
Sammanfattning  
  
De sju största bankerna i Sverige har betydande ekonomiska intressen i företag som 
producerar, distribuerar och säljer soja och nötkött - de främsta drivkrafterna bakom 
avskogningen i de brasilianska regionerna Amazonas och Cerradon. Bankerna bidrar därmed 
till ökade klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga 
rättigheter, risker för folkhälsan samt, vilket ofta ignoreras, djurlidande.  
  
Avskogningen i Amazonas och Cerradon ökar i omfattning, vilket gör att regionen befinner sig nära 
den så kallade brytpunkten då regnskogen (Amazonas) kommer att omvandlas till savannområden. 
Detta kommer att få förödande konsekvenser vad gäller globala och regionala klimatförändringar, 
urfolk och lokalsamhällen, biologisk mångfald, för det vilda djurlivet samt jordbruksproduktionen i 
Sydamerika. Avskogning åtföljs ofta av landgrabbing, kränkningar av urfolks rättigheter liksom 
kränkningar av andra mänskliga rättigheter. Även innan pandemin var Brasilien ett av de farligaste 
länderna i världen för miljöförsvarare. Denna situation har förvärrats av covid-19. Dessutom utgör 
avskogningen och den tillhörande intensifieringen av djuruppfödning en av de största riskfaktorerna för 
epidemier och pandemier som sprids från djur till människa.  
  
De främsta drivkrafterna bakom avskogningen i Amazonas och Cerradon är produktionen av nötkött 
och soja. Soja används främst som djurfoder inom den industrialiserade djuruppfödningen i Brasilien, 
Kina och Europa. För närvarande kan åtminstone 17 procent av nötköttsexporten och 20 procent av 
sojaexporten från Amazonas och Cerradon till EU, kopplas till illegal avskogning. Lägger man till laglig 
avverkning blir dessa siffror ännu högre. Monokulturer för produktion av soja för djurfoder, som 
dessutom ofta är genmodifierad, driver inte enbart på avskogningen utan leder även till att stora 
mängder bekämpningsmedel används, vilket i sin tur påverkar ekosystem och de lokalsamhällen som 
är beroende av dessa.   
  
Boskapsuppfödning i dessa regioner genererar långa djurtransporter längs förrädiska vägar. 
Transporter i upp till 60 timmar har observerats, vilket orsakar ett stort lidande för djuren.  
  
Industrialiserad djuruppfödning håller ofta ett stort antal djur i trånga, onaturliga miljöer utan möjlighet 
att bete sig naturligt. Djuren sitter ofta i bur och är genetiskt utvalda för att generera en hög 
“avkastning”. På grund av sojans högkvalitativa proteininnehåll är den en viktig foderingrediens för att 
uppnå den höga produktionstakten. Stora mängder antibiotika används för att upprätthålla den 
ohållbara produktionen. Denna massiva överanvändning leder till antibiotikaresistens, som idag 
orsakar 700 000 dödsfall per år globalt, en siffra som förväntas stiga kraftigt.  
 
Situationen för miljöförsvarare förvärras och den nuvarande förändringstakten inom branschen är 
alldeles för långsam, samtidigt som urfolk och lokalsamhällen som försvarar sin mark och sina 
områden fortsätter att utsättas för kränkningar. Det ökande våldet och kränkningarna av mänskliga 
rättigheter visar tydligt på att det krävs obligatorisk tillbörlig aktsamhet (due diligence) för företag och 
finanssektorn vad gäller mänskliga rättigheter och miljöaspekter. 
 
De flesta åtaganden och initiativ för att stoppa avskogning, inklusive certifiering av soja, har hittills 
misslyckats. Detta är föga förvånande eftersom grundorsaken till problemet till stor del har ignorerats: 
den ohållbara och konsumtionen av animaliska produkter. För att få ett slut på avskogningen och dess 
negativa effekter krävs en omställning av det globala livsmedelssystemet. Dessutom krävs ny 
lagstiftning för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter samt att naturskogar och andra 
ekosystem omvandlas eller förstörs. Lagstiftningen bör även omfatta varor och produkter som riskerar 
att bidra till avskogning. Banker och andra finansiella institutioner måste också omfattas av kraven. 
  
Den här rapporten visar att de sju största bankerna i Sverige har finansiella kopplingar till 27 av de 61 
företag som bedöms ha stor risk att bidra till avskogningen i Amazonas och Cerradon. I början av 
2021 hade dessa banker 9,2 miljarder kronor investerade i högriskföretagen. Dessutom har tre av 
bankerna under de senaste fem åren beviljat totalt 2,3 miljarder i lån och finansiering till några av 
företagen. Bland högriskföretagen finns det brasilianska köttföretaget JBS, amerikanska sojaföretaget 
Cargill samt de franska matbutikskedjorna Carrefour och Casino som säljer kött från området.  



Totalt innehav av aktier och obligationer under första kvartalet 2021 samt total finansiering via lån och garantier 
under de senaste fem åren (2016–2020).  
 

Vår utvärdering av bankernas ansvarsarbete visar att ingen av bankerna hade trovärdigt 
påverkansarbete, inklusive tillräckligt ambitiösa och tidsbundna krav, med något av de tre utvalda 
företagen som undersöktes genom stickprov (Blackstone, China Mengniu Dairy, Carrefour). Endast 
Danske Bank och Nordea har exkluderat några av de 61 företagen från sina investeringar.  
  
Däremot deltar alla banker, förutom Danske Bank, i branschinitiativ som behandlar dessa frågor i olika 
utsträckning. I några av initiativen ingår även att föra dialog på politisk nivå i Brasilien. Handelsbanken 
och Nordea deltar i flest branschinitiativ medan Danske Bank och Swedbank deltar i minst antal 
initiativ.  
  
Fair Finance Guide Sverige och dess partnerorganisationer Naturskyddsföreningen och World Animal 
Protection Sverige uppmanar bankerna och andra finansiella institutioner att ha tydliga policyer på 
plats och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika att bidra till avskogningen och relaterade problem, 
såsom förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar, kränkningar av markrättigheter och bristande 
djurvälfärd. Denna uppmaning gäller alla finansiella institutioner som finansierar eller investerar i 
högriskföretag i värdekedjorna för soja- och nötkött från Amazonas och Cerradon. 
 
  
Rekommendationer till banker och andra finansiella institutioner:  
  
1. Inför nolltolerans gällande avskogning i alla ekonomiska relationer: Utveckla en vision om 
alternativa sätt för att åstadkomma ett hållbart, cirkulärt jordbruk. All inblandning i sektorer som 
riskerar att bidra till avskogning, såsom soja- och nötköttssektorerna, är problematisk och måste 
omprövas.   
  
2. Utveckla en robust policy mot avskogning och för hållbara livsmedelssystem: Policyn bör 
fastställa strikta och tydliga kriterier som bygger på de principer som slås fast i lagstiftning samt i 
internationella avtal och standarder. Den måste även kombineras med nyckeltal (KPI:er). Utan robusta 
policyer och nyckeltal riskerar kraven på företagen att bli för otydliga och kan resultera i 
”greenwashing” genom att skapa en falsk känsla av att man ”hanterar frågan”.   
  
3. Offentliggör information och var transparent: Låt full insyn vara ett villkor för investeringar och 
finansiering samt offentliggör alla namn och relevanta detaljer gällande företag i finansierings- och 
investeringsportföljer som riskerar att bidra till avskogning. Var transparent när det gäller policyer 
gällande avskogning, granskningsförfaranden, påverkansprocesser, röstningsbeteende, 



gemensamma initiativ samt de framsteg som har åstadkommits i förhållande till nyckeltal. Var även 
öppen och transparent när det gäller förfrågningar från civilsamhället om hur ni arbetar med frågorna.  
  
4. Kommunicera förväntningar och formalisera krav: Kommunicera tydligt förväntningar kring 
hållbarhet till nya och befintliga företagskunder samt till företag som ni investerar i. När ett lån beviljas 
bör dessa förväntningar formaliseras i form av en klausul i låneavtalet.   
  
5. Granska företag som riskerar att bidra till avskogning: Granska regelbundet alla företag i 
finansierings- och investeringsportföljer som riskerar att bidra till avskogning, inte bara nya kunder 
eller investeringar. Informationen från företagen själva samt från tjänsteleverantörer måste ställas i 
relation till all relevant information som inhämtats från icke-statliga organisationer, experter och andra 
källor samt genom meningsfulla interaktioner med lokalt berörda och potentiellt berörda intressenter, 
såsom urfolk och andra lokalsamhällen som påverkas.   
  
6. Exkludera uppenbara problemföretag offentligt: När granskningsprocessen visar på att ett 
företag systematiskt kopplas till avskogning och relaterade negativa effekter på biologisk mångfald, 
klimatförändringar, markrättigheter och djurskydd, samt när det finns begränsade möjligheter till 
förbättring, bör ett beslut fattas att inte investera i detta företag samt att exkludera företaget från 
finansiering.   
  
7. Bedriv påverkansarbete med företagen: Dialogen med företag som bryter mot bankens 
hållbarhetskrav måste utmynna i en överenskommelse kring de åtgärder som krävs för att åtgärda 
bristerna. En tidsbunden handlingsplan behöver upprättas som företaget åtar sig att följa, inklusive en 
beskrivning av konsekvenserna om företaget skulle bryta mot sina åtaganden.   
  
8. Övervaka och agera: Övervaka att företagens åtgärder följer handlingsplanen. Om inte tillräckliga 
framsteg har uppnåtts inom en rimlig tidsperiod, måste banken avyttra investeringen eller – i händelse 
av ett lån – söka avsluta låneavtalet eftersom företaget bryter mot en av klausulerna.   
  
9. Rösta på bolagsstämmor gällande resolutioner om avskogning: Investerare bör använda sin 
rösträtt som delägare i företag som riskerar att bidra till avskogning. Eftersom sådana resolutioner 
ibland inte behandlar grundorsakerna till avskogning på ett tillfredsställande sätt, bör investerare även 
lägga fram och mobilisera stöd för mer omfattande resolutioner.   
  
10. Samarbeta med andra: Samarbeta med andra finansaktörer, icke-statliga organisationer, 
nationella och lokala beslutsfattare samt andra intressenter för att tillsammans uppmana 
näringslivsaktörer verksamma inom produktionen och distributionen av soja och nötkött, liksom den 
brasilianska regeringen, att få stopp på och förhindra, avskogning kopplad till företag som banker och 
andra finansiella institutioner finansierar eller investerar i. 
 
11. Säkerställ att det finns effektiva mekanismer för att hantera klagomål: Mekanismerna måste 
finnas tillgängliga för alla berörda intressenter som kan komma att påverkas av avskogning som 
kopplas till företag som banker och andra finansiella institutioner finansierar eller investerar i. 

 
 
Rekommendationer till Sveriges regering 

Finansiella institutioner kan inte ensamma få till stånd de nödvändiga förändringarna, speciellt 
regeringar behöver inta ett starkt ledarskap. Vi uppmanar den svenska regeringen att: 

1. Anta bindande due diligence (tillbörlig aktsamhet) för samtliga företag, inklusive finansiella 
institutioner, för att försäkra full efterlevnad av OECD:s riktlinjer och FN:s Vägledande Principer. 

2. Ge kraftfullt stöd till lagstiftning på EU-nivå för att reglera marknadstillgången på handelsvaror 
vars produktion har, eller riskerar att ha, skadlig påverkan på skogar, eller andra ekosystem och 
mänskliga rättigheter. Denna lagstiftning ska också innefatta due diligence för finansiella institutioner, 
bland andra, för att säkerställa att den europeiska finansiella sektorn, inklusive banksektorn, inte bidrar 
direkt eller indirekt till avskogning, degradering av skogar, omvandling eller utarmning av andra 
ekosystem eller kränkning av mänskliga rättigheter. 



3. Utveckla och implementera samstämmiga policyer för övergång till hållbart, cirkulärt 
jordbruk och hållbara livsmedelssystem. Detta ska bland annat inkludera: 

1. Policyer som garanterar utfasning av sojaimport för djurfoder. En sådan utfasning är även 
behövlig för import av andra riskgrödor avseende avskogning; 

2. Gynna extensiv djuruppfödning med betesdjur i policyer och andra stödsystem och främja 
svenskt kött och svenska mejeriprodukter från naturliga betesmarker och ekologisk 
produktion. 

3. Förbättra djurvälfärdsstandarder som säkerställer hög välfärd för lantbruksdjur.   

 


