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Beslut om att skydda bolagets och dess aktieägares rykte 
De tvivel som förts fram offentligt om bolagets tidigare rättsliga och moraliska beteende skadar 

bolagets och dess aktieägares internationella rykte. För att återupprätta bolagets rättsliga och 

moraliska anseende måste dessa tvivel snarast bemötas på ett trovärdigt, övertygande och 

heltäckande sätt. I FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter föreskrivs dessutom att 

investerare inte utnyttjar kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta kräver tydlighet när det 

gäller bolagets rättsliga och moraliska beteende vilket bäst uppnås genom att en utredning 

genomförs av en grupp oberoende och internationellt erkända experter på Sudan, internationell 

lag och affärsetik. Innan utredningen inleds måste det fastställas att alla relevanta intressenter 

har förtroende för gruppen och dess ramar. 

 

Beslut om tillstånd att främja rättvisans gång 
För två år sedan inledde allmänna åklagaren för internationella brott, Magnus Elving, en 

brottsutredning om svenska kopplingar till kränkningar av internationell humanitär rätt i Sudan. 

Utredningen pågår fortfarande och kommer sannolikt att fortsätta under flera år. Det utdragna 

osäkra läget skadar bolagets intressen. Genom att aktivt stödja allmänna åklagaren och 

överlämna allt relevant material till honom kan utredningen genomföras snabbare och bolaget 

och dess aktieägare kan offentligt visa att de verkligen vill att rättvisan ska ha sin gång. En sådan 

åtgärd skulle dessutom minska riskerna för att kriminalpolisen vill genomföra en husrannsakan. 

Genom att låta allmänna åklagaren få tillgång till all tillgänglig information kan risken för en 

intressekonflikt mellan bolaget och enskilda medlemmar av högsta ledningen och styrelsen 

minimeras. 

 

Beslut om att genomföra FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter 1 ”Protect, 
Respect and Remedy” 
Effektiva klagomålsmekanismer har en nyckelroll inom socialt ansvarstagande när det gäller att 

respektera mänskliga rättigheter. 



 

Beslut om att genomföra FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter 2 ”Protect, 
Respect and Remedy” 
Mekanismer för att hantera eventuella klagomål mot bolaget i Sudan och Etiopien är sannolikt 

ineffektiva om de inte kan utnyttja expertkunskaper och har djup förståelse för de situationer 

de ska omfatta. Alla mekanismer för att åtgärda felaktigheter måste anpassas sig till lokal kultur 

och rådande rättskänsla. Tillgång till en förteckning över kränkningar av mänskliga rättigheter 

och möjligheter att åtgärda dessa är av största vikt för att de ska bli effektiva. 

 

Förslag om förebyggande av intressekonflikt 
Allmänna åklagaren har offentligt klarlagt att han endast utreder fysiska personer. Det 

begränsar rimligtvis förteckningen över möjliga misstänkta till svenska medborgare och 

Sverigebaserade medlemmar av den högsta ledningen i International Petroleum Corporation 

(Sudan) Ltd, Lundin Oil AB och Lundin Petroleum AB samt närstående företag mellan 1997 och 

2003. Flera av personerna i den högsta ledningen hör till denna kategori och kan därför åtalas 

för delaktighet i krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Dessa personer har naturligtvis 

ett starkt personligt intresse av att utredningen ska misslyckas med att hitta bevis som kan 

binda dem vid brottet. Det är å andra sidan av väsentligt intresse för aktieägarna att bolaget 

skyddar sitt internationella rykte. Dessa två målsättningar är inte nödvändigtvis förenliga och en 

intressekonflikt kan föreligga mellan bolaget och medlemmar i den högsta ledningen och 

styrelsen i frågan. Det fordrar att ansvaret för att hantera alla frågor rörande brottsutredningen 

lämnas till en grupp som arbetar långt ifrån från ledningen och styrelsen, dvs. att tillsynen sker 

av en betrodd och oberoende tredje part. En separate ansvarighetskommitté som har alla 

nödvändiga befogenheter skulle vara en elegant lösning.  

 


