
 

 

Länsförsäkringars kommentar till rapporten Deadly Investments  

Fair Finance Guide tillsammans med Diakonia hävdar i sin rapport Deadly Investments att 
Länsförsäkringar är en av de banker som bryter mot sina egna policys gällande vapenexport. 
Länsförsäkringar kan konstatera att FFGs egna tolkning skiljer sig från bedömningen som 
Länsförsäkringar, ledande internationella hållbarhetsanalytiker och svenska och utländska 
myndigheter gör. Länsförsäkringar följer internationella konventioner och utesluter 
vapenexportbolag om de är involverade i kontroversiella vapen, bryter mot FN eller EUs 
vapensanktioner eller om det kan konstateras att bolaget gjort sig skyldigt till brott mot 
mänskliga rättigheter.  

Länsförsäkringar är positiva till att FFG granskar bankernas arbete och är medvetna om att 
situationen i krigshärjade länder är fruktansvärd men för att kunna hålla enskilda bolag 
ansvariga för dessa förhållanden kan vi inte förlita oss på FFGs egen bedömning när den 
skiljer sig från ledande hållbarhetsexperters.  

Rapporten kritiserar vissa av innehaven i Länsförsäkringars indexnära fonder och i 
Länsförsäkringar Fossilsmart. För de som vill göra investeringar som inte innehåller några 
bolag förknippade med vapenindustrin så kan Länsförsäkringar erbjuda detta.  

På lf.se finns information om Länsförsäkringars ställningstaganden kring kontroversiella 
vapen, konventionsbrott och samtliga bolag som är exkluderade från investeringar.  

Kontroversiella vapen - Länsförsäkringar 
Internationella normer - Länsförsäkringar 
Exkluderade bolag och omställningsbolag - Länsförsäkringar  

SEB:s kommentar 
 
SEB’s sustainable and ethical funds exclude companies with more than 5 percent of their 
turnover derived from military weapons equipment & services. According to our research, 
the military involvement for Thyssenkrupp and General Electric is between 1-5%. This means 
that these companies are investable for the sustainable and ethical funds. 
  
The loans identified are all RCFs, relationship defining back up facilities, typically undrawn. 
As such they aren’t ex-ante limited in purpose. However, SEB has policies limiting the use of 
funds we deploy, for which there are techniques to apply. 



 
Skandias kommentar 
 
Export av vapen till kontroversiella länder omfattas av Skandias ställningstagande kring 
mänskliga rättigheter, i vilket det framgår att Skandia vill att de bolag vi investerar i 
respekterar och stödjer mänskliga rättigheter inom sina respektive påverkanssfärer. 
  
Skandia samarbetar med flera marknadsledande analysleverantörer när det gäller att 
granska hur bolagen vi investerar i uppfyller olika internationella normer. I de innehav som 
FFG granskat gör varken Skandia eller våra analysleverantörer bedömningen att de bolag vi 
investerar i bryter mot internationella normer eller vapenembargos. Skandia välkomnar 
alltid granskningar och kommer att förmedla Fair Finance Guides granskning till våra 
analysleverantörer. 
  
Alla våra ställningstaganden, riktlinjer och processer som redogör för Skandias hållning i frågor 
kring ansvarsfulla investeringar finns publicerade på hemsidan för att de ska vara tillgängliga 
för våra kunder. Där finns även Skandias exkluderingslista samt redovisning av 
påverkansarbetet. Läs gärna mer på hemsidan https://www.skandia.se/om-
oss/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/traditionell-forvaltning/ 
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