är direkt kopplade 
till företagets verksamhet, dess produkter och tjänster.

Ex. för investerare innebär ett minoritetsaktieägande en affärsrelation, liksom 
investeringar i obligationer.



Hur kan företag åtgärda negativ påverkan?

Vidta lämpliga åtgärder
för att förhindra, 

begränsa och om så är 
lämpligt gottgöra

kränkningen. 

Inte undergräva staters 
möjligheter att fullgöra
sina åtaganden när det 

gäller de mänskliga 
rättigheterna, inbegripet 
genom att vidta åtgärder 

som skulle kunna 
påverka 

rättsprocesserna.



Hur kan företag arbeta proaktivt för att 
fullgöra sitt ansvar?

Riktlinjer & Due 
diligence-process 

inbegripet 
a) Policyåtagande. 

b) Konsekvensanalys 
(due diligence) 
• identifiera och hantera

eventuell negativ
påverkan

• följa upp och rapportera

c) Gottgörelseprocess



Konsekvenser av non-compliance

Name and shame!



Vart är vi på väg på EU/internationell nivå? 

Vår bedömning: 

EU-lagstiftning kommer att komma som förbinder företag att 
vidta åtgärder såsom DD-process och transparens för att 
skydda de mänskliga rättigheterna. Dessa kommer att innebära 
sanktioner och böter i förlängning.  

Fråga


