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Sammanfattning
Gruvnäringen i Sydafrika är en av landets absolut viktigaste industrier och bidrar 
med över fem procent till landets BNP. Den skapar arbetstillfällen för 1,3 miljoner 
människor. Samtidigt har industrin länge präglats av oroligheter. En stor del av 
befolkningen lever fortfarande i fattigdom och effekterna av de lagar som förhindrade 
svarta sydafrikaner från att äga mark under apartheid skapar fortfarande konflikter 
kring frågan om markägande. Lokalbefolkningen i byarna kring platinagruvstaden 
Rustenburg saknar i stor utsträckning tillgång till vatten och sanitet, har undermåliga 
bostäder och upplever brister i kommunikationen med gruvbolagen. Gruvarbetarna 
utsätts för ständiga säkerhetsrisker i det dagliga arbetet och det finns ett utbrett miss-
nöje över lönenivåerna.

Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik har kopplingar till denna riskfyllda bransch 
genom försäljning av gruvutrustning samt användandet av platina i fordonskatalysa-
torer för lastbilar. Swedwatch vill i den här rapporten diskutera vilka förväntningar 
och krav man kan ställa på de svenska företagens affärsrelationer med platinagruv
bolagen samt vilket ansvar de har för att bidra till en hållbar utveckling i branschen. 
I och med godkännandet av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter i juni 2011 antogs en ny internationell standard för vad som förväntas 
av företag när det gäller att respektera mänskliga rättigheter. Företag förväntas ta 
ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja, oavsett 
om det gäller leverantörs- eller kundrelationer.

Utgångspunkten för rapporten är en fallstudie av de tre största platinagruvbolagen, 
som de svenska företagen har affärsförbindelser med, och deras påverkan på lokalbe-
folkningen. Studien visar att det råder ett utbrett missnöje bland lokalbefolkningen. 
Flertalet anser att gruvbolagen påverkar förhållandena negativt. Grundläggande 
mänskliga rättigheter såsom rätten till boende, försörjning och rent vatten brister 
dagligen i gruvsamhällena.

Scania och Volvo, som använder platina i fordonskatalysatorer för rening av avgaser, 
ställer krav på sina direktleverantörer att leva upp till företagens hållbarhetspolicys. 
Direktleverantörerna är däremot flera led ifrån gruvföretagen, och det är inte i detta 
led som de främsta riskerna för mänskliga rättigheter och miljö förekommer. För 
att hantera riskerna kopplade till platinautvinning behöver Scania och Volvo aktivt 
arbeta med samtliga aktörer i leverantörsledet. Fordonsindustrin är den enskilt 
största användaren av platina och det är därmed viktigt att branschen arbetar med att 
stärka respekten för mänskliga rättigheter i produktionen. 

Atlas Copco och Sandvik, som säljer gruvutrustning till gruvföretagen, har kommit 
olika långt i sitt arbete med kundansvar. I Swedwatchs tidigare granskningar uppgav 
båda företagen att man inte hade något ansvar för sina kunders agerande. Idag anser 
Atlas Copco och Sandvik att utvärderingar av företagens kundrelationer, utifrån 
påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, är nödvändigt. Däremot har de två bola-
gen kommit olika långt i sitt arbete. Medan Atlas Copco i år lanserar ett system för 
kundutvärderingar, utvärderar Sandvik fortfarande hur deras existerande system kan 
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förbättras. Än så länge är det för tidigt att säga hur pass effektivt Atlas Copcos system 
är, men implementeringen visar vilja och medvetenhet hos företaget som förhopp-
ningsvis sprider sig inom branschen.

Statliga Exportkreditnämndens (EKN), som ger garantier i exportaffärer, hållbar-
hetskrav är i flera avseenden mer långtgående än företagens egna utvärderingar av 
kundrelationer. Att EKN ligger i framkant i detta avseende kan förhoppningsvis öka 
medvetenheten hos de svenska företagen. Svenska staten har även genom antagandet 
av en ny mineralstrategi åtagit sig att genom aktörssamverkan bidra till en hållbar 
utveckling inom gruvnäringen i utvecklingsländer. Att svenska staten engagerar sig i 
dessa frågor skapar ökade förväntningar på svenska företag.

Denna rapport uppmärksammar ett antal områden av allvarlig negativ påverkan på 
mänskliga rättigheter inom platinaindustrin i Sydafrika, en bransch som de svenska 
företagen har kopplingar till. Samtliga granskade företag i denna rapport brister i sitt 
ansvar att genomföra kontinuerlig mänskliga rättighets due diligence i enlighet med 
FN:s vägledande principer. Samtliga bolag uppger att information inte kommunice-
ras externt på grund av kommersiell konfidentialitet. Detta är en brist, eftersom FN:s 
vägledande principer kräver att företag ska kommunicera med tillräcklig information 
till sina intressenter, för att intressenterna ska kunna utvärdera resultat och vidare 
utveckling.

Ett ansvarsfullt företag kan inte stå passivt vid sidan av utan måste engagera sig 
aktivt i frågan. För att åstadkomma förändring krävs samarbeten med samtliga aktö-
rer i värdekedjan. De svenska företagen bör visa hur man hanterar och motverkar de 
risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som förekommer inom gruvnä-
ringen.



 
6

1. Introduktion
Sydafrika präglas av djupa orättvisor och starkt missnöje kring levnadsförhållanden, 
vilket skapar grogrund för våldsamheter. I augusti 2012 sköts 34 gruvarbetararbetare 
till döds av polis vid en strejk i Marikana utanför staden Rustenburg i Sydafrika. Pla-
tinaindustrin i landet hade redan innan händelserna i Marikana drabbats av orolig-
heter under en lång period. 

Sydafrika är en relativt ny demokrati, apartheidregimen avskaffades 1994. Däremot 
är klyftorna i landet fortfarande stora och en liten majoritet av befolkningen äger 
större delen av marken och kapitalet, medan en stor del av lokalbefolkningen lever i 
fattigdom. Lokalbefolkningen som bor i nära anslutning till gruvorna saknar i flera 
fall acceptabla bostäder, tillgång till vatten och sanitet samt blir i vissa fall inte till-
frågade när gruvbolagen exploaterar marken de bor på.

Svenska företag har som leverantörer av gruvutrustning och som användare av pla-
tina i sina slutprodukter sedan länge kopplingar till den sydafrikanska gruvindustrin. 
Svenska APfonderna är delägare i flera gruvbolag i landet. Utifrån FN:s nyligen 
antagna vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter prövar Swed-
watch i vilken utsträckning företagen kan belastas för eventuell negativ påverkan, och 
vad de skulle kunna vidta för åtgärder för att bidra till förbättrade förhållanden.

Att företag har ett ansvar att respektera alla mänskliga rättigheter i hela värdekedjan 
slogs fast i juni 2011 i och med antagandet av FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter. Metoderna för att utvärdera och ställa krav i sina kund-
relationer är emellertid ännu inte allmänt accepterade bland företag. Swedwatch har 
lyft frågan om kundansvar i ett flertal rapporter innan FN:s vägledande principer 
antogs.1

Den här rapporten har sin utgångspunkt i en fallstudie av platinagruvnäringen i Syd-
afrika. Det förs för närvarande en intensiv debatt i Sydafrika om gruvindustrins roll 
och ansvar i det sydafrikanska samhället. Sedan 2009 har civilsamhället i Sydafrika 
arrangerat ett alternativ till den årliga branschkonferensen Mining Indaba för att 
lyfta frågor om gruvindustrins ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.2

1 Se: Svensk inblandning i miljöskandal www.swedwatch.org/sites/default/files/Svensk_
inblandning_i_miljoskandal_i_Ghana_artikel_030218_0.pdf. Atlas Copco och Sandvik 
friskriver sig från ansvar i Ghana, www.swedwatch.org/sites/default/files/Atlas_Copco_
och_Sandvik_friskriver_sig_fran_ansvar_i_Ghana_artikel_030429_0.pdf. Sandvik och 
Freeport – Två företag i konflikt om Papua, www.swedwatch.org/sites/default/files/Sandvik_
och_Freeport._2006.pdf.

2 www.miningindaba.com/. Den alternativa konferensen kallas för Alternative Mining Indaba 
och är tänkt som ett forum för att särskilt belysa gruvindustrins påverkan på människor 
och miljö. www.miningwatch.ca/article/alternative-mining-indaba-brings-community-
perspective-south-african-mining-debates.
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2. Metod
Swedwatch har gjort research för denna rapport mellan februari och september 2013. 
En viktig del av metoden har inneburit att ta del av befintliga rapporter och forskning 
i ämnet. Swedwatch kontaktade ansvariga för Corporate Social Responsibility (CSR) 
på Atlas Copco, Sandvik, Volvo och Scania i mars 2013 och bad om intervjuer samt 
möjligheten att besöka företagen i Sydafrika. En fältresa till Sydafrika genomfördes i 
juni 2013.

Urvalet av företag gjordes utifrån de svenska kopplingar som finns till platinagru-
vorna. För att ge en bild av hela värdekedjan kopplad till utvinning av platina valdes 
två svenska bolag som levererar gruvutrustning till gruvbolagen, Atlas Copco och 
Sandvik, samt två svenska bolag som använder platina i sina slutprodukter, Volvo och 
Scania. Volvo och Scania valdes på grund av att det enskilt största användningsom-
rådet för platina är inom fordonsindustrin, vid tillverkning av så kallade autokataly-
satorer.

Swedwatch tillfrågade Atlas Copco och Sandvik om att få besöka deras lokalkontor 
i Sydafrika för att diskutera mer i detalj hur företagens kundrelationer hanteras 
lokalt. Atlas Copco ville inte erbjuda en intervju med företagets ledning i Sydafrika, 
utan hänvisade till huvudkontoret i Stockholm. Sandvik förmedlade däremot lokala 
kontakter och Swedwatch intervjuade lokal CSR-ansvarig och försäljningschef i Syd-
afrika.

Fokus i rapporten ligger på frågor som berör gruvbolagens påverkan på lokalbefolk-
ningen. Arbets och anställningsvillkor tas upp för att belysa att det även finns pro-
blem kopplade till dessa frågor.

Swedwatch har i sitt arbete använt sig av internationellt vedertagna ramverk som bas 
för studien, så som FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s konvention om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter.3

Fältstudien och förberedande research i Sydafrika genomfördes i samarbete med 
organisationen Bench Marks Foundation.4 Bench Marks är en ideell, trosbaserad 
organisation som ägs av sydafrikanska kyrkor. Organisationen fokuserar på gruv-
sektorn och undersöker företagens hållbarhetsarbete samt påverkan på miljö och 
lokalbefolkning. Sedan 2007 har organisationen gjort flera studier och rapporter om 
platinaindustrin i Sydafrika. 

Inför fältresan tog Swedwatch fram två enkäter som dels riktade sig till lokalbefolk-
ningen, dels till gruvarbetare. Enkäterna delades ut i byarna av Bench Marks och 

3 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, www.regeringen.se/
sb/d/17198/a/209082. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, www.oecd.org/daf/inv/
mne/48004323.pdf. FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, www.
manskligarattigheter.se/dm3/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d394755c60/
Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%C3%A4ttigheter.pdf.

4 www.bench-marks.org.za/.
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cirka 20 personer i varje by svarade. Under fältresan genomförde Swedwatch mer 
djupgående intervjuer med cirka fem personer i varje by. (För mer information om 
fältstudien se bilaga 1.)

Intervjuer genomfördes även med de tre största platinagruvföretagen; Anglo Ameri-
can Platinum, Impala Platinum och Lonmin, lokala folkrörelser, gruvarbetare samt 
forskare specialiserade inom gruvföretagens påverkan på mänskliga rättigheter.
För att skydda de intervjuades identitet är namnen på gruvarbetare och byinvånare i 
rapporten fingerade.

Rapporten har granskats av Anna-Karin Bergman, doktor i rättssociologi med inrikt-
ning på hållbarhetsfrågor vid Lunds universitet, i egenskap av oberoende expert-
läsare. Anna-Karin Bergman har lång erfarenhet av att granska gruvnäringen i Syd-
afrika. 

Företagen har läst rapporten och fått tillfälle att lämna in skriftliga kommentarer som 
publiceras på Swedwatchs hemsida tillsammans med rapporten.
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3. FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter
Det enskilt viktigaste regelverket för att slå fast vilket ansvar svenska bolag har i för-
hållande till problemen i platinaindustrin i Sydafrika är FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter från 2011. Dessa principer har inkorporerats 
i en rad internationella ramverk och standarder, däribland ISO 26000 vägledande 
standard för socialt ansvarstagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
samt delar av IFC:s hållbarhetsstandarder.5

Framtagandet av FN:s vägledande principer inleddes 2005 då professor John Ruggie 
utsågs av FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan till speciell representant 
för företag och mänskliga rättigheter, med mandat att utreda och förtydliga vad som 
förväntas av företag vad gäller mänskliga rättigheter enligt existerande normer. 2008 
presenterade Ruggie ramverket ”skydda, respektera och åtgärda” som vilar på tre 
pelare: Statens skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företags ansvar att res-
pektera mänskliga rättigheter, samt tillgången till effektiva rättsmedel och kompen-
sation för drabbade.6

Företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter är en universell standard, som 
står över nationell lag, och som gäller oavsett om stater lever upp till sin skyldighet 
att skydda mänskliga rättigheter eller inte.7 Ramverket formulerar begreppet ”know 
and show” vilket innebär att företag har ett ansvar att känna till och rapportera hur 
deras verksamhet, i alla led, påverkar de mänskliga rättigheterna.8

Nästa steg i processen var framtagandet av FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter som preciserar företags ansvar att respektera mänskliga rät-
tigheter, och syftar till att fungera som riktlinjer för att implementera ramverket. Det 
framgår tydligt av Ruggies slutrapport att principerna inte ska ses som ny internatio-
nell lag utan snarare som ett klargörande av existerande standarder och en vägled-
ning om hur dessa bör användas.9

Av principerna framgår att företags ansvar minst ska omfatta de rättigheter som stad-
gas i International Bill of Human Rights (som består av Allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna och de viktigaste instrumenten genom vilka de har kodi-
fierats: Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och 

5 www.regeringen.se/content/1/c6/20/90/82/feab2346.pdf. OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag: www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesSVENSKA.pdf.
IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability: www.ifc.org/
wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.
pdf?MOD=AJPERES.

6 Ruggie, John, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the 
United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Report of the SRSG on the 
issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, UN A/
HRC/17/31, mars 2011, sid. 3.

7 Id., sid. 3-8 och 13.
8 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
9 Ruggie, J., sid. 3-5 och 13-14. 
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Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) samt 
ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess 
uppföljningsmekanism. Därutöver finns fler standarder för mänskliga rättigheter som 
företag kan behöva beakta såsom skydd för särskilt sårbara grupper, eller internatio-
nell humanitär rätt som tillämpas i situationer av väpnad konflikt. Beroende på före-
tagets verksamhet, kontext, storlek med mera, kommer olika mänskliga rättigheter
att utsättas för risk i olika situationer, men ramverket klargör tydligt att samtliga 
mänskliga rättigheter ska beaktas av samtliga företag oavsett storlek eller industri.10

Enligt de vägledande principerna kan företag vara involverade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter på tre olika vis:

• Orsaka negativ påverkan genom sin egen verksamhet;

• Bidra till negativ påverkan genom sin egen verksamhet eller sina  
affärsrelationer;

• Genom sina affärsförbindelser stå i direkt samband med kränkningar  
eller negativ påverkan.11

När det gäller att orsaka eller bidra till negativ påverkan krävs det att företaget före-
bygger och undviker potentiella risker, agerar för att stoppa risker som pågår, och 
gottgör skada som man har åsamkat människor. Om ett företag däremot är involverat 
i den negativa påverkan endast genom sin affärspartner (den tredje varianten ovan) 
krävs att företaget söker influera sin affärspart att förebygga och förhindra framtida 
risker, och stoppa pågående negativ påverkan. I det fallet har företaget emellertid 
inget ansvar att gottgöra skada, eller att ge ersättning till människor som drabbats.12

När det gäller att identifiera och hantera risker i enlighet med FN:s vägledande prin-
ciper är det viktigt att påpeka att det rör sig om risker för individer vars mänskliga 
rättigheter kan påverkas negativt, inte om ekonomiska risker för företaget. Det är 
därmed inte en fråga om hur företag ska minimera företagsrisker och skada för före-
taget, utan hur företag ser till att leva upp till sitt ansvar att respektera mänskliga rät-
tigheter.13

Ju allvarligare den negativa påverkan på mänskliga rättigheter, desto högre prioritet 
måste företaget ge frågan oavsett vilken koppling företaget har till påverkan enligt 
ovan. Det är alltså inte företagets egen riskbedömning som ska styra vilken prioritet 
en negativ påverkan på människor får, utan hur pass allvarlig den är för människan 
som lider skada, det vill säga risk mot människan och mänskliga rättigheter. För 
bedömningen av vad som är en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättigheter 
ska man beakta skala (hur pass allvarlig effekten är), omfattning (antalet individer 
som drabbas) och om den är av oåterkallelig karaktär (möjligheten att återställa 

10 Id., sid. 13-15. 
11 Cause, Contribute och Linkage enligt engelsk originaltext.
12 United Nations Human Rights, office of the high commissioner for Human Rights, The 

Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretive Guide, November 2011, 
sid 18.

13 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
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situationen och kompensera de drabbade). Det vill säga, en påverkan som är tillfällig, 
drabbar få, och enkelt kan återställas är inte lika allvarlig som en påverkan som drab-
bar människor permanent, drabbar fler människor eller inte går att återställa, t.ex. 
dödsfall, eller permanent skada.14

FNprinciperna tar avstånd från begreppet ”sphere of influence”, som tidigare 
använts för att beskriva företagens ansvar. Ansvarsbedömningen görs inte utifrån hur 
stor kontroll eller påverkan ett företag har på en affärspartner (vilket ”sphere of influ-
ence” ofta syftar till) som eventuellt bidrar eller orsakar skada, istället är det allvaret i 
den negativa påverkan på människan som ska stå i fokus.

Det inflytande ett visst företag har i en specifik affärsrelation är praktiskt sett avgö-
rande för hur företaget kan och därmed förväntas agera i frågan. Med inflytande 
menas enligt riktlinjerna möjligheten att förmå förändring i agerandet hos den part 
som orsakar eller bidrar till en kränkning. Exempel på faktorer som spelar in vid 
bedömningen av inflytandet är bland annat:

• Om företaget har någon form av ägande eller kontroll över parten;

• Hur pass stor leverantör eller kund företaget är i förhållande till parten;

• Hur pass avgörande produkterna eller tjänsterna företaget tillhandahåller  
är för partens verksamhet;

• Fördelar respektive nackdelar för parten av att fortsätta eller avbryta affärs
relationen med företaget;

• Möjligheten för företaget att engagera övriga intressenter, så som staten och 
branschorganisationer, i syfte att förmå parten att vidta åtgärder.15

I de fall ett företag saknar inflytande i en affärsrelation ska åtgärder genomföras för 
att försöka öka inflytandet. Bristen på inflytande över en affärspartner innebär alltså 
inte att ett företag slipper ansvar. I det fall att affärspartnern inte vidtar åtgärder för 
att förändra situationen där människor lider skada kan företaget vara tvunget att 
överväga att avsluta affärsrelationen. I så fall måste företaget beakta vilken negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter själva avslutet kan innebära.16

14 Id., sid. 18-19. Scale, Scope och Irremediability enligt engelsk originaltext.
15 Id., sid. 46-49.
16 Id., sid. 49-51.
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Exempel på de tre olika formerna av involvering i negativ 
påverkan på mänskliga rättigheter

Exempel på när företag kan anses orsaka negativ påverkan 
på mänskliga rättigheter:

• Ett företag driver en restaurang som diskriminerar  
rutinmässigt vissa kunder;
• En fabrik utsätter sina arbetare för hälso- och  
säkerhetsrisker utan lämplig skyddsutrustning;
• En fabrik är den huvudsakliga källan till förorening av  
en lokal vattenkälla till följd av miljöfarligt utsläpp.

Exempel på när företag kan anses bidra till negativ påverkan på mänskliga rättigheter:
• Ett företag ändrar orderspecifikationer nära inpå leverens utan att justera leveranstid 
eller pris, vilket leder till att leverantören måste bryta mot arbetsrättsliga standarder för 

att leverera;
• Ett företag som 
tillsammans med 
andra aktörer 
bidrar till att luft 
förorenas till följd 
av utsläpp, även 
om man enskilt 
ligger inom en 
lagligen tillåten 
gräns;
• Ett företag till-
handahåller data 

angående internetanvändare till en regim som i sin tur använder informationen för att 
förfölja och åtala oliktänkande, i strid med internationella mänskliga rättigheter.

Exempel på när negativ påverkan eller en kränkning av mänskliga rättigheter har ett 
direkt samband med ett företags verksamhet, produkter eller tjänster genom företa-
gets affärsrelationer, men där företaget i sig inte har bidragit till den negativa påver-
kan eller kränkningen:

• Ett företag tillhandahåller finansiella lån till företag 
vars verksamhet, i strid med internationella standar-
der, leder till avhysning av lokalbefolkning;
• Ett företag levererar utrustning, central för dess 
verksamhet, till ett företag som inte respekterar 
rätten att fritt organisera sig.

(Källa: The Corporate Responsibility to Respect Human 
Rights – An Interpretive Guide)
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För att fullgöra sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna ska företag:

• utveckla och ha ett publikt policyåtagande att fullgöra ansvaret att respektera de 
mänskliga rättigheterna, förverkliga och förankra detta åtagande i interna policys 
och processer, samt genom relevant kommunikation och utbildning för personal.

• kontinuerligt genomföra due diligence för att identifiera, adressera och redogöra 
för hur de hanterar risker för negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna.

• tillhandahålla processer som gör det möjligt att gottgöra negativ påverkan på de 
mänskliga rättigheterna som de orsakat eller bidragit till.17

En mänskliga rättigheters due diligence (MR-due diligence) ska vara en pågående 
och kontinuerlig process och ta hänsyn till att omvärld, förutsättningar och verksam-
het förändras över tid. Hanteringen av riskerna bör kommuniceras utåt på ett sådant 
sätt att intressenter, särskilt de som påverkas av verksamheten, ska kunna göra en 
bedömning av huruvida företagen har hanterat riskerna på ett tillräckligt och adekvat 
sätt. Det är särskilt viktigt att företag som verkar i högriskkontexter såsom konflikt-
områden, rapporterar offentligt om hur de genomför sin MRdue diligence.18

MR-due diligence i FN-principernas mening är en pågående process som ett företag 
ska genomföra, med beaktande av sina specifika omständigheter, (så som bransch, 
verksamhetsland, storlek på företaget mm.) för att leva upp till sitt ansvar att respek-
tera mänskliga rättigheter. Företagen bör genomföra en MR-due diligence när det 
gäller de mänskliga rättigheterna för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra 
för hur de åtgärdar sin negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna. Processen 
bör innefatta att bedöma faktisk och potentiell påverkan på de mänskliga rättig-
heterna, att införliva och agera utifrån dessa iakttagelser, att följa upp vidtagna åtgär-
der och kommunicera vilka åtgärder som vidtas.19

MR-due diligence:

• bör omfatta negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som företaget kan 
orsaka eller bidra till genom den egna verksamheten eller som genom affärsförbin-
delserna kan vara direkt kopplad till verksamheten, produkterna eller tjänsterna.

• kommer att variera i komplexitet utifrån företagets storlek, risken för allvarlig 
påverkan på de mänskliga rättigheterna och verksamheten i sig och den miljö i 
vilken verksamheten bedrivs.

• bör göras fortlöpande eftersom riskerna förändras med tiden i takt med att företa-
gets verksamhet och miljön i vilken den bedrivs utvecklas.20

För en presentation av relevant sydafrikansk lag, branschinitiativ samt övriga rele-
vanta internationella konventioner och ramverk, se bilaga 2.

17 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, s. 15.
18 Id., s. 21.
19 United Nations Human Rights, office of the high commissioner for Human Rights, The

Corporate Responsibility to Respect Human Rights – An Interpretive Guide, sid. 4.
20 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, princip 17.
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4. Bakgrund

4.1 Platinaindustrin i Sydafrika

Platina är en eftertraktad ädelmetall med en rad olika användningsområden. Hälften 
av all utvunnen platina används vid tillverkningen av autokatalysatorer för fordons-
industrin.21 Autokatalysatorer används för att omvandla miljöfarliga och skadliga 
utsläpp från bilar, bussar och lastbilar till ofarliga biprodukter. Till följd av allt 
strängare miljölagstiftning är över 85 procent av nytillverkade fordon idag utrustade 
med autokatalysatorer.22

Platina används också i tillverkningen av smycken, gödningsmedel, elektronikpro-
dukter, medicinteknik, implantat, bränsleceller, glas samt i produktion av olja.23

21 e Bullion Guide, www.ebullionguide.com/platinum-uses.aspx.
22 Johnson Matthey, www.platinum.matthey.com/applications/autocatalyst/.
23 Johnson Matthey, www.platinum.matthey.com/about-pgm/applications.

Sydafrika

Sydafrika har varit en demokrati sedan 1994 då African National Congress 
(ANC) vann det första demokratiska valet och därmed satte punkt för 
apartheid-regimen som varat sedan 1948. Efter 20 år av demokrati 
kämpar landet fortarande med att jämna ut  
de sociala och ekonomiska orättvisorna.

Folkmängd: 48,6 miljoner (2013).
BNP: $592 miljarder (2012).
BNP/invånare: $11 600 (2012).
BNP-tillväxt: 2,5 % (2012).
Inflation: 5,7 % (2012).
Arbetslöshet: 22,7 % (2012).
Ungdomsarbetslöshet: 50 % (2012). 
31,3 % av befolkningen lever under  
fattigdomsgränsen (1,25 USD per dag).
Läskunnighet: 93 procent (2012).
Barnadödlighet: 47 per 1000 födda (2013).
Medellivslängd: Män 57 år. Kvinnor 60 år (2012).
Andel hiv-smittade: 5,2 miljoner, cirka 11 procent av befolkningen (2013).
Exportprodukter: ädelmetaller, maskiner och utrustning samt jordbruksprodukter.
Importprodukter: maskiner och utrustning, kemikalier, bensinprodukter, vetenskapliga 
instrument, livsmedel.

I Human Development Index 2013 rankas Sydafrika som nummer 121 av 189 länder.
Enligt Transparency Internationals Corruption Perception Index rankas Sydafrika som 
nummer 69 av 176 länder.

Källor: CIA World Factbook, UNDP:s hemsida, Human Development Report 2013,  
Transparency International Corruption Perception Index 2012.
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Över 80 procent av världens platinatillgångar finns i Sydafrika. Brytning av platina 
för industriellt bruk började på 1920-talet.24 Större delen av fyndigheterna hittas i 
det så kallade Bushveldkomplexet i nordöstra delen av landet.25 Området utgör cirka 
39 000 kvadratkilometer.26

Under 2012 ägde ett stort antal strejker rum inom platinaindustrin i Sydafrika. 
Produktionen minskade med 16 procent, vilket bidrog till att flera gruvor lades ner. 
Utbudet av platina globalt var det lägsta på 12 år. Trots minskad tillgång sjönk priset 
på platina cirka 10 procent från 2011 till 2012. Den främsta anledningen var den 
minskade produktionen inom den europeiska fordonsindustrin till följd av den eko-
nomiska krisen.27

4.1.1 Apartheidregimens påverkan på gruvsektorn
Det brittiska kolonialstyret i Sydafrika införde tidigt lagar som begränsade den svarta 
befolkningens rätt att äga mark och kontrollerade var människor fick bosätta sig. En 
av dessa lagar var Land Act från 1913. När apartheidsystemet introducerades 1948 
infördes flera nya regleringar som gav den vita minoriteten i landet ytterligare ett 
ekonomiskt övertag över resten av befolkningen. Etableringen av gruvindustrin i Syd-
afrika, som började med utvinning av guld, var en avgörande faktor för införandet av 
apartheid. Att utvinna guld var mycket kostsamt för gruvbolagen i och med att fyn-
digheterna låg långt under marken. Dessutom var priset på guld satt internationellt, 
vilket förhindrade gruvbolagen att lägga över höga produktionskostnader på konsu-
menterna. För att åstadkomma så stora vinster som möjligt sänktes övriga kostnader,

24 McDonald, Donald och Hunt, Leslie B., A History of Platinum and its Allied Metals, Johnson 
Matthey, 1982, s. 412.

25 Johnson Matthey, www.platinum.matthey.com/production/south-africa/.
26 McDonald, D och Hunter, L, s. 412.
27 Johnson Matthey, Platinum 2013, s. 4.

Gruvindustrin

Gruvindustrin har en betydande roll för Sydafrikas ekonomi och bidrar med över fem 
procent av landets totala BNP.

 • 2012 var drygt 1,3 miljoner jobb i Sydafrika kopplade till gruvindustrin. Detta mot-
svarar omkring 16 procent av den totala arbetskraften utanför jordbruket i landet. 
500 000 jobb finns direkt inom gruvnäringen och 800 000 i industrier kopplade till 
gruvsektorn.

 • Varje gruvarbetares inkomst försörjer i snitt åtta personer. Det innebär att cirka 13,5 
miljoner sydafrikaner är direkt beroende av jobben inom gruvsektorn.

 • Sydafrikansk lag kräver att gruvbolagen bidrar till utvecklingsprojekt i områden där 
de är verksamma. Under 2011 bidrog bolagen med cirka 1,3 miljarder ZAR (cirka 830 
miljoner SEK) till olika projekt, vilket motsvarar 1,4 procent av gruvbolagens totala 
nettovinst. 

Källa: Chamber of Mines, Annual Report 2012.

FAKTA



 
16

framförallt löner. En rad regleringar och beskattningar som endast riktades mot 
svarta sydafrikaner hade som mål att tvinga befolkningen att arbeta inom gruv-
industrin.28

En av apartheidregimens regleringar som fick stor effekt på arbetskraften i landet 
var etableringen av så kallade Bantustans som på pappret gav självständighet till 
ursprungsfolk. I realiteten ledde de dock till att nio miljoner svarta sydafrikaner för-
lorade sin nationalitet när de förpassades till utvalda fattiga landområden utan infra-
struktur. Apartheidregimen tillsatte dessutom ledarna i varje Bantustan som sedan 
kunde kontrolleras av regimen. På grund av utbredd fattigdom i Bantustaner sökte 
sig större delen av befolkningen till resten av Sydafrika för att arbeta. Bantustansyste-
met avskaffades i och med apartheidregimens fall 1994. Effekten av den här politiken 
syns dock fortfarande i hög grad, inte minst i Bushveld-komplexet, som dragit till sig 
migrantarbetare från andra delar av Sydafrika under lång tid.29

Efter införandet av demokrati 1994 skulle de repressiva lagarna som förhindrade en 
stor del av befolkningen att äga mark avskaffas och marken återgå till de rättmätiga 
ägarna. För att uppnå detta infördes Communal Land Rights Act som återgav en stor 

28 Apartheid Museum, Understanding Apartheid – Learner’s Book, Oxford University Press 
Southern Africa (Pty) Ltd, Cape Town, 2008.

29 Ibid.

Platinagruvbolagen

Platinaindustrin i Sydafrika domineras av tre gruvbolag som tillsammans står för över  
75 procent av världens nyutvunna platina.

Anglo American Platinum
Anglo American Platinum (Amplats) är ett sydafrikanskt dotterbolag till det multinatio-
nella gruvbolaget Anglo American. Amplats är världens största producent av platina och 
står för cirka 40 procent av världens nyutvunna platinatillgångar. Förutom i Sydafrika har 
Amplats verksamhet i Zimbabwe, Brasilien och Ryssland. Företaget äger även smältverk 
och raffinaderier i Sydafrika. I slutet av 2012 hade företaget över 56 000 anställda.1

Impala Platinum
Impala Platinum (Implats) är världens näst största producent av platina och står för cirka 
25 procent av all nyutvunnen platina. Företaget har verksamhet i Sydafrika och Zim-
babwe, samt egna smältverk och raffinaderier. Företaget har cirka 63 000 anställda.2

Lonmin
Lonmin står för cirka 12 procent av den nyutvunna platinan i världen, och räknas 
därmed till det tredje största gruvföretaget inom platinaindustrin. Företaget har endast 
verksamhet i Sydafrika med egna smältverk och raffinaderier. I slutet på 2012 hade före-
taget cirka 36 500 anställda.3

1 Anglo American Platinum, www.angloplatinum.com/about/about_sub/comp_profile.asp.
2 Impala Platinum, www.implats.co.za/implats/Companyprofile.asp.
3 Lonmin, www.lonmin.com/about_us/default.aspx.
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del av marken till de traditionella stammarna i varje område.30 Konstitutionsdomsto-
len fastslog dock 2010 att lagen stred mot den sydafrikanska konstitutionen och den 
revs upp. Domstolen ansåg att man genom att endast erkänna stamledare utsedda av 
apartheidregimen som rättmätiga markägare, cementerade apartheidsystemet och 
många svarta sydafrikaner förvägrades fortfarande rätten att äga sin egen mark.31

I många delar av Sydafrika är det dock fortfarande vanligt att traditionella stamledare 
säger sig äga marken vilket skapar konflikter med övrig lokalbefolkning. Till följd av 
Traditional and Leadership Governance Framework, som ger långtgående makt till 
de traditionella stamledarna, har lokalbefolkningen fortfarande svårigheter att hävda 
sin rätt till mark.32 I till exempel Bojanala-distriktet, där Swedwatch genomförde sin 
fältstudie, förekommer flera rättsprocesser som har sitt ursprung i konflikter mellan 
enskilda individer och Bafokeng-stammen.33

4.2 Sociala och miljömässiga effekter av platinautvinningen

Platinautvinningen i Sydafrika har omfattande påverkan på människor och miljö. 
Många folkrörelser, bland annat den internationella bistånds- och kampanjorga-
nisationen Actionaid, den holländska researchorganisationen SOMO och den syd-
afrikanska organisationen Bench Marks har under en längre tid lyft upp ett antal 
återkommande problem.34 Nedan presenteras en del av de mest centrala problemen i 
Bushveld-komplexet där den största delen platina utvinns.

4.2.1 Oklarheter kring markrättigheter
Ett centralt problem kopplat till landrättigheter och platinagruvnäringen är frågan 
om vem som äger marken där företagen bedriver sin verksamhet, och därmed vem 
som är berättigad till avgifterna som gruvföretagen betalar för att få utvinna platina. 
Till följd av Bantustan-politiken var lokalbefolkningen under apartheidtiden tvungen 
att köpa mark via stamledarna, vilket lett till konflikter mellan lokalbefolkningen och 
stamledarna över vem som idag är den rättmätiga ägaren av marken.35

30 Information från intervju med Bafokeng Land Buyers Association 22 juni 2013 och Legal 
Resource Center 28 juni 2013.

31 The Law, Race and Gender Unit at the University of Cape Town, Press Statement on the 
Constitutional Court judgment on the Communal Land Rights Act, 11 maj 2010, www.cls.uct.
ac.za/usr/lrg/docs/press/CLRA_Press_Statement.pdf.

32 Intervju med Sayi Nindi, Legal Resource Center, 28 juni 2013.
33 Som idag kallar sig själva Royal Bafokeng Nation.
34 Se: SOMO, Capacitating Electronics – The corrosive effects of platinum and palladium 

mining on labour rights and communities, 2007, SOMO, A Sputtering Process – An Overview 
of the Platinum Group Metals Supply Chain, 2008, Actionaid, Financing Economic Apartheid 
– How Danish investors finance land grabbing and indirectly force South Africa’s black 
population of their land, 2010, och Bench Marks Foundation, Policy Gap 6 – A Review of 
Platinum Mining in the Bojanala District of the North West Province, 2012.

35 Intervju med Thusi Rapoo, Bafokeng Land Buyers Association, 22 juni 2013, samt Sayi Nindi, 
Legal Resource Center, 28 juni 2013.
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Sayi Nindi, advokat på probono firman Legal Resource Center i Sydafrika, driver 
flera rättsprocesser där lokalbefolkningen gör anspråk på äganderätten till mark.  
Hon menar att sydafrikansk lag skapat stora problem för lokalbefolkningen.

– Communal Land Rights Act var tänkt att ge en stor del av befolkningen åter rätten 
att äga mark men gav makten över marken till stamledarna. Det som lagen inte tog i 
beaktande var att det var apartheidregimen som hade utsett stamledarna. En stor del 
av lokalbefolkningen anser sig själva inte tillhöra samma stam som den lokala stam-
ledningen eller erkänna deras auktoritet. Effekten av lagen blev att lokalbefolkningen 
snarare hindrades från att kunna återfå sina markrättigheter, säger Sayi Nindi.

Ett annat problem kopplat till markrättigheter är de förflyttningar av byar som sker 
i och med expandering av gruvorna. 2008 publicerade Actionaid rapporten Precious 
Metal – The impact of Anglo Platinum on poor communities in Limpopo, South 
Africa. Rapporten granskade Amplats påverkan på lokalbefolkningen i Limpopo-
provinsen i Bushveld-komplexet. En stor del av befolkningen visade sig ha förlorat 
sina odlingsmarker till följd av expanderande gruvverksamhet. Hela byar förflyttades 
och lokalbefolkningen kompenserades inte fullt ut. Dessutom möttes de som protes-
terade mot förflyttningarna av polisbrutalitet.36

Enligt FN:s särskilda rapportör för lämpliga bostäder har cirka 16 000 människor för-
flyttats enbart till följd av Anglo American Platinums, världens största platinagruvbo-
lag, verksamhet i Sydafrika. I en rapport från 2008 kritiserade rapportören bland annat 
att omflyttningarna ofta genomförts utan konsultationer med lokalbefolkningen.37

Omflyttningar på grund av gruvexpandering kan förutom motstånd till själva omflytt-
ningen, leda till att lokalbefolkningen blir upprörd över hur flytten hanteras. Fall av 
försämrad levnadsstandard efter flytten och brist på rättmätig kompensation har 
rapporterats.38

4.2.2 Negativ miljöpåverkan
Platinagruvnäringen har påtaglig inverkan på miljön i områdena runt gruvorna. Dels 
behöver gruvbolagen använda stora mängder vatten och elektricitet, vilket minskar 
tillgången för lokalbefolkningen, dels påverkas miljön av utsläpp i luften och vattnet. 
Bench Marks har i tidigare studier visat hur gruvverksamheten leder till att tung-
metaller släpps ut i grundvattnet och att grundvattenflödet påverkas, vilket leder 
till att lokalbefolkningens jordbruks- och betesmark förstörs.39

36 Actionaid, Precious Metal: The impact of Anglo Platinum on poor communities in Limpopo, 
2008.

37 Report of the Special Rapporteur on adequate housing 2008, sid. 21, www.unhcr.org/refworld/
country,,,MISSION,ZAF,456d621e2,47d55d3f2,0.html.

38 Uppgifter från lokalbefolkningen i Mafenya och Ikemeleng, under Swedwatch fältstudie juni 
2013.

39 Se: Bench Marks Foundation, The Policy Gap - A review of the corporate social responsibility 
programmes of the platinum mining industry in the North West Province, 2007, och 
Actionaid, Precious Metal: The impact of Anglo Platinum on poor communities in Limpopo, 
2008.
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4.2.3 Undermåliga levnadsförhållanden
Trots närvaron av gruvindustrin är arbetslösheten bland lokalbefolkningen utbredd. 
I Bojanala-distriktet, där Swedwatch genomförde sin fallstudie, uppskattas över 30 
procent av befolkningen vara arbetslös, och 49 procent av hushållen tjänar mindre än 
800 ZAR (500 SEK) per månad. Fattigdomsgränsen i Sydafrika går vid 524 ZAR per 
månad och person.40

Till följd av en ständig tillströmning till byarna runt platinagruvorna av männis-
kor som hoppas få arbete, blir de informella bosättningarna allt större. En stor del 
av befolkningen i Bojanala-distriktet bor i informella bostäder. Andelen skiljer sig 
mellan de olika kommunerna i distriktet, men i kommunen med störst andel bor 41 
procent i informella bosättningar.41 Informella bosättningar är områden där bostäder 
upprättats av människor som inte har legal rätt till marken eller där bostäderna inte 
lever upp till boendestandarder, exempelvis plåtskjul. Uppåt 59 procent av befolk-
ningen som bor i informella bosättningar saknar tillgång till rent vatten. Tillgången 
till rent vatten varierar mellan städerna och landsbygden och det är i de informella 
bosättningarna som bristerna är störst.

40 The Local Government Handbook, www.localgovernment.co.za/districts/demographics/39. 
National Planning Commission, www.npconline.co.za/pebble.asp?relid=123. Bojanala 
Platinum District Municipality, www.bojanala.gov.za/sample-page/background-history/. 

41 National Treasury, 3rd Generation IDP for Bojanala Platinum District Municipality, mars 
2013, s. 93.

FPIC

Free Prior and Informed Consent (FPIC) är en internationellt accepterad standard och rät-
tighet som bygger på att berörda grupper ska ha rätt att bli konsulterade och ge, eller avstå 
från att ge, sitt godkännande till aktiviteter som påverkar deras tillgång till mark och natur-
tillgångar. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, FN:s kommitté för ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter, FN:s kommitté för elimineringen av etnisk diskriminering, FN:s 
permanenta forum om ursprungsfolk samt IFC, International Finance Corporation, beskri-
ver alla FPIC som en internationellt accepterad rättighet. FPIC principen har tagits fram för 
att gälla specifikt ursprungsfolksrättigheter men har under senare tid även använts i andra 
sammanhang som gäller konsultationer av lokalbefolkning i stort.

FPIC bygger på tre komponenter, otvunget (free), i förväg givet (prior) och informerat 
(informed) samtycke. Att samtycket ska vara otvunget innebär att det inte får före-
komma någon form av tvång, hot eller manipulation för att få till stånd ett samtycke. De 
som ska ge sitt samtycke ska ges möjlighet att delta i möten och få tillgång till transpa-
rent och icke vilseledande information på ett språk de förstår. Kriteriet att samtycket ska 
vara i förväg givet innebär att de berörda parterna rådfrågas i tillräckligt god tid för att 
kunna bilda sig en uppfattning om konsekvenserna av ett projekt. Informerat innebär 
att informationen som ges till dem som ska ge sitt samtycke ska vara korrekt, lättillgäng-
ligt och lättförståeligt för samtliga inblandade samt ge en objektiv bild av effekterna för 
lokalbefolkningen.

Källor: UN-REDD Programme, Guidlines on Free, Prior and Informed Consent, 2013, och 
Oxfam, Guide to Free, Prior and Informed Consent, 2010.
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I Bojanala distriktet, där samtliga av de tre största gruvföretagen bedriver gruvverk-
samhet, saknar en tredjedel av invånarna tillgång till rent vatten. De lokala myndig-
heterna släpar efter med att åtgärda detta. Målet att tillhandahålla rent vatten till 
hela befolkningen kommer inte att uppnås under de närmaste fem åren.42

Hiv/aids är ett utbrett problem i gruvområden liksom i Sydafrika i stort. Omkring 40 
procent av dödsfallen i Nordvästraprovinsen uppskattas orsakas av aids. Den stora 
andelen migrantarbetare i området, från såväl Sydafrika som grannländerna, har lett 
till omfattande prostitution och till att många arbetare inleder parallella förhållan-
den. De ökade sexuella förbindelserna förvärrar spridningen av hiv/aids.43

En annan ständig källa till frustration är boendeförhållandena för de anställda i 
platinagruvorna. Gruvarbetarna kan välja mellan att bo i arbetarbostäder där åtta 
personer delar på ett rum och 40 personer delar på ett fåtal toaletter och duschar av 
låg standard, eller att ta emot det bostadsbidrag som företagen betalar ut och själva 
lösa sin boendesituation.44

4.2.4 Otillräckliga löner
Det finns en rad faktorer som har bidragit till de återkommande oroligheterna och 
protesterna i gruvindustrin. Arbetsvillkoren för gruvarbetarna är fysiskt krävande och 
riskfyllt eftersom platina till stor del bryts för hand och inte med maskiner. Arbetarna 
tillbringar uppåt tio timmar per dag i trånga schakt flera kilometer under jorden, där 
man inte kan stå upprätt. Anställningsvillkoren är ofta osäkra då många av gruvarbe-
tarna är anställda på visstidskontrakt utan att veta om de kommer att erbjudas nya 
tjänster vid kontrakttidens slut.45

42 Id., s. 86-87.
43 Bench Marks Foundation, 2012.
44 Hargreaves, Samantha, Women’s unpaid labour, corporate profiteering and state neglect: 

More misery in Marikana, Third World Resurgence Nr. 271/272, Mar/Apr 2013, s. 35-37.
45 P1 Konflikt, Malin Olofsson, Gruvdrift eller rovdrift?, 9 februari 2013. sverigesradio.se/sida/

avsnitt/151956?programid=1300.

En typisk bostad i de informella bosättningarna. Avfall som täcker gatorna. En vanlig syn 
i de informella bosättningarna.
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Gruvarbetare i Sydafrika har relativt sett högre lönenivå om man jämför med exem-
pelvis jordbruksarbetare, vilket beror på den svåra arbetsmiljön. Trots det räcker inte 
alltid lönen för att täcka de grundläggande behoven. En genomsnittlig gruvarbetare i 
Sydafrika är en man i 30-års åldern som försörjer åtta personer. Enligt beräkningar 
från tankesmedjan Studies in Poverty and Inequality Institute (SPII)46 spenderar en 
gruvarbetare i allmänhet strax under 5 000 ZAR (cirka 3 300 SEK) på mat i måna-
den. En genomsnittlig grundlön för en nyanställd arbetare ligger på cirka 5 000 ZAR. 
Alltså täcks inte övriga vardagliga kostnader av en nyanställd gruvarbetares lön.47

Gruvarbetarna i Sydafrika har därför via fackförbunden krävt en levnadslön på 
12 000 ZAR (cirka 7 900 SEK) vilket i vissa fall skulle innebära en fördubbling av 
lönen. Vad som definierar en levnadslön är svårt att slå fast och varierar mellan olika 
länder, men tanken är att lönen ska täcka grundläggande behov för arbetaren och 
dennes familj. Chamber of Mines, industriföreningen för gruvföretagen i Sydafrika, 
menar att man måste räkna in samtliga kostnader ett företag har för en anställd när 
man diskuterar frågan om lön, inte enbart grundlönen. Utöver den genomsnittliga 
grundlönen för fast anställd personal, som för en nyanställd arbetare ligger på cirka 
5 000 ZAR, tillkommer kostnader för företagen så som mat- och hälsokostnader, 
bonus, övertidsersättning samt boendekostnader eller boendebidrag. Sammantaget 
resulterar detta i cirka 11 000 ZAR (cirka 7 200 SEK), enligt företagen. I och med 
detta, samt att priset på platina gått ner, anser inte gruvbolagen att det finns något 
utrymme för stora höjningar av grundlönerna.48

46 SPII, www.spii.org.za/index.cfm?AgentsID=434.
47 Ibid.
48 Reuters, Africa Investment - South African miners demand leap to “living wage”, www.

reuters.com/article/2013/07/10/africa-investment-idUSL5N0F503O20130710.

Gruvarbetare i en av Lonmins gruvor. Foto: Thapelo Lekgowa.
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Inom platinaindustrin sköts de årliga löneförhandlingarna separat mellan varje 
gruvbolag och fackföreningarna. Traditionellt har förhandlingarna skett med det 
dominerande fackförbundet i varje gruva, vilket till viss del har varit bidragande i 
konflikterna mellan fackförbunden, som beskrivs nedan. Det finns däremot inget 
stöd i lag för att andra fackföreningar inte kan delta i förhandlingarna.49 I guld- och 
kolindustrin däremot sker löneförhandlingarna centralt med Chamber of Mines, och 
omfattar samtliga arbetare oavsett vilket gruvföretag de är anställda vid. 

Sedan en tid har det byggts upp en frustration över den tidigare dominerande fack-
föreningen National Union of Mineworkers (NUM). Ledningen anses inte kommu-
nicera med medlemmarna, insynen i förhandlingarna brister och medlemmar rap-
porteras ha uteslutits för att de kritiserat ledningen. Under 2012 har därför en ny 
fackförening, Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) blivit 
den största vid ett antal gruvor.50

4.2.5 Osäkra villkor för migrantarbetare och inhyrda
Att gruvindustrin i Sydafrika i stor utsträckning förlitar sig på migrantarbetare och 
arbetare uthyrda genom bemanningsföretag eller underleverantörer lyfts ofta fram 
inom forskningen som ett centralt hinder för utveckling. Enligt ILO:s migrantarbetar-
konvention är företag skyldiga att säkerställa att migrantarbetare och icke-migrantar-
betare har samma arbets- och anställningsvillkor, något som inte följs i gruvindustrin 
i Sydafrika.51

Asanda Benya, forskare vid University of the Witwatersrand i Johannesburg, genom-
förde under 2011 och 2012 en studie kring de informella strukturerna inom platina-
industrin i Sydafrika och arbetade själv som gruvarbetare under 11 månader. Det 
framkom tydligt att säkerheten för arbetare inhyrda genom bemanningsföretag var 
avsevärt sämre än för direkt anställda. Det var främst inhyrda arbetare som fick 
arbeta i de farligaste områdena av gruvan, så att företagen slapp stå för ersättning och 
vårdkostnader vid eventuella olyckor. Skyddsutrustning var inte heller tillgänglig för 
alla i samma utsträckning. De inhyrda arbetarna uppgav att de var tvungna att köpa 
skyddsutrustning själva om de ville ha det, annars fick de klara sig utan.52

4.2.6 Marikana-massakern
På grund av de ofta undermåliga bostäderna, den höga arbetslösheten och de hårda 
arbetsvillkoren i gruvorna finns det sedan länge starka spänningar mellan lokal
befolkningen och gruvföretagen i Sydafrika. Under 2012 drabbades platinagruvin-
dustrin i Sydafrika av en rad vilda strejker. Oroligheterna började vid en Impala-
gruva i Bojanala-distriktet. Strejken initierades av stenborrningsarbetarna, som 
krävde en 200-procentig löneökning från 3 000 till 9 000 ZAR i månaden (från cirka 

49 Chinguno, Crispen, Marikana Massacre and Strike Violence Post-Apartheid, Global Labour 
Journal: Vol. 4: Iss. 2, 2013, s. 160-161.

50 Twala, Chitja, The Marikana Massacre: A Historical Overview of the Labour Unrest in the 
Mining Sector in South Africa, Southern African Peace and Security Studies, Vol. 1, Nr. 2, 
2013.

51 ILO, C143 – Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143).
52 Benya, Asanda och Webster, Edward, Dimensions of Informality: Changing workplace 

relations in South Africa’s Platinum Belt, 2013.



 
23

2 000 till cirka 6 000 SEK). Redan från början vägrade dessa arbetare att represente-
ras av den dåvarande enda erkända fackföreningen NUM, som arbetarna ansåg vara 
korrumperad, och organiserade sig därför informellt. Med tiden fick den nya fackför-
eningen AMCU allt större stöd av gruvarbetarna.53

Under våren 2012 följde en rad protester inom gruvindustrin som inspirerades av 
strejken vid Impala-gruvan. I juni organiserade sig stenborrarbetarna vid Lonmin-
gruvan i byn Marikana för strejk. Även här avvisade arbetarna NUM som represen-
tant. Kravet var en löneökning till 12 500 ZAR (cirka 8 200 SEK) i månaden. Led-
ningen avvisade kraven med hänvisning till att detta skedde utanför den avtalade 
löneförhandlingsperioden samt att förhandlingar endast genomfördes med represen-
tanter för den största fackföreningen, i det här fallet NUM.54

Protesterna riktades då även mot NUM, samtidigt som stödet för AMCU stärktes. Vid 
en av protesterna utanför NUM:s lokalkontor i Marikana sköt fackrepresentanterna 
med handeldvapen mot arbetarna. Två arbetare dog och flera skadades. Våldsamhe-
terna mellan de båda fackföreningarna ökade efter detta med ett flertal dödsfall som 
resultat. Under sommaren 2012 hade ett tiotal fackföreningsrepresentanter, arbetare, 
säkerhetsvakter och polis dödats i konfrontationerna.55

Arbetarna förbjöds nu att mötas på den fotbollsstadion som tidigare fungerat som 
mötesplats, och de samlades istället vid en kulle utanför gruvanläggningen. I sam-
band med en strejk den 16 augusti beväpnade sig arbetarna med traditionella vapen 
som spjut och käppar. Polis kallades in och i våldsamheterna som följde sköt polisen 
34 arbetare till döds och skadade 78. En undersökningskommission, den så kallade 
Farlam-kommissionen, har tillsatts för att utreda händelserna, fastställa ansvar och 
ge rekommendationer för eventuellt åtal.56

4.2.7 Kvinnornas situation inom gruvindustrin
Gruvindustrin i Sydafrika är och har länge varit mansdominerad. Fram till och med 
2003 var det förbjudet för kvinnor att arbeta inom gruvnäringen. Sedan 2004 har 
andelen kvinnor inom den totala gruvindustrin i Sydafrika ökat från 0 till 13 procent. 
Om man räknar kvinnor som arbetar i själva gruvorna ligger siffran snarare mellan 
7 och 8 procent, regeringen har satt som mål att under 2014 ska det vara minst 
10 procent. Trots detta ses flera av yrkeskategorierna inom gruvnäringen fortfarande 
som exklusivt manliga, exempelvis borrarbete. Inom denna yrkesgrupp förekommer 
inga kvinnor överhuvudtaget. Kvinnliga arbetare hålls istället inom mindre kvalifi-
cerade yrkesgrupper så som assistenter, städerskor, installerare av ventilation och 
vatten samt andra mer stödjande roller till männen som utför själva kärnarbetet.57

– Den mansdominerande kulturen inom gruvnäringen påverkar kvinnor både i 
arbetet och i hemmet. Kvinnorna som arbetar i gruvorna är även tvungna att arbeta 

53 Twala, C, 2013.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Benya, A., Absent from the Frontline but not Absent from the Struggle: Women in Mining, 

Femina Politica, nr. 1/2013, s. 145.
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ett extra skift hemma med alla hushållssysslor, något männen inte förväntas göra. 
I områden där det till exempel saknas vatten och sanitet är det kvinnornas uppgift 
att gå långa sträckor för att hämta vatten, eller vakna mitt i natten för att förbereda 
barnen för skolan innan man går till sitt skift i gruvan som kan börja så tidigt som 
fyra på morgonen, förklarar Asanda Benya, forskare specialiserad på kvinnors situa-
tion inom gruvnäringen.58

Bonussystemet i gruvorna är kopplat till produktionen, och i och med att kvinnorna 
inte deltar direkt i själva produktionen, exempelvis borrarbetet, får de inte heller 
samma bonus som sina manliga kollegor. Bonussystemet leder även till att männen 
inte vill ha kvinnor i sina arbetslag då de anser att de saktar ner arbetet och därmed 
påverkar hela arbetslagets bonus negativt.59

– Att kvinnor inte skulle kunna utföra samma arbete som männen i gruvorna är 
endast en ursäkt för att hålla kvinnorna borta från den mansdominerade världen.  
Det som behövs är helt enkelt utbildning och träning för att stärka kvinnors ställning 
på såväl arbetsplatsen som i hemmet, fortsätter Asanda.

5. De svenska företagen i värdekedjan
I denna rapport har Swedwatch valt att granska fyra svenska företag med kopplingar 
till platinautvinningen i Sydafrika: Volvo och Scania som använder platina i sina slut-
produkter, samt Atlas Copco och Sandvik som levererar gruvutrustning till gruvbola-
gen. Nedan ges en presentation av värdekedjan för platina och de svenska företagen.

5.1 De köpande företagen

Försäljning av platina sker nästan uteslutande genom tre huvudsakliga kanaler. 
Gruvbolagen säljer vidare metallen antingen till tillverknings- och kemikaliebolag 
eller direkt till stora multinationella slutkonsumenter, främst inom fordonsindustrin. 
En del av försäljningen sker även genom särskilda platinabörser i exempelvis London 
och Zürich. Scania och Volvo köper inte platina direkt från gruvbolagen.60

Trots att värdekedjan för platina från gruva till slutprodukt innehåller flera steg går 
det att identifiera ett antal punkter inom kedjan där ett fåtal globala företag domi-
nerar marknaden: Gruvbolagen vid själva utvinningen, tillverknings- och kemikalie-
bolagen som behandlar metallen beroende på dess slutgiltiga användningsområde, 
samt fordonsindustrin som står för användningen av över hälften av all nyutvunnen 
platina.

Gruvbolagen och de multinationella företag som behandlar platina för vidare försälj-
ning är medlemmar i branschorganisationen International Platinum Group Metals 

58 Intervju med Asanda Benya, 28 juni 2013.
59 Benya, A., och Webster, E., 2013.
60 SOMO, A Sputtering Process – An Overview of the Platinum Group Metals Supply Chain, 

November 2008.
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Association (IPA).61 Sedan 2009 har IPA antagit hållbarhetsprinciper som dess 
medlemmar ska följa. Principerna är relativt generellt formulerade och går inte in på 
detaljer, men en av principerna nämner att medlemmarna ska arbeta aktivt med leve-
rantörer, kunder och andra aktörer längs hela värdekedjan för platina för att bidra till 
hållbar utveckling.62

Scania

• Tillverkar lastbilar, bussar och industrimotorer.

• Grundades 1891.

• Omsättning: 79,6 Mdr SEK (2012)

• Huvudkontor i Södertälje, Sverige.

• Antal anställda globalt: cirka 38 600.

• Produktion: Sverige, Frankrike, Nederländerna, Polen, Argentina, Brasilien.

• Försäljning och service: Över 100 länder.

• Största ägaren: Tyska Volkswagen innehar cirka 70 procent av röstandelarna.

Scania redogör för sin leverantörskedja vad gäller platina på följande sätt:

61 International Platinum Group Metals Association, www.ipa-news.com/en/68-0-Members.htm.
62 International Platinum Group Metals Association, www.ipanews.com/en/files/principles.pdf.
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Scanias direktleverantörer, enligt bilden på sid. 25, är företag som tillverkar ljuddäm-
paren, som katalysatorn är en del av. Platina används vid tillverkningen av katalysa-
torn i ledet före Scanias direktleverantör. Scania har cirka tusen direktleverantörer 
globalt och har genom kontrakt krav på att samtliga ska leva upp till företagets håll-
barhetspolicy samt ställa motsvarande krav på sina underleverantörer. 

Scanias hållbarhetspolicy baseras på UN Global Compact, som är ett formellt krav i 
leverantörskontrakten att även direktleverantörerna respekterar. Företaget använ-
der även OECD:s riktlinjer som intern vägledning. Hållbarhetsfrågor är integrerade i 
företagets inköpsmetoder vilket bland annat innebär att alla som arbetar med inköp 
är utbildade inom hållbarhet och ska beakta dessa aspekter i det dagliga arbetet.63

Enligt Jens Schlyter, chef för Corporate Responsibility på Scania, fokuserar företaget 
främst på sina direktleverantörer i sitt hållbarhetsarbete. I den relationen har Scania 
störst möjlighet att påverka genom leverantörskontrakt. Genom kontrakt förbinder 
Scania direktleverantörerna att ställa samma krav på underleverantörerna.64

– Vi ställer krav i första ledet, men självklart är det viktigt för oss att känna till risk-
erna i hela produktionskedjan. Det är viktigt att materialet i våra produkter ska ha 
utvunnits på ett acceptabelt sätt. Därför ställer vi krav på våra leverantörer att föra 
våra krav vidare i leverantörsledet, säger Jens Schlyter.

Det som Scania framhåller som en svårighet är spårbarheten av metallen till en kon-
kret gruva. I dagsläget kan inte varje komponent spåras till en enskild gruva. Företa-
get har ingen information om exakt var den platina som används i Scanias katalysato-
rer är utvunnen.65

Scania satsar dels på att ha långsiktiga leverantörsrelationer, dels, när det är möjligt, 
på att fokusera på små och medelstora leverantörer. Detta gör de för att på bästa sätt 
kunna utöva inflytande i affärsrelationen. Att inleda en ny leverantörsrelation är en 
lång process i vilken den potentiellt nya affärspartnern går igenom ett antal gransk-
ningar där bland annat underleverantörens förmåga att ställa krav nedåt i leveran-
törsledet är av stor betydelse. Större delen av Scanias direktleverantörer är baserade i 
Sverige eller Västeuropa där det generellt föreligger en lägre risk.66

Scania uppger att företagets drivkraft för att arbeta med hållbarhetsfrågor i leveran-
törsledet är att sprida företagets värderingar, säkerställa att företagets produkter och 
det som ingår i dem framställts i enlighet med internationellt vedertagna normer för 
acceptabla miljö- och arbetsförhållanden samt att minimera risker för företaget och 
säkerställa Scanias goda rykte, vilket är bra för framtida affärsrelationer.67

I och med Swedwatchs granskning har Scania inlett en dialog med sin leverantör av 
katalysatorer, som i sin tur inlett en dialog med ett av gruvbolagen för få information 

63 Intervju med Jens Schlyter, CR-chef Scania samt Klas Nilsson, Chef strategi och processer, 
Scania inköp.

64 Ibid.
65 Ibid.
66 Ibid.
67 Ibid.
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kring hur bolaget ser till att deras verksamhet lever upp till internationella normer 
vad gäller arbetstagares rättigheter samt inte påverkar mänskliga rättigheter negativt. 
Scanias leverantör kommer att genomföra en revision av gruvbolaget för att säker-
ställa att så är fallet.68

Volvokoncernen

• Tillverkar lastbilar, bussar, industrimotorer och anläggningsmaskiner.

• Grundades 1927.

• Omsättning: 304 Mdr SEK (2012).

• Huvudkontor i Göteborg, Sverige.

• Antal anställda globalt: 98 717.

• Produktion: i 19 länder i Europa, Nordamerika, Asien, Latinamerika.

• Försäljning och Service: på mer än 190 marknader.

• Största ägaren: Svenska investmentbolaget Industrivärden innehar cirka
19 procent av röstandelarna.

Volvo använder platina på samma sätt som Scania i sina ljuddämpare och har ett 
liknande leverantörsled. Volvo har cirka 36 000 direktleverantörer som förbinder sig 
att leva upp till företagets uppförandekod och föra kraven vidare till sina underleve-
rantörer. Koden uppdaterades senast 2012 och baseras på OECD:s riktlinjer och UN 
Global Compact.69

Potentiella leverantörer utvärderas mot flera olika kravdokument, däribland CSR
kraven. Befintliga leverantörer utvärderas mot samma krav som potentiella leveran-
törer. Volvo använder sig av ett självutvärderingssystem som leverantörerna fyller i 
och på så sätt tillhandahåller information till företaget om sin hållbarhetsprestanda. 
Volvo använder sig inte i någon större utsträckning av sociala revisioner.70

Malin Ripa, CSR-chef på Volvo, uppger i intervju att Actionaids rapport om miss-
förhållanden i platinaindustrin från 200871 föranledde Volvo att själva besöka 
Limpopo-provinsen för att bilda sig en uppfattning om förhållandena. Resan gjordes 
tillsammans med Volvos direktleverantör, som dessutom är en stor kund till Amplats. 
Avrapportering kring detta skedde till koncernledningen 2008. Lokalt kommunicera-
des med samtliga berörda i leverantörsledet, lokalbefolkningen och Actionaid. Sedan 
dess bevakar Volvo hur deras leverantör driver frågorna vidare.72 Swedwatch har 
inte fått ta del av några konkreta resultat utöver denna information från Volvo, vilket 
innebär att någon utvärdering av resultatet inte går att göra.

68 Information från Jens Schlyter via e-post, 11 oktober 2013.
69 Intervju med Malin Ripa, CSR-chef Volvo, 5 juni 2013.
70 Ibid.
71 Actionaid 2008.
72 Intervju med Malin Ripa, via e-post, 1 september 2013.
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När det gäller företagets MR-due diligence säger Malin Ripa att gruvindustrin iden-
tifieras som en riskbransch. Hur detta hanteras specifikt kommuniceras inte utåt 
förutom i företagets årliga hållbarhetsrapport. Malin Ripa påpekar även att FN:s väg-
ledande principer är just vägledande och att det är upp till varje företag att bestämma 
huruvida man vill kommunicera alla risker externt.73

5.2 De säljande företagen

Medan det idag är en mer eller mindre vedertagen norm bland multinationella före-
tag att ta ansvar för och ställa krav på sina leverantörer, är ambitionerna och meto-
derna att göra samma sak i kundrelationerna inte lika utvecklade. Till skillnad från 
företagen som använder platina i sina slutprodukter, har bolagen som säljer gruv-
utrustning direktkontakt med gruvbolagen och därmed alltså en närmare affärsrela-
tion. Samtidigt har företag i regel en starkare position och möjlighet att ställa krav 
gentemot sina leverantörer än sina kunder.

Swedwatch har i ett flertal tidigare rapporter berört frågan om kundansvar. 2003 
granskades Atlas Copcos och Sandviks relation till gruvbolaget Ashanti Goldfields 
i Ghana, som anklagades för bland annat tvångsförflyttningar och miljöförstöring. 
2006 granskade Swedwatch Sandviks relation till gruvbolaget Freeport Mining i den 
då konfliktdrabbade provinsen Papua i Indonesien. Freeport anklagades för miljö
förstöring och att bidra till den konflikt som rådde genom att bland annat använda 
sig av militären som säkerhetsstyrkor.74

I fallet Ashanti Goldfields i Ghana uppgav både Atlas Copco och Sandvik att man inte 
arbetade med kundutvärderingar och bolagen ansåg sig inte heller ha något ansvar 
att undersöka förhållandena hos sina kunder. Även i reaktionerna till granskningen 
av Freeport Mining i Indonesien menade Sandvik då att företaget inte hade något 
ansvar i sina kundrelationer.

– Tidigare har de existerande internationella normer och ramverk gällande företag 
och mänskliga rättigheter gett lite vägledning i frågan om hur företag ska förhålla sig 
i sina kundrelationer. I och med antagandet av FN:s vägledande principer har detta 
förändrats. Det framgår av principerna att företag har ett ansvar för negativ påverkan 
på mänskliga rättigheter i hela sin affärsverksamhet och i samtliga sina affärsrelatio-
ner, någon skillnad på leverantörer eller kunder görs inte.75

73 Ibid.
74 För mer information se: Svensk inblandning i miljöskandal www.swedwatch.org/sites/

default/files/Svensk_inblandning_i_miljoskandal_i_Ghana_artikel_030218_0.pdf. Atlas
Copco och Sandvik friskriver sig från ansvar i Ghana www.swedwatch.org/sites/default/
files/Atlas_Copco_och_Sandvik_friskriver_sig_fran_ansvar_i_Ghana_artikel_030429_0.
pdf. Sandvik och Freeport – Två företag i konflikt om Papua www.swedwatch.org/sites/
default/files/Sandvik_och_Freeport._2006.pdf.

75 FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
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Atlas Copco

• Affärsområden: kompressorteknik, industriteknik, gruv och 
bergbrytningsteknik, bygg- och anläggningsteknik.

• Grundades: 1873.

• Eget bolag i Sydafrika sedan 1956.

• Omsättning globalt: 91 Mdr SEK (2012)

• Omsättning i Sydafrika: 3,4 Mdr SEK (2012).

• Anställda i Sydafrika: 1200

• Anställda Globalt: 39 800.

• Produktion i över 20 länder globalt.

• Försäljning och service i över 170 länder.

• Största ägaren: Svenska investmentbolaget Investor innehar  
cirka 22 procent av röstandelarna.

Atlas Copco levererar gruvutrustning till samtliga av de tre största platinagruv-
bolagen i Sydafrika. Sedan 2002 har bolaget ett särskilt långsiktigt service- och leve-
ransavtal med ett av bolagen, Amplats, om försäljning av mekaniserad utrustning. 
Atlas Copco uppger att utvinning av platina i stor utsträckning sker med hjälp av 
handhållna bergborrmaskiner på grund av de tunna skikt som metallen finns i, men 
på senare tid har den mekaniserade brytningen ökat för att på så sätt öka säkerheten. 
Atlas Copco anger inte hur stora deras affärer är med respektive bolag men har lager 
och servicepersonal på plats i ett antal gruvor.76

Under 2013 ska Atlas Copco lansera ett särskilt kundutvärderingssystem som kallas 
Customer Sustainability Assessment Tool. Detta system bygger på sju parametrar 
som adderas ihop för att gradera kundens hållbarhet. Parametrarna utgår från kor-
ruptionsrisker, landspecifika MRrisker, sektorspecifika MRrisker, kundens MR och 
miljöarbete, samt hälso- och säkerhetsrisker. Detta görs för att företaget inte enbart 
ska förlita sig på information om kundens hållbarhetsarbete.77

– Det är viktigt för oss att inte enbart titta på kundens hållbarhetsarbete. Det finns 
många företag som jobbar mycket med hållbarhetsfrågor men i en svår miljö, då 
måste man även se till den aspekten, förklarar Karin Holmquist, före detta hållbar-
hetschef på Atlas Copco.78

76 Intervju med Karin Holmquist, f.d. hållbarhetschef Atlas Copco och Mattias Olsson, chef 
investerarrelationer Atlas Copco, 17 april 2013.

77 Ibid.
78 Karin Holmquist var vid tillfället för intervjun hållbarhetschef på Atlas Copco men har sedan 

sommaren 2013 ersatts av Mala Chakraborti.



 
30

Utöver graderingen utifrån de sju parametrarna görs även en internetsökning i sys-
temet där sökkriterierna ska visa på eventuella incidenter eller oegentligheter som 
kunden har varit inblandad i. Detta ger ytterligare en indikation om konkreta risker. 
Den ansvariga på Atlas Copco som genomför utvärderingen lämnar sedan kommen-
tar och rekommendation kring hur kunden ska hanteras. Om kunden flaggas i sys-
temet ska Atlas Copco i första hand påtala problemet för kunden och genom dialog 
söka att åtgärda oegentligheterna. Finns det ingen vilja hos kunden att förändra och 
förbättra får man överväga att avsluta relationen.79

– Precis som vi tidigare alltid gjort en kreditvärdering av potentiella kunder ska detta 
komplettera med ytterligare information, säger Mattias Olsson, chef för investerar-
relationer på Atlas Copco.

Kundutvärderingssystemet har testats i ett antal länder, däribland Sydafrika, och ska 
nu under 2013 lanseras i en större skala. Det är de lokala säljbolagen i varje land som 
har ansvaret för att utföra dessa utvärderingar samt besluta hur resultaten ska hante-
ras.80 På grund av att Swedwatch inte fick tillfälle att besöka Atlas Copco lokalt finns 
inte någon mer information om hur detta har fungerat eller vilka resultat det har gett 
i relationen till gruvbolagen i Sydafrika.

Utöver kundutvärderingssystemet har Atlas Copco ett whistlebowing-system som 
både interna och externa parter kan använda för att påtala oegentligheter. Atlas 
Copco uppger att deras drivkraft för att arbeta med kundutvärderingar dels är kraven 
i FN:s riktlinjer, att man som leverantör ska agera och försöka förmå kunden att 
åtgärda oegentligheter om sådana uppkommer, dels att man från företagets sida inte 
vill förknippas med vilken kund som helst. Även Exportkreditnämndens krav som 
ställs vid garantigivning har inspirerat Atlas Copco till framtagandet av systemet för 
kundutvärderingar.81 Se mer information om EKN:s krav i kapitel 7.

Atlas Copco genomförde under 2011 MR-due diligence i Ghana och Kazakstan, enligt 
FN:s vägledande principer. Utöver att detta nämns i företagets årsredovisning kom-
municeras inte detaljer externt. Ingen MR-due diligence har genomförts för företa-
gets verksamhet i Sydafrika.

Sandvik
Sandvik levererar utrustning till samtliga av de tre största platinagruvbolagen i Syd-
afrika. Sedan 2005 har företaget ett specifikt service och leveransavtal med ett av 
gruvbolagen, Lonmin, angående leverans av maskiner för mekaniserad brytning. 
Sandvik anger inte hur stora deras affärer är med respektive bolag men har lager 
och servicepersonal på plats i ett antal gruvor.82

79 Ibid.
80 Ibid.
81 Ibid.
82 Intervju med Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik och Bo Berglund, Revisionschef 

Sandvik, 3 juni 2013.
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• Affärsområden: gruv och bergbrytningsteknik, bygg och anläggningsteknik, 
verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, materialförädling

• Grundades: 1862.

• Eget bolag i Sydafrika sedan 1926.

• Omsättning globalt: 99 Mdr SEK (2012).

• Omsättning i Sydafrika: 5,2 Mdr (2012).

• Anställda i Sydafrika: cirka 1 900.

• Anställda Globalt: 49 000.

• Produktion: 180 produktionsenheter globalt.

• Försäljning och service i över 130 länder.

• Största ägaren: Svenska investmentbolaget Industrivärden innehar  
cirka 11 procent av röstandelen.

Christina Båge-Friborg, CSR-chef Sandvik, uppger i intervju med Swedwatch att 
Sandviks nya ledning prioriterar hållbarhetsfrågor högre inom verksamheten än den 
tidigare gjorde. Eventuella utvärderingar av kunder görs dock lokalt och det har tidi-
gare inte funnits någon central process för detta inom företaget. Däremot har arbetet 
med att ta fram en sådan påbörjats.83

Christina Båge-Friborg menar att samtliga lokala problem är symptom på fattigdom 
och att bekämpning av fattigdom i regioner där Sandvik har sin verksamhet är bättre 
för företagets affärer. Därav finns det incitament att arbeta med dessa frågor och 
minska fattigdomen. När det gäller att utföra MR-due diligence i enlighet med FN:s 
vägledande principer säger Sandvik att detta är ett pågående arbete som företaget 
inte är redo att offentliggöra ännu. Christina BågeFriborg hänvisar till att Sandvik 
är ett stort och globalt företag vilket innebär att frågorna blir komplexa. Processen 
måste därför ta den tid den tar och analyseras innan informationen kommuniceras 
utåt.

För att hantera eventuella oegentligheter har företaget sedan 2004 ett internt whistle-
blowing-system som en del av den uppförandekod som biläggs varje avtal. Framför 
allt är det Sandviks anställda som kan använda detta system för att påtala felaktig-
heter, men det kan även användas för att uppmärksamma Sandvik på oegentligheter 
gällande exempelvis ett gruvbolags verksamhet. Systemet är planerat att utvidgas 
så att även externa intressenter ska kunna använda sig av kanalen för att uppmärk-
samma Sandvik på eventuella problem.84

83 Ibid.
84 Ibid.
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Vad gäller möjligheten att ställa krav gentemot kunderna menar Bo Berglund, revi-
sionschef på Sandvik, att kundansvar är svårhanterligt och att man som leverantör 
endast kan föra en dialog.

– Vi har ständiga diskussioner med våra kunder men vi kan inte påverka vad de gör 
eller inte gör på samma sätt som i våra leverantörsrelationer. Alla leverantörer ska ha 
samma standard som Sandvik. Om vi ser att något inte är bra kan vi pressa på leve-
rantörer. Kundrelationer är annorlunda och kräver ett annat angreppssätt, menar Bo 
Berglund.

Under 2012 har platinagruvor varit den näst största marknaden efter kolgruvor som 
är störst för Sandvik i Sydafrika. Sandvik är engagerade lokalt i ett antal CSR-projekt 
i samarbete med gruvföretagen som är deras kunder. Lagen Mining Charter innebär
att Sandvik måste använda 0,5 procent av sina intäkter till olika projekt. Miles Wake-
ford, regional CSR-chef på Sandvik i Sydafrika, poängterade under intervjun vikten 
av att dessa projekt ska ha stöd bland lokalbefolkningen och att Sandvik endast deltar 
i projekt där lokalbefolkningen blivit rådfrågade.85

När det gäller utvärderingar av Sandviks kunder lokalt berättade John De Beer, 
regional försäljningschef på Sandvik i Sydafrika, att företaget inför en ny kundrela-
tion granskar företagets kreditvärdighet och antikorruptionssystem samt att man 
givetvis inte gör affärer i länder som har FNembargon mot sig. Däremot sker ingen 
granskning av den potentiella kundens hållbarhetsarbete eller påverkan på mänskliga 
rättigheter och miljö. Detta finns däremot med som en faktor i det kontinuerliga sam-
arbetet med kunden.86

– I och med att vi har långa relationer med våra kunder och finns på plats har vi goda 
kunskaper om vad som händer vid gruvorna. Uppstår det oegentligheter under ett 
projekt får vi reda på det och hanterar det. Oftast rör det sig om en individ som agerat 
fel, tillägger Miles Wakeford.

Sandvik anser att företaget kan förbättra situationen lokalt genom att engagera sig i 
projekt som bidrar till en hållbar utveckling, exempelvis genom att stödja lokala före-
tag som kan vara affärspartners till Sandvik i framtiden eller skapa förutsättningar 
för bättre utbildning så att basen av anställningsbar personal utökas.87

– Det vi inte kan göra är att påverka gruvbolagens relation med lokalbefolkningen, 
det är deras relation och inget vi ska blanda oss i, säger Miles Wakeford.

5.3 Ägaransvar 

Utöver de fyra svenska bolag som Swedwatch valt att granska i denna rapport är det 
även värt att nämna att Första och Fjärde AP-fonderna äger andelar i gruvbolagen. 
Första AP-fonden har aktieinnehav i Amplats som uppgår till cirka 17 miljoner SEK 

85 Intervju med Miles Wakeford, regional CSR-chef Sandvik, och John De Beer, regional 
affärsområdeschef Sandvik, 27 juni 2013.

86 Ibid.
87 Ibid.
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och Impala som uppgår till cirka 37,5 miljoner SEK.88 Fjärde AP-fonden har aktiein-
nehav i Lonmin som uppgår till cirka 6,5 miljoner SEK.89 Tillsammans ägs pensions-
kapital för motsvarande omkring 60 miljoner SEK i de tre gruvbolagen.

Lagen om allmänna pensionsfonder understryker vikten av att fonderna som förval-
tare av statliga pensionsmedel ”uppbär allmänhetens förtroende”. I förarbetena står 
att ”hänsyn till miljö och etik ska tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på 
det övergripande målet om hög avkastning.”90 Regelverket vad gäller etik och miljö 
har ibland kritiserats för att vara för svagt. En statlig utredning från 2008 om AP-
fondernas etikarbete föreslår bland annat att etikkravet ges större tyngd genom att 
formuleringen gällande hänsyn till etik och miljö lyfts in från förarbetena till själva 
lagen.91

När Riksdagens utredningstjänst under våren 2011 granskade AP-fondernas innehav 
hittade man ett stort antal bolag som orsakat eller bidragit till negativ påverkan på 
mänskliga rättigheter, varav vissa svartlistats av andra institutionella investerare.92

I den senaste statliga utredningen om pensionssystemet från 2012 föreslås dock att 
den nuvarande formuleringen kring etik och miljö ska stå kvar men att etikarbetet 
ska fördjupas genom en utvecklad värdegrund. Utredaren skriver att ”etik- och miljö-
hänsyn bör ges en framskjuten plats i arbetet med att ta fram en gemensam värde-
grund för förvaltningen”.93

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetet med 
miljö och etikfrågor via deras gemensamma etikråd. Syftet med rådet är att påverka 
utländska bolag som kopplats till negativ påverkan på miljö och mänskliga rättig-
heter. Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond, och arbetar 
enbart med utländska börsnoterade bolag.94

Sedan 2011 driver Etikrådet ett projekt för att få överblick över hur bolagen i gruv-
branschen arbetar med hållbarhetsfrågor. Anledningen är att rådet identifierat 
gruvsektorn som en särskild risksektor med stor inverkan på människor och miljö. 
Projektet går ut på att granska ett trettiotal gruvbolags hållbarhetsarbete utifrån 
branchorganisationen International Council of Metal and Minings (ICMM) tio håll-
barhetsprinciper. Resultatet av projektet visar på en stor spridning bland bolagen 
gällande hur pass långtgående deras hållbarhetsarbete är. Målet är att efter dialog 
med samtliga granskade bolag genomföra en uppföljning 2014.95 För en mer utförlig 
genomgång av AP-fondernas etikarbete hänvisas till Swedwatchs tidigare rapport 
”Rena guldgruvan?” från 2011.96

88 Först AP-fonden, www.ap1.se/upload/Innehav/Innehavslista%20global%202.pdf.
89 Fjärde AP-fonden, www.ap4.se/upload/FinansiellaRapporter/

AktieOchAndelar_2012_06_30_FINAL.pdf.
90 Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder och förarbetena prop. 1999/2000:46).
91 SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna.
92 Swedwatch, Rena guldgruvan, 2011.
93 SOU 2012:53 APfonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven.
94 Etikrådet, www.ap4.se/etikradet/Etikradet.aspx?id=560.
95 Etikrådet, Årsrapport 2012, www.ap4.se/upload/Etikr%C3%A5det/Arsrapport_2012_

Etikradet_web.pdf.
96 Swedwatch, Rena guldgruvan, 2011.
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6. Fallstudie: Platinagruvornas  
påverkan på lokalbefolkningen
Swedwatch har i sin fallstudie valt att fokusera på de tre största platinagruvföretagen 
i Sydafrika, nämligen Anglo American Platinum, Impala Platinum och Lonmin. Fall-
studien är begränsad till området kring staden Rustenburg i Nordvästraprovinsen, 
där den allra största delen av platinautvinningen sker och samtliga av de granskade 
gruvbolagen har utbredd verksamhet. Det är här de svenska bolagen är mest involve-
rade i platinaindustrin, både genom kund- och leverantörsrelationer.

Nordvästraprovinsen är en av de mindre provinserna i Sydafrika sett till befolknings-
mängd. Totalt bor cirka 3,6 miljoner människor i provinsen, vilket motsvarar 6,8 pro-
cent av landets befolkning.97 Nordvästraprovinsen är uppdelad i fyra distrikt. Alla de 
byar Swedwatch besökt är belägna i Bojanala-distriktet som är det största distriktet 
och som har de flesta platinagruvorna. 

Under juni 2013 besökte Swedwatch sex byar i närheten av platinagruvorna, för att 
prata med lokalbefolkningen om hur deras liv påverkas av gruvindustrin. Urvalet 
baserades på närvaron av något av de tre största platinagruvbolagen.

Byarna ligger otillgängligt. Lokalbefolkningen använder oftast taxibussarna som stan-
nar vid motorvägarna. Gatorna är folktomma och de som inte arbetar i gruvorna träf-
far man lättast på den lokala puben som är den naturliga samlingsplatsen för männen 
i byarna. Flertalet av de personer som Swedwatch träffade var ovilliga att prata då de 
kände att det skulle kunna få konsekvenser för dem att tala negativt om gruvbolagen 
eller den lokala stamledningen. Sedan de fått klart för sig att Swedwatch inte arbetar 
för gruvföretagen blev de emellertid i regel mindre skeptiska. I detta kapitel redogörs 
för de intervjuades berättelser samt gruvföretagens kommentarer.

I Bojanaladistriktet finns de flesta arbetstillfällena inom gruvindustrin. Utöver 
detta arbetar även en del av befolkningen inom jordbruket. Främst uppfödande av 
boskapsdjur samt tobaks- citrus- och veteodlingar.98

6.1 Lokalbefolkningen

6.1.1 Konflikter kring mark
Artikel 17 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna stadgar att (1) Var och en 
har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra, (2) Ingen får godtyckligt 
fråntas sin egendom.

Flertalet bland lokalbefolkningen i Bojanaladistriktet, som officiellt tillhör Bafo-
keng-stammen, har riktat anspråk på att äga marken som idag enligt lagen tillhör 
stamledningen. För att de ska kunna driva sina anspråk på ett bättre sätt har en 

97 Statistics South Africa, Census 2011 Statistical release – P0301.4, Oktober 2012.
98 National Treasury, 3rd Generation IDP for Bojanala Platinum District Municipality, mars

2013.
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Resultat av enkätundersökningar

Nedan presenteras ett urval av de frågor som besvarades av lokalbefolkningen i enkät-
undersökningen. 120 personer i sex byar deltog.
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organisation vid namn Bafokeng Land Buyers Association bildats. Thusi Rapoo, en av 
organisatörerna bakom organisationen, berättar i en intervju med Swedwatch att när 
endast stamledarna fick tillstånd att äga mark var lokalbefolkningen tvungen att köpa 
marken via stamledarna. På pappret var det alltså stamledaren som ägde marken 
men man hade en överenskommelse med lokalbefolkningen som i praktiken nytt-
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jade marken enligt egna önskemål. Sedan apartheidregimens fall vägrar dock stam-
ledningen erkänna denna överenskommelse.99

Swedwatch intervjuade ett flertal personer under sin fältstudie som tog upp mark
ägandefrågan och relationen mellan lokalbefolkningen och stamledningen i regionen 
som ett viktigt problem.

– Vi är inte Bafokeng som bor här, ändå är det stamledaren som bestämmer och 
får alla avgifter från gruvbolagen för att de får utvinna på ”deras” mark. Pengarna 
kommer inte oss till gagn. Stamledarna bor i lyxhus medan vi i byn har dåliga vägar, 
fallfärdiga hus och bristande sjukvård, berättar Thembi Sephai i Chaneng.

Denna bild bekräftas när Swedwatch får se området där Bafokeng-stamledningen bor, 
inte långt från en av byarna som besöktes under studien. I området finns asfalterade 
vägar, moderna inhägnade hus med stora gårdar och garage och ett privat sjukhus.

Många som Swedwatch pratar med berättar frustrerat att de själva aldrig involveras i 
några beslut utan att allt sker i kontakter mellan gruvbolagen och stamledningen.

– Gruvbolagen säger att de pratar med lokalbefolkningen men det är i själva verket 
endast stamledarna som de har kontakt med och de representerar inte oss. Du är den 
första som kommit hit och frågat oss vad vi tycker, säger Anmari Ngobeni i Mafenya.

6.1.2 Rätten till lämpligt boende brister
Artikel 11 (1) i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter stadgar: 
Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard 
för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till 
ständigt förbättrade levnadsvillkor.100

I kommentaren till Artikel 11 (1), klargörs att rätten till en lämplig bostad är central för efter-
levnaden av samtliga ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. En lämplig bostad handlar 
inte om att endast att ha tak över huvudet, utan ska snarare ses som rätten att leva någonstans 
i säkerhet, fred och värdighet. Rätten ska gälla alla oavsett inkomst eller ekonomiska medel och 
gäller även tillgången till bland annat rent dricksvatten, värme och ljus, sanitet, avfallshantering 
och avlopp samt möjligheten att laga och förvara mat. Bostaden ska därutöver vara beboelig, 
vilket innebär skydd mot fukt, kyla, värme, regn, vind och andra hot mot hälsan.101

Boendesituationen för lokalbefolkningen skiljer sig åt mellan de olika byarna Swed-
watch besökte. Medan en del av byarna, Mafenya, Chaneng, Luka och Segwaelane, 
i stor utsträckning består av hus av varierande storlek och kvalitet, är situationen i 
Marikana (Wonderkop) och Ikemeleng, helt annorlunda. Dessa informella bosätt-

99 Intervju med Thusi Rapoo, Bafokeng Land Buyers Association, 22 juni 2013, samt Intervju 
med Sayi Nindi, Legal Resource Center, 28 juni 2013.

100 FN:s internationella konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, www.
manskligarattigheter.se/dynamaster/file_archive/060505/44fcfb237283ba3a391609d3947
55c60/Konventionen%20om%20ek%20soc%20och%20kult%20r%e4ttigheter.pdf.

101 FN:s högsta kommissionär för mänskliga rättigheter, The right to adequate housing (Art. 11 
(1)): 1991-12-13. CESCR General comment 4. www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a93782
21c12563ed0053547e.
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ningar består i princip enbart av plåtskjul.102 Wonderkop och Ikemeleng uppstod som 
informella bosättningar till följd av den stora tillströmningen av migrantarbetare och 
människor som söker sig till området i hopp om jobb. Allt fler arbetare väljer även 
att istället för att bo i arbetarbostäder motta det bostadsbidrag som gruvföretagen 
betalar ut om man väljer att själv lösa sin boendesituation, vilket leder till att de 
informella bosättningarna växer. En stor del av befolkningen i Bojanala-distriktet bor 
i informella bostäder, uppåt 41 procent i vissa delar av distriktet.103

I samtliga byar där det finns hus, var ett av de vanligast förekommande klagomålen 
att husfasaderna hade spruckit, vilket enligt lokalbefolkningen var ett resultat av de 
återkommande sprängningarna i de närliggande gruvorna. Samtligwa personer som 
Swedwatch pratade med uppgav att man dagligen kunde känna hur marken ska-
kade när det sprängdes i gruvorna. Under Swedwatchs fältresa sågs ett stort antal 
spruckna hus i byarna som besöktes.

Gruvföretagen som Swedwatch intervjuade bekräftade att det är vanligt med klago-
mål kring de spruckna husfasaderna och att man har försökt hantera detta under en 
längre tid. Att sprickorna skulle vara ett resultat av sprängningar i gruvorna avfärda-
des dock.

– Det finns inga vetenskapliga belägg som vi känner till för att de sprängningar 
som utförs i våra gruvor kring Rustenburg skulle ha den effekten på husen i de när
liggande byarna. Tvärtom visar våra vetenskapliga studier, som görs i samband med 
våra konsekvensanalyser, att sprickor i fasaderna inte uppstår till följd av vår verk-
samhet, förklarar, en chef på Amplats.104

Swedwatch har av Amplats fått ta del av en av dessa studier som genomfördes vid 
en expansion i området kring Rustenburg. Studien är genomförd av en konsult, på 
uppdrag av Amplats, och visar att de vibrationer som uppstår vid sprängningar i 
gruvorna inte uppnår den magnitud som krävs för att åstadkomma någon skada på 
husen i de närliggande byarna.105

Enligt gruvföretagen är det istället marken som husen byggs på i kombination med 
bristfällig byggnadsstandard som är orsaken till sprickorna. Marken i området kring 
Rustenburg består i stor del av lera. För att bygga stabila hus behöver man först lägga 
cementfundament som förhindrar att husen rör på sig, vilket förebygger att sprickor 
uppstår.

– Samtliga hus och kontorsbyggnader vi har byggt åt våra anställda i området är 
byggda i enlighet med godkända byggnadsstandarder samt med hjälp av korrekt 
material, och inga av dessa har sprickor. Våra undersökningar av de spruckna husen i 
byarna visar, nästan alltid, att sprickorna är ett resultat av undermåligt hantverk och 

102 Informella bosättningar är områden där bostäder upprättats av människor som inte har 
legal rätt till marken och/eller bostäder som inte lever upp till boendestandarder, exempelvis 
plåtskjul.

103 National Treasury, 3rd Generation IDP for Bojanala Platinum District Municipality, mars 2013.
104 Intervju med, Anglo American Platinum, 28 juni 2013. Intervjupersonen vill inte citeras med 

namn.
105 Rorke, A J., Blasting Risk Assessment – Intermediate Shaft Project, 21 januari 2004.
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Typisk bostad i Ikemeleng. 

Gruvarbetare efter avklarat skift väntar på hiss tillbaka till ytan. Foto: Thapelo Lekgowa.

Wonderkop, Marikana. 



Wonderkop, Marikana. 

En av gruvanläggningarna i närheten av Ikemeleng. 
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att sprickorna skulle uppkomma oavsett gruvverksamheten i området. I de fall det 
visar sig att vår verksamhet bidragit till sprickorna har vi hjälpt lokalbefolkningen att 
reparera dessa, säger Johan Theron, personalchef för Impala.

Människorna i byarna accepterar inte denna förklaring och det är uppenbart att det 
finns mycket frustration kring det här problemet.

Boendestandarden i de informella bosättningarna är avsevärt sämre än i övriga byar i 
Bojanala-distriktet. Plåtskjulen som människorna bor i läcker när det regnar, blir väl-
digt varma på sommaren och håller ingen värme på vintern. Plåtskjulen består oftast 
av ett enda rum där hela familjer bor. Befolkningen i de informella bosättningarna 
består till viss del av arbetslösa men även till stor del gruvarbetare som väljer att leva 
utanför arbetarbostäderna, som överlag håller låg standard, för att kunna skicka hem 
mer pengar till sina familjer som man lämnat i hemlandet eller övriga delar av Syd-
afrika.

– Gruvbolagen har ett ansvar för situationen i de informella bosättningarna. De 
bidrar till att utöka befolkningen och tillhandahåller inte lämpliga bostäder för sina 
anställda, menar David van Wyk på Bench Marks. 

6.1.3 Bristande tillgång till vatten och sanitet
FN:s generalförsamling har fastslagit att tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rät-
tighet, och en förutsättning för åtnjutande av övriga mänskliga rättigheter.106 Rätten till hälsa 
kan exempelvis inte säkerställas utan tillgång till rent vatten och sanitet. 

106 UN News center, General Assembly declares access to clean water and sanitation is a human 
right, 28 juli 2010 www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=35456&Cr=SANITATION.

Spruckna husfasader i Mafenya och Chaneng. 
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Det är främst i de informella bosättningarna som det saknas tillgång till rent vatten 
och sanitet. Men även i de övriga byarna som Swedwatch besökte klagar lokalbefolk-
ningen på vattenkvaliteten som de tycker har försämrats sedan gruvorna öppnades. 
I flera av byarna berättade lokalbefolkningen att de tidigare haft egna borrhål och 
brunnar, men att vattnet där förorenats av gruvorna och att de nu måste betala för 
vatten som sägs vara rent men ibland är missfärgat när man öppnar kranen. Swed-
watch har inte haft möjlighet att ta några vattenprover för att verifiera vattenkvali-
teten i byarna och kan därmed inte bekräfta dessa uppgifter. Gruvbolagen uppger i 
intervjuer med Swedwatch att vattnet har testats och att resultaten visar att det är 
rent och drickbart.

I de informella bosättningarna lever lokalbefolkningen utan rinnande vatten i plåt-
skjulen och de måste gå långt för att hämta vatten från gemensamma brunnar. Flera 
av dem som Swedwatch intervjuade i de informella bosättningarna berättade att 
gruvbolaget som tillhandahåller vatten ibland stänger av tillförseln. De kan då behöva 
vänta någon dag innan de har tillgång till vattnen igen. Detta påverkar även sanitets- 
och renlighetsstandarden i bosättningarna.

Ett av de största problemen i de informella bosättningarna är bristen på sanitet. 
Tillgången till toaletter är mycket begränsad och det är inte alltid toaletterna går att 
använda.

– Vi är minst fyra familjer som delar på en toalett som behöver tömmas varannan 
vecka, men ibland dröjer det en månad eller mer innan lastbilen kommer, säger 
Lebohang Mono i Ikemeleng.

En av toaletterna i Ikemeleng, som delas av fyra familjer. I bakgrunden ser man familjernas bostäder. 
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Bristen på toaletter får även effekter på säkerheten, framför allt för kvinnorna.

– När toaletterna är fulla måste vi gå ut i naturen för att uträtta våra behov, det 
händer att kvinnor som går ensamma blir våldtagna, tillägger Thabo Lewisa i Ikeme-
leng.

Detta är ett utbrett problem för kvinnor i informella bosättningar i flera delar av 
världen, visar Amnesty International och Wateraid i rapporter som belyser kvinnors 
utsatta levnadsförhållanden i bland annat Nairobi, Delhi och Kampala.107

Ytterligare ett problem som lokalbefolkningen tar upp, och som är uppenbart när 
Swedwatch besöker bosättningarna, är avsaknaden av fungerande avfallshantering. 
I både Wonderkop och Ikemeleng ligger det sopor på gatorna och man ser barn som 
leker i sophögarna.

– Vi har ingen avfallshantering, vi slänger våra sopor på en tipp här och bränner dem, 
säger Mpo Jawuza i Ikemeleng.

I byn Bokamoso, som ligger i närheten av Marikana, förekommer samma problem 
med bristen på avfallshantering och några meter från husen, i utkanten av byn, finns 
en soptipp.

– Skolan som våra barn går i ligger på andra sidan och vi måste gå igenom sopberget 
för att ta oss dit. När det regnar är det extra svårt att ta sig igenom soporna, förklarar 
Naledi Rapoo.

6.1.4 Satsningar på skolor och sjukvård
Artikel 12 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter slår fast att:  
Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psy-
kiska hälsa. Detta ska bland annat uppnås genom att: skapa förutsättningar som tillförsäkrar 
alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

När det gäller rätten till utbildning stadgar artikel 13 i FN:s konvention om ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter: Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till utbildning. De 
är överens om att utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla människans personlighet och 
insikten om dess värde och att stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter.

Utbildning och sjukvård är något som alla tre gruvbolag som Swedwatch har granskat 
gör stora satsningar inom. Flera av de som Swedwatch intervjuar bland lokalbefolk-
ningen nämner också utbildning som en positiv faktor till följd av gruvföretagens när-
varo. I flera av byarna som Swedwatch besöker finns nybyggda skolor och projekt för 
att rusta upp laboratoriesalar, idrottshallar och datorsalar åt eleverna, finansierade 
av gruvbolagen. Som exempel kan nämnas att under 2012 har Amplats rustat upp en 

107 Amnesty International, Risking Rape to Reach a Toilet – Women’s experiences in the slums 
of Nairobi, Kenya, 2010. Wateraid, Nowhere to go – How a lack of safe toilets threatens to 
increase violence against women in slums, 2011.
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skola i området kring Rustenburg med datorer samt påbörjat byggandet av två nya 
skolor som ska vara klara under 2013.108

Natascha Viljoen, produktionschef på Lonmin, påpekar dock att det också är viktigt 
att engagera lokalbefolkningen i projekten.

– Det vi ofta får höra från våra kontakter med lokalbefolkningen är ”bygg inte en 
skola åt oss, lär oss hur man gör så att vi kan bygga egna skolor”. Det är därför viktigt 
att vi arbetar med att skapa möjligheter för lokalbefolkningen.

Lokalbefolkningen klagar mer över bristen på sjukvård. Även om de tre gruvföre-
tagenföretag tillhandahåller sjukvård för sina anställda och deras familjer är de 
befintliga kommunala sjukhusen som lokalbefolkningen är beroende av ofta över
belastade på grund av att befolkningen växer i de informella bosättningarna runtom-
krig byarna.109 I Chaneng finns ett sjukhus som ska tillhandahålla sjukvård för fyra 
närliggande byar. Samtliga som Swedwatch pratar med angående servicen på den 
lokala kliniken säger att väntetiderna är för långa.

– Om du vill få hjälp på sjukhuset måste du vakna klockan tre på natten för att gå  
dit och ställa dig i kö, trots det kommer du inte vara klar förrän någon gång på efter-
middagen, säger Norman Padi som bor i Chaneng.

I de informella bosättningarna är tillgången till sjukvård ännu sämre. Det är ofta 
långt till närmaste sjukhus och de som inte arbetar på gruvorna omfattas inte av före-
tagens kliniker. I stället tillhandahåller regeringen mobila kliniker.

– Den mobila kliniken kommer bara en gång i månaden till oss, annars måste vi hyra 
bil för att ta oss in till staden, säger Nokuthula Rangabu i Ikemeleng.

6.1.5 Gruvbolagens relation till lokalbefolkningen 
Det är tydligt att bilden av hur mycket gruvbolagen bidrar med till de lokala sam-
hällena varierar beroende på om man pratar med lokalbefolkningen eller företagen 
själva. Bland lokalbefolkningen finns ett utbrett missnöje med gruvföretagen. En 
övervägande majoritet av personerna som Swedwatch intervjuade, omkring fem per-
soner i varje by, har en negativ inställning till deras närvaro. Som undantag nämns 
skapandet av jobb och vissa lokala utvecklingsprojekt, så som byggandet av skolor 
eller renoveringen av enstaka vägar, som goda exempel. Det utbredda missnöje finns 
trots att företagen driver en rad olika projekt i syfte att förbättra situationen för arbe-
tarna och lokalbefolkningen och spenderar stora summor pengar på lokala utveck-
lingsprojekt.

– Eftersläpningen vad gäller utvecklingsarbetet i samhällena runt våra gruvor är 
mycket stor. Lokalbefolkningen kommer att kräva mer från oss i många år till. Deras 
förväntningar är mycket högre än vad vi kan leverera på kort sikt, säger en chef på 
Amplats.

108 Anglo American Platinum, Hardwiring Sustainability – With the Future in Mind, Sustainable 
Development Report 2012.

109 Bench Marks Foundation, Policy Gap 6.
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När Swedwatch frågade människorna i byarna om de olika projekten gruvföretagen 
hade genomfört eller som var pågående svarade de flesta att man inte kände till pro-
jekten.

– Vi blir inte konsulterade för att ta reda på vad som faktiskt behövs. Lonmin byggde 
till exempel toaletter i vår by, men vi har redan det och de här nya är sämre, berättar 
Julius Malope i Segwaelane.

Företagen säger att de konsulterar lokalbefolkningen genom att prata med den 
lokala regeringen och de traditionella stamledarna som äger marken.110 Detta har sitt 
ursprung i den de lagar som cementerat stamsturkturer från apartheidtiden, som alla 
inom lokalbefolkningen inte identifierar sig med, vilket leder till att de inte känner sig 
representerade och rådfrågade.

Den senaste tidens oroligheter och missnöje, som eskalerade i massakern i Marikana 
i augusti 2012, har ändå påverkat företagens ansvarsarbete.

– Det som hände i Marikana har belyst ett antal lärdommar för oss alla och en av 
dessa är hur vi samarbetar med lokalbefolkningen. Vi förändrar vårt sätt att arbeta 
för att konsultera lokalbefolkningen på ett effektivt sätt, förklarar Natascha Viljoen, 
produktionschef på Lonmin.

David van Wyk, researchansvarig på Bench Marks, säger i en intervju med Swed-
watch att sedan Marikana har Lonmin tagit initiativ till ett flertal möten med bland 
annat Bench Marks för att diskutera företagets påverkan på lokalbefolkningen samt 
hur lokalbefolkningen kan engageras och konsulteras mer effektivt. Det visar på en 
vilja hos företaget, men David van Wyk menar att några konkreta resultat ännu inte 
har uppnåtts.111

6.2 Gruvarbetarna

6.2.1 ”Vi vill bara ha ett bra liv”
I byn Mafenya, några kilometer norr om Rustenburg intervjuar Swedwatch två arbe-
tare vid den lokala gruvan som drivs av företaget Royal Bafokeng Platinum.112 Båda 
har arbetat inom gruvindustrin hela sina arbetsföra liv. De hyr ett hus i byn tillsam-
mans med två andra arbetare då gruvan inte erbjuder några arbetarbostäder för sina 
anställda. Båda två har flyttat från den östra provinsen Kwazulu Natal till området 
kring Rustenburg för att arbeta.

– Jag har en fru och sju barn hemma men träffar dem nästan aldrig. Jag tjänar 3 800 
ZAR (cirka 2 500 SEK) i månaden och en enkelresa hem kostar 700 rand. Jag har helt 
enkelt inte råd att besöka dem, säger Kagiso Thobeli.

110 Intervju med Johan Theron, Implats.
111 Intervju med David van Wyk via e-post, 4 september 2013.
112 Royal Bafokeng Platinum är delvis ägd av Amplats. www.bafokengplatinum.co.za/a/ 

structure.php.
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Flera av arbetarna säger att lönen de får inte är tillräcklig att leva på.

– Vi skulle behöva åtminstone 7 000 ZAR (cirka 4 600 SEK) i månaden. Jag tycker 
inte vi frågar om mycket, vi vill bara ha ett bra liv. Jag kommer att arbeta i över 30 år 
men inte ha någonting för det, säger Noah Molefi.

Huset arbetarna bor i har tillgång till både el och vatten och både Kagiso och Noah 
är tacksamma över att de inte behöver bo i plåtskjul som så många av deras arbets-
kollegor. Men på grund av att de är tvungna att bo flera tillsammans i huset kan deras 
familjer inte komma på besök.

– Även om företagen skulle bygga fler hus åt arbetarna så att de kan bo med sina 
familjer är hyran för ett litet hus åtminstone 2 600 ZAR (cirka 1 700 SEK) i månaden. 
Vi får 1 300 ZAR (cirka 850 SEK) utöver vår månadslön för att täcka boendekost-
nader och transport till och från jobbet, så det räcker inte, tillägger Kagiso Thobeli.

6.2.2 Säkerhetsbrister
När arbetarna som Swedwatch intervjuar ombeds att berätta om sin arbetsdag tar 
samtliga upp att det ofta tummas på säkerhetsföreskrifterna i gruvan för att produk-
tionen ska maximeras. Gruvan har ett bonussystem som bygger på att om man når 
ett visst djup per månad tilldelas man en bonus. Även om det finns tydliga säkerhets
föreskrifter på gruvorna om hur arbetet ska gå till berättar arbetarna att ledningen 
ofta bortser från detta.

– Vi pressas att nå det utsatta djupet och får bonus i fall vi lyckas. Säkerheten 
kommer i andra hand fram tills dess att det utsatta djupet nästan är nått, då kommer 
ledningen och säger att vi inte kan fortsätta på grund av säkerhetsrisker och vi får 
därför sällan någon bonus, säger Kagiso Thobeli.

Denna historia återkommer bland många av arbetarna som Swedwatch pratar med. 
Gruvarbetaren Olebogeng Mataboge, i byn Segwaelan bekräftar:

– Säkerhet är viktigt för företagen, men produktion kommer alltid före.

Ytterligare en arbetare i byn Chaneng, grannby till Mafenya, tar upp att säkerheten 
ofta brister i gruvan.

– Ledningen har som mål att det ska gå minst 60 dagar utan några olyckor, vi brukar 
inte ens komma upp i 15 dagar, säger Joseph Molotsi.

Gruvindustrin är en av de mest riskfyllda branscherna i världen när det gäller säker-
het och skador. Standarden i Sydafrika är dessutom avsevärt lägre jämfört med 
länder så som Australien och Kanada, som också är stora gruvnationer. 2011 skedde 
totalt 123 dödsfall inom gruvindustrin i Sydafrika, 38 av dessa var i platinagruvor.
Under samma period skedde fem dödsfall i Australien inom gruvindustrin.113 Gruv-

113 Chamber of Mines South Africa, Facts and Figures 2012, www.bullion.org.za/documents/
F_F_2012_Final_Web.pdf. Safe Work Australia, www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/
statistics/work-related-fatalities/pages/worker-fatalities.
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industrin i Sydafrika är inte mekaniserad i samma utsträckning som exempelvis den i 
Australien, vilket ökar risken för skador och dödsfall. Chamber of Mines säger att en 
övergång till mer mekaniserad brytning skulle innebära färre arbetstillfällen.114

Av de tre granskade platinagruvbolagen i Sydafrika är det endast Lonmin som mar-
ginellt minskat skadefrekvensen under 2012 jämfört med tidigare år. Impala har en 
oförändrad skadefrekvens och Amplats har en ökad skadefrekvens 2012 jämfört med 
2011.115

6.2.3 Allt större andel inhyrd arbetskraft
Arbetarna Swedwatch talade med anser att ett stort problem inom industrin är att så 
pass många av arbetarna inte är direkt anställda av gruvföretagen. Istället anställs de 
genom bemanningsföretag eller underleverantörer som betalar ut lägre löner i och 
med att de själva tar ut avgifter på sina tjänster. De som är anställda av bemannings-
företagen omfattas inte heller av gruvföretagens hälsoprogram eller försäkringar vid 
olycksfall.

Hur många av arbetarna som är direkt anställda och hur många som arbetar via 
bemanningsföretag eller underleverantörer varierar mellan olika gruvor, men enligt 
de tre största gruvbolagens årliga hållbarhetsrapporter rör det sig om cirka hälften av 
arbetsstyrkan.

114 P1 Konflikt, Malin Olofsson, Gruvdrift eller rovdrift?, 9 februari 2013. sverigesradio.se/sida/
avsnitt/151956?programid=1300.

115 Pwc, SA Mine – Highlighting trends in the South African mining industry, 2012. www.pwc.
co.za/en_ZA/za/assets/pdf/saminenov2012.pdf.

Gruvarbetare i hiss efter avklarat skift. Foto: Thapelo Lekgowa.
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6.2.4 Ökade satsningar på boende krävs
Möjligheten att få bostadsbidrag från gruvföretagen introducerades efter apartheid-
regimens fall. Syftet var att stegvis avveckla företagens arbetarbostäder genom att 
erbjuda arbetarna en möjlighet att finansiera eget boende för sig själva och sina 
familjer, samt fasa ut användningen av migrantarbetare. Detta har däremot inte 
lyckats då det helt enkelt inte erbjuds tillräckligt med bostäder för att täcka behovet. 
Som exempel kan nämnas att Lonmin har byggt 1 149 hus och konverterat 60 arbetar-
bostäder till familjebostäder. Detta räcker givetvis inte för de 27 000 heltidsanställdas 
behov.116

När Swedwatch träffar Lonmin för en intervju under besöket i Sydafrika uppger 
Natascha Viljoen, produktionschef, att företaget för tillfället tillandahåller bostads-
alternativ för cirka 3 000 av sina anställda. 2004 inledde Lonmin ett projekt som 
skulle resultera i 5 000 familjehus, men på grund av finanskrisen 2008 slutfördes 
aldrig projektet.

– När krisen kom var vi tvungna att prioritera. Vi valde att inte avskeda några arbe-
tare men fick istället avvakta med bostadsprojektet, som fortfarande är en prioritet, 
förklarar Natascha Viljoen.117

Lonmin arbetar för närvarande med att omvandla arbetarbostäderna i Marikana till 
enskilda enheter och familjebostäder.118

Även om det är ett steg i rätt riktning att omvandla arbetarbostäderna till enskilda 
enheter och familjebostäder har projektet fått kritik av Bench Marks Foundation 
för att vara otillräckligt. David van Wyk, menar att det kommer att bli alldeles för få 
bostäder som inte ens kommer att täcka in de personer som tidigare bodde i arbe-
tarbostäderna. Av de 6 000 arbetare som bodde i komplexen innan omvandlingen, 
kommer cirka 1 300 att stå utan bostad. Detta leder till att kostnaden läggs på sam-
hället när dessa personer flyttar ut i de informella bosättningarna, och tillgången till 
vatten, elektricitet och sanitet där blir ännu knappare.119

Samantha Hargreaves från organisationen IANRA (International Alliance on Natio-
nal Resources in Africa) jämför situationen i Sydafrika idag med de krav som ställs 
på samma gruvbolag i grannlandet Zimbabwe. I Zimbabwe finns det lagar som reg-
lerar levnadsstandarden för gruvarbetare och ställer krav på företagen att tillhanda-
hålla acceptabla boendealternativ. Vid exempelvis Mimosa-gruvan i Zimbabwe, där 
Implats är verksamma, har samtliga arbetare egna familjehus. Ser man på samma 
företag i Sydafrika, där det inte finns några liknande lagkrav, tillhandahålls mycket 
färre bostäder åt arbetarna.120

116 Ibidem.
117 Intervju med Lonmin 25 juni 2013, Natascha Viljoen, produktionschef och Dr Mel Mentz, 

hållbarhetschef.
118 Information mottagen via e-post av Victor Song, chef för boendefrågor Lonmin, 14 augusti 

2013.
119 Telefonintervju med David van Wyk, 12 augusti 2013.
120 Hargreaves, S., 2013.
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Vissa bostadsprojekt genomförda av gruvbolagen kritiseras av bland annat Bench 
Marks med anledning av att arbetarna måste ta lån för att kunna köpa husen. Skul-
derna gör sedan arbetarna än mer beroende av sina anställningar, och om gruvan 
läggs ned skulle det bli omöjligt för dem att betala av på lånen och bo kvar i husen.  
Av den anledningen väljer många att istället ta emot bostadsbidraget och bo i de 
informella bosättningarna.121

6.3 Kvinnornas situation inom gruvindustrin

Enligt artikel 1 i FN:s kvinnokonvention (CEDAW) stadgas att: Diskriminering av kvinnor defi-
nieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller 
syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionen slår vidare fast i artikel 5 och 
11 att: Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig 
på att det ena könet är underlägset eller på stelnade könsroller. Samt att: Konventionsstaterna 
ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden särskilt när det gäller anställning, 
lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Diskriminering av kvinnor på grund av 
äktenskap, graviditet eller moderskap ska förbjudas. Staterna ska även främja barnomsorg för 
att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med yrkesansvar.122

I Wonderkop intervjuar Swedwatch Siba Phatashoane, en kvinnlig arbetare på en av 
gruvorna. Hon arbetar som städare och är 32 år gammal. Hon har precis slutat sitt 
arbetspass och bär fortfarande sin blå arbetsoverall när vi möter henne vid ett av 
husen i utkanten av bosättningen. Hon visar oss till baksidan och förklarar att det här 
är hennes väns hus och att det är bäst att vi pratar här eftersom hon inte vill att någon 
ska se att hon pratar med utomstående.

– Männen på jobbet behandlar oss kvinnor illa, vi utsätts ofta för diskriminering. För 
att få ett mer kvalificerat jobb eller bli befordrad krävs att man mutar någon överord-
nad, eller utför sexuella tjänster. Jag vägrar att göra det och har därför arbetat som 
städerska i över tre år nu, säger Siba Phatashoane.

Asanda Benya på Wits-universitet bekräftar att mutor och sexuella tjänster är vanligt 
förekommande. I arbetet med sin studie fick hon höra av många kvinnor att det enda 
sättet att få mer kvalificerade arbetsuppgifter är att ha en nära relation med någon av 
arbetsledarna.123

När Swedwatch tar upp dessa problem med Lonmin, som den intervjuade kvinnan i 
Wonderkop arbetar hos, bekräftas den utsatta situationen för de kvinnliga arbetarna.

– Att arbetet i gruvorna är fysiskt krävande kommer man inte ifrån. Alla kvinnor 
orkar exempelvis inte bära en 25 kilo tung ryggsäck med sprängmedel i trånga utrym-
men. Men, vi har trots allt skickat människor till månen, det borde därför gå att 

121 Bench Marks Foundation, Policy Gap 6.
122 UN, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW), 1979.
123 Asanda, B., Gendered Labour: A Challenge to Labour as a Democratizing Force, Rethink 

Development and Inequality, nr. 2/2013.
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anpassa arbetsförhållandena så att både män och kvinnor kan utföra samma typ av 
arbete. Här behöver vi göra mer, erkänner Natascha Viljoen.

Natascha Viljoen uppger även att Lonmin utbildar samtliga sina anställda kring dis-
krimineringsfrågor och har anonyma whistleblower-kanaler som är öppna för alla att 
använda.

– Vi har som mål att öka andelen kvinnliga anställda hos oss och har incitamentpro-
gram för arbetsledarna och dem som anställer personal. Har du en eller flera kvinnor 
i ditt arbetslag kommer du rankas högre som arbetsledare i våra interna utvärde-
ringar, säger Dr. Mel Mentz, hållbarhetschef på Lonmin.

Asanda Benya menar dock att det är svårt för kvinnorna att klaga då de klagar till 
andra män som ofta har samma inställning till frågan om sexuella trakasserier som 
övriga arbetare, nämligen att det är något kvinnor måste acceptera när man arbetar i 
en gruva. Inte heller fackföreningarna värnar särskilt om kvinnors utsatta situation. 
Frågor som rör diskriminering och att anpassa arbetsförhållanden efter kvinnors för-
utsättningar tas sällan på allvar av fackförbundens representanter.124

– Fackförbunden gör ingenting för oss. Vi trodde att AMCU skulle vara annorlunda 
men de vill bara värva medlemmar, de bryr sig inte om oss kvinnor, säger Siba Pha-
tashoane i Wonderkop.

Ytterligare ett problem för kvinnliga arbetare är deras boendesituation. Arbetarbo-
städerna som tillhandahålls av gruvföretagen är endast tillgängliga för män, då de 
boende delar rum. De kvinnliga arbetarna bor i och med detta ofta lång väg från gru-
vorna och måste ta sig till arbetet på egen hand.

– Det är farligt för kvinnor att vara ute själva när det är mörkt så jag måste alltid se till 
att vara hemma innan dess. När mina två barn inte går i skolan måste jag dessutom 
lämna dem ensamma hemma medan jag är på jobbet, förklarar Siba Phatashoane.

Efter dödsskjutningarna i Marikana i augusti 2012 bildades kvinnoorganisationen 
Sikhala Sonke, vilket betyder ”Vi gråter tillsammans”. Före och under protesterna i 
Marikana spelade kvinnor en bakgrundsroll. Medan strejkerna och protesterna foku-
serade på arbetarnas lönenivåer, startades Sikhala Sonke för att lyfta frågor som rör 
levnadsförhållandena för dem som bor i Marikana och Wonderkop, samt värna kvin-
nor i utsatta situationer.

I Wonderkop träffar Swedwatch Primrose, en av kvinnorna som var med och startade 
Sikhala Sonke.

– Innan massakern i Marikana fanns det inget sätt för oss kvinnor att organisera oss. 
Det enda alternativet var ANC:s kvinnoorganisation som var dysfunktionell och kor-
rumperad, säger Primrose.

124 Ibid.
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Nu arbetar organisationen med att bli officiellt registrerad för att kunna söka statliga 
bidrag och utöka sin verksamhet. För närvarande arbetar organisationen bland annat 
med att bygga ett daghem för barn och starta en gemensam grönsaksodling för lokal-
befolkningen. Lonmin har donerat material till byggandet av daghemmet.

6.4 Analys av fallstudien

Sammantaget visar Swedwatchs fallstudie att platinaindustrin i Sydafrika är en 
industri där det förekommer uppenbara risker för negativ påverkan på mänskliga 
rättigheter. Flertalet av de problem som har tagits upp i denna rapport är resultat 
av oförmåga från statens sida, inklusive brister i lagstiftningen. Även de traditio-
nella stamledarna spelar en viktig roll i sammanhanget då även de har ett ansvar för 
lokalbefolkningen som bor inom deras territorium. Viktigt att påpeka när det gäller 
statens ansvar är att den sydafrikanska staten kritiserats för att högt uppsatta med-
lemmar i regeringspartiet ANC i flera fall äger betydande aktieinnehav eller innehar 
styrelseposter i gruvbolagen, vilket kan medföra intressekonflikter.125

Trots detta är det företagens ansvar att vara medvetna om den kontext de agerar i och 
hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter. De bör fokusera sitt hållbar-
hetsarbete där det finns störst risker och inom områden som är kopplade till företa-
gens kärnverksamhet. I och med att de granskade svenska företagen i det här fallet är 
ett eller flera led bort från själva gruvbolagens aktiviteter är det snarare en analys av 
just gruvbolagens påverkan på mänskliga rättigheter och miljö som behöver genom-
föras. Genom sina affärsrelationer står de svenska företagen i direkt samband med de 
effekter som gruvindustrin har på lokalbefolkningen.

Fallstudien bekräftar att det finns brister i kommunikationen mellan gruvföretagen 
och lokalbefolkningen, vilket underbygger en stor del av lokalbefolkningens frustra-
tion över sin levnadssituation. Att på ett mer effektivt och konstruktivt sätt konsultera 
och involvera lokalbefolkningen i de satsningar som gruvföretagen faktiskt genomför 
bör därför prioriteras. Även införandet av effektiva klagomålsmekanismer är vik-
tigt för att förbättra relationen mellan företagen och lokalbefolkningen. Flertalet av 
dem Swedwatch intervjuade, samt de som svarade på enkäten, kände inte till någon 
möjlighet att väcka klagomål eller synpunkter hos gruvbolagen. Även om företagen 
har klagomålsmekanismer kan dessa inte anses effektiva om lokalbefolkningen inte 
känner till dem eller har förtroende för dem.

Synen på kommunikationen med lokalbefolkningen skiljer sig till viss del mellan de 
granskade gruvbolagen. Lonmin är det företag som mest öppet erkänner att deras 
tidigare sätt att arbeta inte har fungerat och som menar att en närmare relation 
med lokalbefolkningen är en prioritet för framtiden. En förklaring till detta kan vara 
att Lonmin är det företag som granskats hårdast internationellt sedan Marikana-
massakern.

125 Buisiness Day Live, Sate must get tough on mining companies, says union, 11 september 2013, 
www.bdlive.co.za/business/mining/2013/09/11/state-must-get-tough-on-mining-companies-
says-union.
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Säkerheten i gruvorna är en uppenbar brist. Även om den handhållna brytningen 
i Sydafrika genererar fler arbetstillfällen jämfört med mer mekaniserad brytning i 
andra länder får detta inte ske på bekostnad av gruvarbetarnas säkerhet. Det stora 
antalet dödsfall inom den sydafrikanska gruvbranschen är inte acceptabelt och något 
som bör ligga i samtliga aktörers intresse att motverka.

Ytterligare ett centralt problem är exkluderingen och diskrimineringen av kvinnor. 
I och med att gruvindustrin är en så pass central del av ekonomin i Nordvästrapro-
vinsen är det allvarligt att i princip hälften av befolkningen utesluts från den arbets-
marknaden. För att bryta de strukturer som länge varit rådande inom gruvsektorn 
krävs ett engagemang från såväl företagen som fackföreningarna för att sprida kun-
skap och lyfta kvinnors utsatta position till en prioriterad fråga.

7. Goda exempel på ansvarsarbete
7.1 Internationella branschinitiativ 

Ett flertal initiativ, både internationellt, inom branschorganisationer och bland 
enskilda företag, kring hur FN-principerna ska genomföras i praktiken har initie-
rats. Nedan presenteras en del av dessa initiativ som kan ses som vägledning för de 
berörda svenska företagen.

Ett problem som företagen själva tar upp när det gäller möjligheten att påverka är 
att ett enskilt företag är litet på den globala marknaden och därför inte kan ställa 
krav på, i det här fallet, gruvbolagen. Detta problem har hanterats i andra branscher 
genom industriinitiativ som samlar företagen och ger dem en gemensam röst. Som 
exempel kan nämnas Electronics Industry Citizenship Coalition126 (EICC) som är en 
koalition av de ledande globala elektronikföretagen med syfte att arbeta med hållbar-
hetsfrågor i hela värdekedjan, vilket i stor utsträckning innebär utvinningen av mine-
raler som används i elektronikprodukter. EICC ser längre än bara till sina direktleve-
rantörer då det oftast är flera steg bort från direktleverantören där de största riskerna 
för negativ påverkan på mänskliga rättigheter finns. EICC har fokuserat sitt arbete 
främst på att förhindra handeln med konfliktmineraler från KongoKinshasa.127

Ett annat exempel på hur en bransch går samman får att få till stånd systemföränd-
ringar är det brand- och byggnadssäkerhetsavtal för textilfabriker i Bangladesh som 
hittills över 80 företag har skrivit under. Avtalet togs fram efter flera fabrikskollapser 
och bränder under 2012 och 2013 och syftar till att förbättra säkerheten på arbets-
platsen för arbetstagarna. Initiativet stöds även av fackföreningar, civilsamhälls-
organisationer och bangladeshiska staten. Upprättandet av avtalet visar hur en 
bransch kan samarbeta kring utmaningar som är svåra att hantera för enskilda 
aktörer.128

126 Electronics Industry Citizen Coalition, www.eicc.info/index.shtml.
127 Electronics Industry Citizen Coalition, www.eicc.info/initiatives02.shtml.
128 Shift, From Audit to Innovation: Advancing Human Rights in Global Supply Chains, 2013.



 
52

International Council on Mining and Metals, ICMM, tar upp frågan om kundansvar 
i en av sina rapporter kring mänskliga rättigheter kopplade till gruvindustrin. Orga-
nisationen konstaterar att även om företag i regel har mindre inflytande över sina 
kunder än över sina leverantörer betyder detta inte att krav inte kan ställas eller att 
företag inte ska ta ansvar för sina kundrelationer. Som exempel nämns det brasilian-
ska gruvföretaget Vale som 2007 beslöt att inte sälja järnmalm till företag som ankla-
gats för att använda slavarbete eller som bröt mot miljölagar.129

7.2 Initiativ från svenska staten

7.2.1 Exportkreditnämnden
Exportkreditnämnden (EKN) har i uppdrag att främja svensk export och svenska 
företags internationalisering, genom att försäkra exportföretag och banker mot risken 
att inte få betalt i exportaffärer. Både Atlas Copco och Sandvik uppgav under intervju-
erna att i affärer som garanteras genom EKN ställs högre krav på kundutvärderingar 
än vad företagen själva gör i egna affärer. EKN arbetar med företag oavsett storlek 
och har hittills utfärdat garantier för affärer i 140 olika länder. Under 2013 har det 
varit en stor efterfrågan på EKN:s tjänster bland svenska företag. Första kvartalet 
2013 uppgick garantigivningen till 10,6 miljarder SEK. Av den totala garantivolymen 
avsåg cirka hälften affärer i bygg och anläggningssektorn och resterande avsåg i 
huvudsak affärer inom telekom, gruv, entreprenad och transportsektorn.130

För att ett företag ska beviljas garantier genom EKN krävs att exportföretaget och 
dess affärspartner lever upp till EKN:s hållbarhetskrav. Dessa krav baseras på 
OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för miljö och social 
hänsyn vid statsstödda exportkrediter, vilken uppdaterades 2012 med tydligare hän-
visning till mänskliga rättigheter och due diligence.131 EKN:s krav fokuserade tidigare 
helt på miljöpåverkan, men påverkan på mänskliga rättigheter har under senare år 
integrerats allt mer. 

– Vi utvecklar kontinuerligt hur vi granskar och vilka krav vi ställer på miljö och 
social hållbarhet. Vi gör det i samverkan med företagen, som är de som har ansva-
ret för att exportaffärerna görs ansvarsfullt. Dessutom   affärer som har en negativ 
påverkan på miljö och mänskliga rättigheter innebär även en finansiell risk, säger 
Beatrice Arnesson, kommunikationschef på EKN.

Samtliga affärer som EKN är inblandade i screenas för att kunna klassas utifrån miljö 
och social risk och för att identifiera de affärer som medför störst risk för negativ 
påverkan på människor och miljö. Informationen i ansökan från exportföretaget 
utvärderas mot uppställda riskbranscher och andra riskfaktorer såsom exempelvis 
känsliga naturområden, folkomflyttningar och arbetsvillkor. I fall ansökan berör en 
riskbransch, vilket gruvindustrin alltid klassas som, eller om någon annan riskfaktor 

129 ICMM, Human Rights in the Mining & Metals Industry – Overview, Management Approach 
and Issues, 2009.

130 Exportkreditnämnden, www.ekn.se/sv/.
131 OECD, Recommendations of the council on common approaches for officially 

supported export credits and environmental and social due diligence, search.oecd.org/
officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG%282012%295&doclanguage=en.
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upptäcks så ska ansökan gå vidare till granskning. I fall att ingen av de uppställda 
riskfaktorerna identifieras ska affären stämmas av mot en extern riskanalys som 
utförs av Maplecroft132 för att bedöma en generell risknivå i det aktuella landet och 
branschen. Om Maplecroft genererar hög risk går affären vidare till fortsatt gransk-
ning.133

EKN:s vidare granskning beror av vilken typ av verksamhet exporten går till. Nya 
projekt genomgår en mer rigorös granskning än existerande verksamheter. Gransk-
ning av de senare går dels ut på en internetsökning kring exportföretagets affärspart-
ner eller den verksamhet som exportföretaget involveras i, dels en sökning i tjänsten 
RepRisk som samlar negativ miljö- och social information om projekt och företag. 
RepRisk genererar information på fem olika språk. EKN använder sig av IFC:s håll-
barhetsstandarder för att utvärdera verksamheter och projekt.134

I fall oegentligheter upptäcks försöker EKN inleda en dialog med affärspartnern, 
genom exportföretaget, för att se om problemen har åtgärdats samt säkerställa att 
riskerna hanteras på ett korrekt sätt. Finner man att affärspartnern inte är samar-
betsvillig går man inte vidare med ansökan.135

7.2.2 Sveriges mineralstrategi
Enligt den nya mineralstrategin som antogs i februari 2013 ska Sverige göra sats-
ningar på att bidra till en hållbar utveckling inom gruvindustrin globalt. För att 
uppnå detta ska Sveriges geologiska undersökningar, SGU136, i samråd med Sida, 
presentera förslag på hur Sverige och svenska företag kan bidra till utvecklingen av 
en hållbar gruvindustri och god förvaltning av mineralresurser i utvecklingsländer, 
bland annat genom aktörssamverkan.137

Mineralstrategin tar även upp att en kartläggning och analys av länder som på reger-
ingsnivå är intressanta att skapa kontakter med inom gruv- och mineralområdet 
bör genomföras. Kartläggningen föreslås inkludera hur svenska erfarenheter av en 
hållbar gruv- och mineralnäring kan bidra till att stärka hur förvaltningen sköts inom 
mineralområdet på ett målmedvetet sätt. Utifrån kartläggningen ska en handlings-
plan tas fram för vilka frågor som ska behandlas i dialog med identifierade länder.138

132 Maplecroft är ett riskanalysbolag som granskar och klassificerar länder utifrån icke finansiella 
risker. maplecroft.com/.

133 EKN, Manual – Miljö-och socialt ansvarstagande i garantigivningen.
134 Ibid.
135 Intervju med Beatrice Arnesson och Maria Mattsson EKN, 7 augusti 2013.
136 Sveriges geologiska undersökningar, www.sgu.se/sgu/.
137 Näringsdepartementet, Sveriges mineralstrategi – För ett hållbart nyttjande av Sveriges 

mineraltillgångar som skapar tillväxt för hela landet, februari 2013.
138 Ibid.
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8. Hur kan svenska bolag implementera 
FN:s ramverk gällande platinagruvor?
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter är en internationellt 
accepterad standard som är enhälligt godkänd av FN:s råd för mänskliga rättigheter. 
Swedwatch förväntar sig därmed att företag som på ett seriöst sätt hanterar de utma-
ningar och risker som finns kopplade till verksamheten implementerar principerna 
samt redogör för sina intressenter att man gör detta på ett korrekt och effektivt sätt.

Implementeringsprocessen innebär en rad utmaningar för företag. Som exempel kan 
nämnas att identifiera och prioritera risker, använda och utöka sitt inflytande över 
affärspartner, samt balansera information som berör affärshemligheter med informa-
tion som bör kommuniceras utåt till intressenter. Trots dessa utmaningar finns det 
vägledning att få och flera exempel på multinationella företag som aktivt arbetar med 
att implementera principerna.

Utvinningsindustrier innebär alltid risker för människor, mänskliga rättigheter och 
miljö. Branschorganisationer och ledande företag är relativt väl medvetna om vilka 
MR-risker som är typiska i olika aktivitetsskeden och landskontexter. Sydafrika är 
inget undantag, och landet har ett dynamiskt civilt samhälle som uppmärksammar 
riskerna för negativ påverkan av gruvindustrin. Många av problemen är alltså kända 
för företagen och intressenterna. Risken för kränkningar av mänskliga rättigheter 
ökar i och med utbredd fattigdom och arbetslöshet eftersom människor då är mer 
sårbara. De vägledande principerna uttrycker att företag ska ta särskild hänsyn till 
sårbara grupper såsom barn, kvinnor och migrantarbetare. Företag som har kopp-
lingar till gruvindustrin i Sydafrika i sin värdekedja bör vara medvetna om utmaning-
arna och riskerna samt ha effektiva MRdue diligence system på plats för att hantera 
dessa.

Som redovisats i rapporten finns det tre olika former av inblandning i negativ påver-
kan på mänskliga rättigheter. Inget i studien tyder på att de fyra svenska företag som 
har granskats i denna rapport direkt orsakar negativ påverkan på mänskliga rättig-
heter eller bidrar till dessa genom sin affärsverksamhet. Däremot hamnar samtliga 
företag i den tredje kategorin, det vill säga att de genom sina affärsförbindelser står i 
direkt samband med negativa effekter. Företagen har därmed ett ansvar att försöka 
förmå sina affärspartners att förebygga och adressera den negativa påverkan.

Det finns många allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer i 
den sydafrikanska gruvbranschen som denna rapport inte haft utrymme att ta upp, 
exempelvis bristande säkerhet i gruvorna som åsamkar arbetarna fysiska skador, 
ibland dödsfall, och långtgående påverkan på arbetares hälsa. Däremot uppmärk-
sammar denna rapport ett antal områden av allvarlig negativ påverkan på mänskliga 
rättigheter inom platinaindustrin. Bland annat undermåliga arbetarbostäder, brist på 
konsultation och kompensation vid gruvexpanderingar, samt exkludering och diskri-
minering av kvinnor.

För att kunna leva upp till sitt ansvar är det viktigt att de svenska företagen är med-
vetna om problembilden inom platinautvinning i Sydafrika och har en strategi för hur 
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riskerna ska hanteras, i enlighet med det ansvar som de har för sina affärsrelationer, 
i enlighet med FN:s vägledande principer. Det är av denna anledning avgörande att 
de svenska företagen kontinuerligt genomför MR-due diligence i enlighet med FN:s 
vägledande principer.

– Företag förväntas kunna identifiera, prioritera och hantera de särskilda MRrisker 
som är kopplade till deras aktiviteter. Det är viktigt att företag förstår hur deras verk-
samhet och affärspartners påverkar mänskliga rättigheter, med andra ord att de för-
står och hanterar mänskliga rättighetsrisker som uppstår i relation till deras specifika 
verksamhet, säger Sandra Atler, människorättsjurist och expert på företagsansvar för 
mänskliga rättigheter.139

Inget av de granskade bolagen har uppgett att de gjort MR-due diligence i enlighet 
med FN-principerna av den del av verksamheten som har koppling till platinautvin-
ning i Sydafrika. Som konstaterats tidigare är platinautvinning i Sydafrika en industri 
med risker för negativ påverkan på människor och miljö och i samtliga fall en viktig 
industri för de svenska företagen. Företagen bör därför prioritera denna marknad för 
genomförandet av en MR-due diligence.

För att en MR-due diligence ska vara korrekt enligt FN:s vägledande principer är det 
avgörande att resultatet av denna kommuniceras externt. Atlas Copco och Sandvik 
har uppgett att de påbörjat processen att implementera de vägledande principerna 
men att de ännu inte är redo att kommunicera resultat av någon genomförd MR-due 
diligence. Volvo har identifierat gruvindustrin som en riskbransch, men hur dessa 
risker har hanterats finns det ingen offentlig information om. Scania har inlett ett 
arbete, via sin leverantör, med att utvärdera ett av gruvbolagens efterlevnad av inter-
nationella normer och dess påverkan på mänskliga rättigheter. Något resultat av 
denna process finns ännu inte tillgänglig.

Samtliga granskade företag uppgav att information som framkommer av leverantörs- 
eller kundutvärderingar inte kommuniceras externt på grund av affärssekretess. Att 
balansera information som innehåller affärshemligheter med den information som 
bör kommuniceras till berörda intressenter är avgörande för en effektiv implemen-
tering av de vägledande principerna. Due diligence-processer är inte något nytt för 
företag utan har använts länge för att kunna visa att man identifierat och hanterat 
eventuella risker inom olika kommersiella områden, samt gjort det som är skäligt 
för att förhindra att skada uppstår. Kan ett bolag visa att det gjort vad som skäligen 
kan krävas för att förhindra en skada, kan det på så sätt visa att det lever upp till sitt 
ansvar. MR-due diligence syftar alltså i motsvarande mån till viss del till att företa-
get ska kunna visa att man vidtagit de åtgärder som rimligen förväntas. Det måste i 
större mån än nu vara möjligt att finna en balans mellan den kommersiell konfidenti-
aliteten och den information som, enligt FN-principerna, ska kommuniceras externt. 
Principerna ställer inga krav på att avslöja affärshemligheter, tvärtom. Att risker och 
problem förekommer är ett faktum oavsett om företagen redovisar dem öppet eller ej. 
Det som är viktigt för intressenter är att kunna analysera hur företagen hanterar ris-
kerna. Detta borde vara i företagens intresse att kommunicera externt.

139 Intervju med Sandra Atler, 15 augusti 2013.



 
56

Finner företagen att det finns svårigheter med att finna balansen mellan kommersiell 
konfidentialitet och den information som ska kommuniceras externt enligt de väg-
ledande principerna, har svenska staten ett ansvar att tillhandahålla vägledning för 
företagen kring hur principerna ska efterlevas.

Scania och Volvo arbetar främst med sina direktleverantörer, och kräver i avtalen 
att samma krav även ska ställas på underleverantörer. Med tanke på att det är med 
direktleverantörerna som företagen har en direkt juridisk affärsrelation är detta till 
viss del rimligt, och det är överlag ofta så multinationella företag hanterar frågan. Det 
är emellertid inte hos direktleverantörerna som de största riskerna för negativ påver-
kan på människor och miljö finns i leverantörskedjan för platina. Att Volvo agerade 
på informationen i Actionaids rapport från 2008 var ett välkommet initiativ. Det var 
ett bra exempel på hur flera led i en leverantörskedja gemensamt försökte åtgärda 
uppkomna problem, i det här fallet Volvo och deras direktleverantör samt Amplats. 
Initiativet visade även på hur ett företag aktivt kan engagera sig hanteringen av de 
främsta riskerna i leverantörskedjan, trots att det inte rör sig om relationen till en 
direktleverantör. Tyvärr har Swedwatch inte fått tillräcklig information från varken 
Volvo eller Amplats kring vad Volvos besök i Limpopoprovinsen resulterade i, eller 
hur besöket har följts upp, för att kunna bedöma resultaten. Scania har visat att pla-
tinaindustrin är en prioriterad fråga genom att inleda en dialog med sin leverantör av 
katalysatorer och på så sätt inleda ett arbete med att utvärdera ett av gruvbolagens 
påverkan på mänskliga rättigheter.

Även om Scania och Volvo har tagit initiativ där platinaindustrin i Sydafrika särskilt 
granskats bör företagen engagera sig mer aktivt gemensamt för att få till stånd för-
bättringar. Som redogjorts för tidigare har värdekedjan för platina ett fåtal avgörande 
knytpunkter där multinationella företag har ett starkt inflytande. Även om de svenska 
företagen enskilt är små på den globala marknaden är fordonsindustrin gemen-
samt det enskilt största användningsområdet för platina. Som bransch har fordons-
industrin därmed en stark röst. Precis som elektronikindustrin insett att den måste 
hantera risker i hela sin leverantörskedja genom branschinitiativ så som exempelvis 
EICC, bör även fordonsindustrin gå samman för att öka sitt inflytande. Den europe-
iska branchorganisationen Acea skulle kunna fungera som en startpunkt för detta. 
Fordonsindustrin bör tillsammans med tillverknings- och kemikaliebolagen, vilka är 
den andra stora knytpunkten inom leverantörskedjan, ställa gemensamma krav på 
gruvbolagen att åstadkomma förändring. Företag inom fordonsindustrin är de största 
användarna av platina och har därmed ett stort inflytande som bransch. 

Vad gäller Atlas Copco och Sandvik och frågan om kundansvar har det tidigare kon-
staterats att detta är en något svårare fråga än leverantörsansvar. Det är fortfarande 
inte lika allmänt accepterat bland företag att granska och ställa krav på sina kunder 
utifrån påverkan på mänskliga rättigheter och miljö, trots att de vägledande princi-
perna inte gör någon skillnad mellan relationen till leverantörer och kunder. Istället 
är det allvarlighetsgraden i den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som ska 
styra prioriteringen, såsom redogjorts för tidigare.

EKN har tydligt tagit ställning till hur de ser på behovet av att utvärdera potentiella 
affärspartners till svenska exportbolag och bör fungera som en vägvisare för vad 
som förväntas av ansvarsfulla företag. Att göra en utvärdering av en potentiell kunds 
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kreditvärdighet är en självklarhet för företag idag, att utvärdera en potentiell eller 
befintlig kunds hållbarhetsvärdighet bör vara minst lika självklart för ett ansvarsfullt 
företag. Atlas Copco visar att ett företag kan implementera system för utvärdering 
av hållbarhetsvärdighet så väl som kreditvärdighet, ett initiativ som förhoppningsvis 
sprider sig i branschen.

Än så länge är det för tidigt att uttala sig om hur pass effektivt Atlas Copcos kund
utvärderingssystem är, men initiativet visar att företaget är medvetet om behovet  
att även ta ansvar i sina kundrelationer och villigt att ta det ansvaret.

Sandvik är fortfarande i en process att utarbeta en förbättrad arbetsmetod kring 
kundutvärderingar. Företaget uppger att man genomför kundutvärderingar men att 
det finns svårigheter med att ställa krav på sina kunder med motiveringen att man 
som leverantör inte har en position i affärsrelationen som gör det möjligt att ställa 
den typen av krav. Detta är alltså inte vad de vägledande principerna förespråkar, 
företag ska försöka få till stånd förändring, och saknar man inflytande ska man för-
söka öka det.

Både Atlas Copco och Sandvik är världsledande inom sin bransch. De är mycket vik-
tiga leverantörer till gruvbolagen och tillhandahåller tjänster och produkter som i 
allra högsta grad är väsentliga för gruvbolagens kärnverksamhet. Dessutom har båda 
företagen sedan länge pågående affärsrelationer med gruvbolagen. De svenska bola-
gen torde alltså ha en stor möjlighet till inflytande över sina kunder och i sina affärs-
relationer. I fall Sandvik ändå anser sig sakna inflytande i relation till sina kunder bör 
möjligheter till att utöka inflytandet sökas, exempelvis genom samarbete med Atlas 
Copco för att ställa gemensamma krav.

Ytterligare en avgörande faktor för huruvida företag har inflytande i en affärsrelation 
är relationen till andra viktiga aktörer, speciellt staten. Både Atlas Copco och Sandvik 
har en stor närvaro i Sydafrika, är viktiga affärspartner för gruvindustrin vilken också 
är väsentlig för den sydafrikanska ekonomin, och bidrar själva till den sydafrikanska 
ekonomin. Gemensamt skulle de två företagen ha ännu större möjlighet till påverkan. 
Att gemensamt kontakta regeringen i Sydafrika för att få till stånd en dialog mellan 
samtliga berörda parter kring problemen inom gruvindustrin är också ett tänkbart 
tillvägagångssätt. För att jämföra inledde, bland annat, H&M en dialog med rege-
ringen i Bangladesh 2012 för att diskutera minimilönen för textilarbetarna i landet.

Även AP-fonderna har i egenskap av ägare ett ansvar att ställa krav och kontrollera 
företagen de äger aktier i. Som ägare har man i stor utsträckning inflytande över 
företaget och AP-fonderna bör fortsätta att föra en aktiv dialog med gruvbolagen om 
mänskliga rättigheter, för att uppnå förbättringar i platinaindustrin i Sydafrika.
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9. Slutanalys
Situationen för lokalbefolkningen och gruvarbetarna i Sydafrika kan kopplas såväl till 
gruvbolagens verksamhet som till den sydafrikanska statens lagar, policys samt indu-
strins historiska bakgrund. Företag som agerar i en kontext där mänskliga rättigheter 
inte alltid tillgodoses måste känna till förhållandena och vara medvetna om hur deras 
verksamhet direkt påverkar, bidrar eller är kopplad till företag och en kontext där det 
förekommer negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Det handlar inte enbart om 
att vara medveten om vilka problem som finns i ett land som man har verksamhet 
i eller affärsrelationer till, utan analysera vilka specifika mänskliga rättigheter som 
riskerar att påverkas negativt av den egna affärsverksamheten, och agera för att mini-
mera och hantera dessa risker. Vad gäller de svenska företagen är det i vissa fall svårt 
att identifiera den egna verksamhetens påverkan på specifika mänskliga rättigheter 
då man är flera led bort i värdekedjan från gruvbolagen, vilket är fallet med Scania 
och Volvo. I dessa fall bör man analysera gruvbolagens påverkan och på så sätt identi-
fiera vilka risker man själv står i samband med.

Swedwatch har i denna fallstudie visat att gruvbranschen i Sydafrika har en negativ 
påverkan på människor och deras mänskliga rättigheter. I rapporten lyfts främst 
rätten till lämpligt boende och rätten till vatten och sanitet upp. Kränkningarna är 
även av allvarliga slag då de på ett ingripande vis påverkar ett stort antal människor, 
med åtminstone vissa konsekvenser av oåterställbar karaktär, så som förflyttningar 
på grund av gruvexpandering eller dödsfall i gruvorna. Sårbara grupper så som kvin-
nor och barn är även särskilt utsatta. Hade de svenska företagen redogjort för hur 
de förstår MR-riskerna i Sydafrika, hade en diskussion kunnat föras kring hur de 
prioriterat sin riskhantering, och även de specifika åtgärder som de förhoppningsvis 
vidtagit för att försöka få till stånd förändring hos sina affärspartners. Eftersom den 
informationen inte tillhandahålls av företagen, är istället en tydlig slutsats att före-
tagen initialt bör beakta samtliga mänskliga rättigheter i en MR-due diligence, för att 
sedan identifiera de specifika MRriskerna som är av allvarligast karaktär. Företagens 
MR-due diligence bör visa att åtminstone de risker som lyfts upp av Swedwatch är 
prioriterade. Scania, Volvo, Atlas Copco och Sandvik bör utifrån en sådan analys söka 
påverka gruvbolagen att minimera och bemöta de MRrisker som finns i och kring 
gruvorna.

Samtliga granskade företag i denna rapport brister i sitt ansvar att genomföra konti-
nuerlig MR-due diligence i enlighet med FN:s vägledande principer. Som redovisats 
ovan uppger bolagen att informationen från eventuella due diligence-processer inte 
kommuniceras utåt med hänvisning till kommersiell konfidentialitet. Detta gör det 
omöjligt för berörda intressenter, såsom Swedwatch, att granska huruvida MR-risker 
hanteras korrekt, något som företagen har ett ansvar att möjliggöra. Det krävs inte att 
företag avslöjar affärshemligheter, men det finns en väg att gå mellan att inte kom-
municera någon information överhuvudtaget och att öppet redovisa konfidentiella 
uppgifter. Denna väg måste företagen hitta för att kunna göra sitt hållbarhetsarbete 
trovärdigt. Företagen kan inte undgå ansvar med hänvisning till att man inte känner 
till vad som krävs.
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Svenska staten har en skyldighet enligt FN:s vägledande principer att skydda mänsk-
liga rättigheter och i och med detta ett ansvar att se till att svenska företag lever upp 
till sina åtaganden. Staten har ett ansvar, enligt FN:s vägledande principer att rådge 
företag i svåra frågor kring hur riktlinjerna ska efterlevas. I fall det finns motsätt-
ningar mellan svensk lag och kravet på att kommunicera resultatet av företagens 
MRdue diligence externt, bör svenska staten se över eventuella hinder som finns i 
den associationsrättliga lagstiftningen för att säkerställa att denna är i linje med FN-
principerna avseende vad som förväntas att företag ska kommuniceras externt. 

Arbetet med den nya mineralstrategin är även ett exempel på hur svenska staten 
kan påverka motverka negativ påverkan inom platinaindustrin i Sydafrika. För att 
kunna uppnå målen i mineralstrategin är det viktigt att få de svenska företagen mer 
direkt involverade i arbetet på lokal nivå. Det bör ligga i företagens intresse att öka 
sin förståelse av lokalbefolkningens situation genom mer direkt kontakt med berörda 
intressentgrupper för att på så sätt säkerställa att hållbarhetsarbetet får de önskade 
effekterna. Att inleda en dialog med den sydafrikanska regeringen ligger också i linje 
med mineralstrategin. Sydafrika är ett land med stora mineraltillgångar och en viktig 
marknad för svenska företag. Ett aktivt arbete mellan Sveriges och Sydafrikas reger-
ingar för en hållbar utveckling skulle kunna leda till ökade krav på samtliga inblan-
dade parter att ta sitt ansvar samt underlätta för de svenska företagen i deras arbete 
för att få tillstånd en förändring.

Förväntningarna på företag förändras med tiden. För tio år sedan var det inte själv-
klart att ett företags leverantörer levde upp till internationella hållbarhetsstandarder, 
något som idag är allmänt accepterat. På samma sätt utvecklas synen på kundansvar 
och allt fler företag ser behovet och nyttan av att inta en aktiv roll i sina kundrela-
tioner. Det är viktigt att poängtera att det inte heller är tillräckligt att enbart arbeta 
med sina direktleverantörer eller kunder. Det är företagens ansvar att identifiera var 
i värde kedjan som de allvarligaste riskerna för negativ påverkan på mänskliga rättig-
heter förekommer och prioritera sina ansträngningar där.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det utbredda missnöjet bland lokalbefolk-
ningen och gruvarbetarna inom platinaindustrin, till följd av rådande förhållanden, 
har resulterat i våldsamma protester och dödsfall. Det står klart att situationen 
idag inte är hållbar och att det måste ske förbättringar på en rad områden. Samt-
liga aktörer, såväl stater som företag genom hela värdekedjan, måste arbeta aktivt 
med att bidra till förbättringar och motverka fortsatt negativ påverkan på mänskliga 
rättig heter. Genom affärsförbindelser, såväl kund som leverantörsrelationer, står 
de svenska företagens verksamhet i direkt samband med situationen för lokalbefolk-
ningen och gruvarbetarna i platinaindustrin i Sydafrika. Om företag implementerar 
FN:s vägledande principer fullt ut kan man genom sin affärsverksamhet bidra till 
ökad respekt för mänskliga rättigheter. När det nu gått två år sedan antagandet av 
principerna är det hög tid för de svenska företagen att visa att man lever upp till 
dessa.
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10. Rekommendationer
10.1Till företagen

• Implementera FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter i 
hållbarhetsarbetet. Genomföra kontinuerlig MRdue diligence för att identifiera, 
hantera och prioritera de allvarligaste MR-riskerna i hela leverantörsledet. Resul-
tatet av dessa processer bör även kommuniceras externt på ett för intressenter 
spårbart och begripligt sätt.

• För att fullfölja sitt åtagande att respektera mänskliga rättigheter i enlighet med 
FN:s vägledande principer bör företagen:

a) utveckla och ha ett publikt policyåtagande att fullgöra ansvaret att respektera de 
mänskliga rättigheterna, förverkliga och förankra detta åtagande i interna policys 
och processer, samt genom relevant kommunikation och utbildning för personal.

b) kontinuerligt genomföra due diligence för att identifiera, adressera och redo-
göra för hur de hanterar risker för negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna.

c) tillhandahålla processer som gör det möjligt att gottgöra negativ påverkan på de 
mänskliga rättigheterna som de orsakat eller bidragit till.

Scania och Volvo bör utöver detta:

• Arbeta för att öka spårbarheten i hela leverantörskedjan för platina för att bättre 
kunna identifiera samtliga involverade parter.

• Utvidga hållbarhetsarbetet till att inte enbart fokusera på direktleverantörer, 
bland annat genom att inleda samarbeten med övriga aktörer inom platina-
industrin så som andra företag inom samma bransch eller andra viktiga aktörer 
i värdekedjan.

• Arbeta internationellt för ökat ansvarstagande inom fordonsindustrin, exempelvis 
genom branschorganisationen Acea. Genom Acea kan kontakter och samarbeten 
etableras med övriga viktiga branschorganisationer så som ICMM och IPA.

Atlas Copco och Sandvik bör utöver detta:

• Atlas Copco bör följa upp och utvärdera resultaten av kundutvärderingssystemet 
och kommunicera detta utåt. Om utvärderingssystemet ska vara effektivt är det av 
vikt att riskerna som identifieras är kopplade till Atlas Copcos verksamhet och att 
det rör sig om risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

• Sandvik bör införa ett kundutvärderingssystem i likhet med Atlas Copco eller det 
system som EKN använder. Även i Sandviks fall är det av vikt att poängtera att 
riskerna som identifieras ska vara kopplade till Sandviks verksamhet samt att det 
rör sig om risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.
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• I egenskap av viktiga leverantörer till en av Sydafrikas största industrier bör både 
Atlas Copco och Sandvik utnyttja sitt inflytande och inleda diskussioner med syda-
frikanska regeringen för att få tillstånd förändring inom branschen.

10.2 Till AP-fonderna

• Utöva inflytande som ägare genom att kontinuerligt föra dialog med och kräva 
förbättringar av de sydafrikanska gruvbolagen.

• Följa upp projektet som granskat gruvbolagens hållbarhetsarbete utifrån ICMM:s 
hållbarhetsprinciper och kräva att samtliga bolag som AP-fonderna innehar 
ägande i ska leva upp till samtliga av ICMM:s hållbarhetsprinciper.

10.3 Till svenska staten och berörda myndigheter

• I sin helhet se över FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättig-
heter och implementera alla de krav som däri ställs på stater, i synnerhet tillse 
lämplig lagstiftning, reglering och riktlinjer för svenska företags verksamhet inom 
och utom landets gränser. En del av statens ansvar är att ge företagen ändamåls-
enlig vägledning om hur mänskliga rättigheter respekteras.

• Införa lagstiftning som ställer krav på svenska multinationella företag att leva upp 
till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, både inom 
Sverige och utomlands. Till detta hör även att möjliggöra för svenska domstolar att 
pröva mål som berör svenska företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter 
utomlands.

• I enlighet med Sveriges mineralstrategi skapa kontakter med sydafrikanska reger-
ingen för att på ett målmedvetet sätt bidra till att stärka förvaltningspraxisen och 
institutionerna inom mineralområdet. Sydafrika är ett land med stora mineraltill-
gångar utöver platina och bör därför vara en prioritet i kartläggningen.

10.4 Den sydafrikanska statens ansvar

• Den sydafrikanska staten är en nyckelaktör som behöver genomföra ett antal 
åtgärder. De lagar som reglerar markrättigheterna i landet och som har resulterat i 
ett antal konflikter mellan lokalbefolkningen och de traditionella stamledarna bör 
ses över. Staten har även det yttersta ansvaret för skyddet av mänskliga rättigheter 
och har därmed ansvar för att invånarnas mänskliga rättigheter tillgodoses. I syn-
nerhet är rätten till lämpligt boende samt rätten till vatten och sanitet relevanta i 
det här sammanhanget. Ökade krav bör även åläggas gruvbolagen genom reglering 
och andra åtgärder, att ta ansvar för den påverkan på lokalbefolkningen som deras 
verksamhet innebär.
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Bilaga 1:  
Detaljerad beskrivning av metod
Bench Marks Foundation arbetar med att tillsammans med lokalbefolkningen 
påverka gruvbolagen att ta socialt och miljömässigt ansvar och är därmed delvis par-
tiska i frågan om gruvbolagens ansvar. För att väga upp detta har Swedwatch i sin 
granskning varit noga med att inhämta kommentarer från gruvbolagen. Swedwatch 
har styrt undersökningen och sett till att en kvalificerad research har utförts i enlighet 
med Swedwatchs metod. Arbetet med Bench Marks rapporter leds av David van Wyk, 
forskare på North West University i Sydafrika, som även sammanställt förstudien åt 
Swedwatch. Swedwatch har valt att samarbeta med Bench Marks på grund av deras 
långa erfarenhet av hållbarhetsarbete inom gruvindustrin i Sydafrika.

Bench Marks har även sedan 2012 ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm, 
Diakonia och North West University i Sydafrika i form av ett forskningscentrum 
kallat Bench Marks Centre for Corporate Social Responsibility som är baserad vid 
North West University. Samarbetet är finansierat genom Sida och ska syfta till forsk-
ningsutbyte mellan högskolorna med fokus på hållbarhetsfrågor i södra Afrika med 
internationella kopplingar.140

Enkäterna för lokalbefolkningen delades ut av Bench Marks till cirka 20 personer 
vardera i sex byar i området kring Rustenburg. När det gäller enkäten för gruv-
arbetare delades även denna ut av Bench Marks till totalt 20 gruvarbetare utspridda 
i de olika byarna. Bench Marks fick i uppgift att gå runt i byarna och fråga lokal
befolkningen och arbetarna om de ville ställa upp och svara på enkäten. Enkäterna 
syftade till att kartlägga lokalbefolkningens uppfattning om gruvindustrins påverkan 
på deras liv och samhällen, samt gruvarbetarnas syn på deras arbetsförhållanden. 
Bland lokalbefolkningen som svarade på enkäten var 55 procent män och 45 procent 
kvinnor. Bland gruvarbetarna var 90 procent män och 10 procent kvinnor. Anled-
ningen till den övervägande majoriteten av män bland gruvarbetarna är att en mycket 
liten andel av arbetarna är kvinnor.

Under Swedwatchs fältresa användes i vissa fall tolk när personerna inte pratade eng-
elska. En jämn fördelning av kvinnor, män, unga och äldre valdes ut för intervjuer. 
En del av intervjupersonerna hade kontaktats av Bench Marks i förväg, på uppdrag av 

140 Network for Business Sustainability, nbs.net/sustainability-centres-directory/bench-marks-
centre-for-corporate-social-responsibility/.
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Swedwatch, för att säkerställa att personerna var villiga att ställa upp på en intervju. 
En del av intervjuerna arrangerades på plats beroende på vem som var tillgänglig.

Swedwatch har valt att fokusera studien på Nordvästraprovinsen i Sydafrika av flera 
skäl: det finns tydliga kopplingar till de svenska företagen eftersom samtliga av de tre 
största gruvföretagen har verksamhet i området, de oroligheter som påverkat indu-
strin under det senaste året har ägt rum i provinsen, samt att större delen av Sydafri-
kas platinautvinning sker i provinsen. Urvalet av byar gjordes med utgångspunkt i var 
de tre största gruvbolagen hade sina gruvor för att säkerställa att de byar som besök-
tes berördes av något av de tre största gruvbolagen.

Bilaga 2:  
Lagar, ramverk och branschinitiativ
Gruvsektorn i Sydafrika är reglerad av ett antal lagar som styr gruvbolagens verksam-
het. I detta kapitel presenteras de mest centrala nationella lagarna, relevanta inter-
nationella ramverk samt branschinitiativ inom gruvsektorn som berör företag och 
mänskliga rättigheter.

Nationell lag i Sydafrika

Sydafrikanska konstitutionen
Den sydafrikanska konstitutionen är den högst rådande lagen i Sydafrika som alla 
övriga lagar måste förhålla sig till. Den nuvarande konstitutionen antogs 1996 och 
arbetades fram av den nyvalda regeringen efter avskaffandet av apartheid 1994.

Konstitutionen säkerställer en rad av de rättigheter som i denna rapport tas upp som 
bristande, exempelvis rätten till lämpligt boende (sektion 26), rätten till vatten och 
hälsa (sektion 27), rätten till egendom (sektion 25) samt rätten till en miljö som inte 
är skadlig för deras hälsa eller välmående (sektion 24) Den sydafrikanska staten har 
alltså ett ansvar enligt landets konstitution att säkerställa dessa rättigheter.141

Mineral and Petroleum Resources Development Act (MPRDA)
MPRDA trädde i kraft 2002 och är den centrala lagstiftningen som reglerar gruvindu-
strin i Sydafrika. Lagen styr hur prospektering, brytning och produktion av mineraler 
i Sydafrika ska gå till. Det är den sydafrikanska staten som är ansvarig för landets 
mineralresurser och som beslutar vem som har rätt att utvinna resurserna.142

För att ett företag ska bli tilldelade mineralrättigheter måste en så kallad social and 
labour plan upprättas där företaget redogör för på vilket sätt det kommer att bidra 
till samhällsutveckling i regionen där de bedriver gruvdrift. Dessa planer har dock 

141 Constitution of the Republic of South Africa, 1996, www.info.gov.za/documents/
constitution/1996/a108-96.pdf.

142 MPRDA, www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=196612.
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kritiserats från flera håll på grund av bristande insyn, då företagen oftast inte offent-
liggör innehållet, vilket leder till att det blir omöjligt för berörda intressenter att 
bedöma om gruvföretagen lever upp till sina åtaganden.143

Mining Charter
I enlighet med MPRDA har även en specifik gruvstadga, Mining charter, tagits fram 
som syftar till att säkerställa att historiskt missgynnade sydafrikaner gynnas av 
utvinningen av mineraltillgångarna. Den första gruvstadgan, som antogs 2002 och 
uppdaterades 2010, reglerar ett antal områden kopplade till hållbar utveckling inom 
gruvindustrin. Som exempel kan nämnas att samtliga multinationella företag som 
levererar produkter till gruvbolagen ska avsätta 0,5 procent av de årliga intäkterna 
från gruvbolagen till utvecklingsprojekt för lokalbefolkningen. Gruvföretagen ska 
även konsultera lokalbefolkningen och analysera lokalbefolkningens behov innan 
utvecklingsprojekten inleds. När det gäller boende för arbetarna är målet att arbe-
tarbostäderna ska omvandlas till familjebostäder senast 2014 samt att samtliga 
anställda ska erbjudas möjligheten att köpa sina egna bostäder.144

Internationella ramverk

International Bill of Human Rights
De mänskliga rättigheterna, så som de uttrycks i International Bill of Human Rights 
(som består av Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de vikti-
gaste instrumenten genom vilka de har kodifierats: Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter och Internationella konventionen om ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter) är allmängiltiga, odelbara och likvärdiga.

Till de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK) hör bland annat rätten 
till mat, vatten, hälsa, bostad, utbildning och försörjning genom eget arbete. FN:s 
ESK-konvention är ett juridiskt bindande avtal mellan stater. Trots att konventionen 
berör staters ansvar under folkrätten har även företag, och andra ickestatliga organ, 
ett ansvar att följa konventionen i och med dess internationellt accepterade ställ-
ning som allmängiltig norm. 160 länder har genom att skriva under avtalet förbundit 
sig att arbeta för att uppnå alla rättigheter som ingår i konventionen. 70 länder har 
ratificerat konventionen.145 Företag relaterar till ESK rättigheterna på flera sätt. Dels 
genom att exempelvis betala rimlig ersättning till sina anställda, dels genom att se 
till att deras verksamhet inte påverkar tillgången till exempelvis mat, vatten eller en 
lämplig bostad på ett negativt sätt. 

143 Se: Legal Resource Centre, Submission on the Draft Minerals Petroleum Resources 
Development Amendment Bill 2012, 8 februari 2013.

144 The Broad-Based Socio-Economic Empowerment Charter for the South African Mining 
and Minerals Industry (Mining Charter) www.bullion.org.za/MediaReleases/Downloads/
Amended_of_BBSEE_Charter.pdf.

145 UN, treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV
3&chapter=4&lang=en.
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FN:s Global Compact
Global Compact introducerades 1999 av FN:s före detta generalsekreterare Kofi 
Annan och är idag, med över 6 000 företagsmedlemmar från 135 länder, det största 
internationella initiativet för företagsansvar och hållbarhetsfrågor. Företagsmedlem-
marna förbinder sig att leva upp till tio principer kring mänskliga rättigheter, miljö, 
arbetsvillkor och antikorruption, och respektera dessa i hela sin värdekedja. Global 
Compact är inte ett juridiskt bindande ramverk, men företagen som frivilligt förbin-
der sig att delta i initiativet måste rapportera hur de anser sig leva upp till principerna 
och kan bli uteslutna om det visar sig att de inte rapporterar. Samtliga svenska före-
tag och gruvföretagen som granskats i denna rapport är medlemmar i Global Com-
pact. När det gäller Amplats är det moderbolaget Anglo American som är medlem.146

OECD:s riktlinjer för multinationella företag
OECD:s riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinatio-
nella företag verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. De rör bland 
annat företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. 
Riktlinjerna reviderades 2011 efter antagandet av FN:s vägledande principer för före-
tag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna föreskriver bland annat att multinationella 
företag bör arbeta i nära samarbete med lokalbefolkningen för att främja en hållbar 
utveckling i samband med sin verksamhet. I varje OECDland finns en så kallad 
nationell kontaktpunkt som har i uppgift att utreda huruvida riktlinjerna efterlevs. De 
nationella kontaktpunkterna har endast mandat att medla mellan berörda parter och 
uttala rekommendationer, de är inte juridiskt bindande domstolar.147

IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability
IFC, International Finance Corporation, är en del av Världsbanken och en utveck-
lingsorganisation som fokuserar på finansiering av näringslivsprojekt i utvecklings-
länder. IFC:s hållbarhetsstandard bygger på åtta principer som syftar till att iden-
tifiera och hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. 
IFC ställer som krav på sina klienter att arbeta utifrån principerna i de projekt som 
organisationen är delaktig i. De åtta principerna behandlar implementeringen av 
riskhanteringssystem, hanteringen av specifika mänskliga rättighets, arbetsrättsliga 
och miljömässiga risker, samt bland annat särskilt frågan om tvångsförflyttningar 
i samband med projekt.148

Branschinitiativ

International Council on Mining and Metals, ICMM
Den globala branschorganisationen för gruvindustrin, ICMM, arbetar för att bolag 
aktiva inom gruvindustrin aktivt ska bidra till en hållbar utveckling. Organisationen 
har funnits sedan 2001 och är frivillig att ansluta sig till. Av de tre berörda gruv-

146 UN Global Compact, www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html.
147 OECD, Guidelines for Mulitnational Enterprises.
148 IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, www.ifc.org/

wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.
pdf?MOD=AJPERES.
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bolagen i denna rapport är Lonmin medlem samt Anglo American (moderbolag till 
Amplats). De bolag som anslutit sig till ICMM har förbundit sig att leva upp till tio 
hållbarhetsprinciper och regelbundet rapportera om dem. Principerna slår bland 
annat fast att mänskliga rättigheter av samtliga berörda intressenter ska respekteras, 
vikten av att tidigt skapa goda kontakter med grupper som påverkas av företagens 
verksamhet för att effektivt bidra till samhällsutveckling, samt att regelbundet och 
öppet konsultera berörda intressentgrupper.149

Extractive Industries Transparency Initiative, EITI
EITI är ett initiativ för ökad transparens inom utvinningsindustrierna som funnits 
sedan 2002. Stater, företag och organisationer står bakom och företag som blir med-
lemmar förbinder sig att tydligt rapportera inkomster och skatter i de länder där de 
är verksamma. Varken Sydafrika eller Sverige är medlemmar i EITI, däremot samt-
liga av de tre största platinagruvbolagen i Sydafrika.150

149 ICMM, www.icmm.com/.
150 EITI, eiti.org/.
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