
 
Swedwatchs replik till kommentarer från Schalins Ringar 

 
Schalins Ringar kommentar: Alla våra diamanter är konfliktfria enligt The kimberley Certification 
Scheme (KPCS) vilket innefattar ca 99,9 % av världens diamantproduktion. 
 
Swedwatchs kommentar: Swedwatchs rapport fokuserar på problematiken kring att KPCS inte 
beaktar rådande arbetsvillkor och förekomst av barnarbete under utvinningen. Detta innebär att 
99.9 procent av världens Kimberleycertifierade diamanter har certifierats utan tanke på om det finns 
kopplingar till oetiska arbetsförhållanden. 
 
Enligt rapporter från människorättsorganisationer som Amnesty International är diamantutvinning i 
flera länder i Centralafrika direkt kopplad till sexuellt våld mot unga flickor och kvinnor, 
tvångsförflyttningar, barnarbete samt andra kränkningar av mänskliga rättigheter.  Även om många 
diamantproducerande länder inte har sådana problem är det viktigt att visa på att 
Kimberleycertifieringens definition av vad som utgör en oetisk diamant inte speglar de verkliga 
förhållanden som råder i flera diamantområden idag.  
 
Schalins Ringar kommentar: Vi köper våra diamanter från europeiska leverantörer med säte i 
Antwerpen. För oss är det viktigt att vi inte handlar med diamanter vars inkomster bidrar till 
konflikter eller andra missförhållanden. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att man jobbar 
efter bestämmelserna i KPCS vilket garanterar att vi inte handlar med konfliktdiamanter men även 
sätter fokus på arbetet att bekämpa missbruk av människorättsfrågor inom diamantindustrin. 
 
Swedwatchs kommentar: Swedwatchs rapport lyfter utmaningarna gällande bristen på spårbarhet 
inom den globala diamanindustrin samt de väldokumenterade utmaningarna med KPCS. Det är 
välkommet att Schalins ringar ställer krav på sina leverantörer och Swedwatch uppmuntrar Schalins 
att publikt redogöra för hur man arbetar med att identifiera de risker som kan finnas utmed 
leverantörsledet, såsom FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) 
föreskriver att alla företag bör göra.  
 
Schalins Ringar kommentar: Vi ställer även krav på våra leverantörer att vara certifierade 
medlemmar i The Responsible Jewellery Council (RJC) http://www.responsiblejewellery.com/. RJC är 
en organisation där medlemmarna förbinder sig att arbeta i enlighet med en internationell standard 
vars syfte är att skapa ett ansvarstagande företagande genom hela försörjningskedjan inom 
diamantindustrin avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpåverkan och många andra viktiga 
frågor kopplat till handeln med diamanter.  
 
Som köpare av diamanter vet vi idag inte exakt var diamanterna ursprungligen kommer ifrån då det 
saknas spårbarhet i försörjningskedjan från rådiamant till färdigt smycke. Genom att vi ställer krav på 
våra leverantörer enligt ovan så kan vi vara säkra på att våra leverantörer tillsammans med andra 
aktörer inom de olika delarna av förädlingskedjan är med och bidrar till förbättrade arbets- och 
miljövillkor inom diamantindustrin.  
 
Swedwatchs kommentar: Det är bra att Schalins ringar ställer krav på sina leverantörer att medverka 
i initiativ som The Responsible Jewellery Council (RJC). Swedwatch har varit i kontakt med några av 
de organisationer som 2013 riktade skarp kritik mot RCJ, (se rapporten ”More Shine than Substance”, 
https://www.earthworksaction.org/files/publications/More-Shine-Than-Substance-FINAL.pdf). Enligt 
vad Swedwatch erfar har kritiken föranlett de reformer som just nu håller på att genomföras av RJC. 
Då reformerna är pågående avstår Swedwatch från att ge några omdömen om initiativet och dess 
eventuella effektivitet i att adressera människorättsutmaningar inom diamanthandeln/produktionen. 
Under Swedwatchs granskning av Schalins ringars hemsida den 2 november 2016 fann Swedwatch 
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inte hänvisningar till due diligence-processer eller policyer i enlighet med vad UNGP och OECD 
Guidance förespråkar (två ramverk som ligger till grund för Swedwatchs analyser i rapporten 
Childhood Lost).  
  
Schalins Ringar kommentar: Swedwatch har i sin rapport (Rapport nr 83) avseende diamantutvinning 
i Republiken Kongo (DRC) omnämnt Schalins Ringar AB som ett av Sveriges sju största företag som 
handlar med diamanter.  
Vidare skriver Swedwatch i sin rapport att DRC är den tredje största diamantproducenten i världen, 
det som inte nämns är att landet enbart står för 0,9 % av värdet av världens diamantproduktion 
avsedda för smyckesproduktion. Resterande 99,1 % av landets diamantproduktion är av sämre 
kvalitet och används därför inom industrin som råvara till olika typer av puts, slip- och skärande 
verktyg ämnade för tillverkningsindustrin i världen.  
 
Swedwatchs kommentar: Swedwatch har inte valt ut de sju största svenska företagen (och säger inte 
någonstans i rapporten att de sju utgör de största); Swedwatch har däremot valt ut de två största 
samt ett antal andra aktörer på den svenska marknaden. Swedwatch tittar på företag av olika storlek 
för att ge en bred bild av marknaden.  
 
Enligt vad Swedwatch erfar mäts ett lands diamantproduktion i antingen värde (det monetära värdet 
av diamanter man exporterar) eller kvantitet (hur mycket ett land exporterar i volym, mätt i carat). 
Vad gäller DRCs storlek på den internationella diamantmarknaden är landet rankat som den 3e 
största producenten/exportören mätt i volym, och det 11e största mätt i värde. Swedwatch har nu 
lagt in ett förtydligande kring detta i rapporten. Swedwatch har valt att fokusera på kvantitet (istället 
för värde) på grund av följande skäl:  
 

1. Undervärdering av diamanter är ett välkänt problem i DRC, vilket riskerar att en mätning i 
värde inte ger en helt rättvis bild av den totala produktionen. Undervärderingen gör att 
begreppet kvantitet ger en tydligare skildring av omfånget av produktionen i DRC.   

2. DRCs diamantproduktion gäller i huvudsak diamanter för industriellt bruk. Däremot har 
amerikanska myndigheter sedan 2008 årligen rankat DRC som den 5e eller 6e största 
producenten i världen av diamanter som kan användas för smycken.1 Swedwatch har lagt in 
ett förtydligande kring detta i sin rapport.  

 
Swedwatch vill också understryka att uppskattningsvis ytterligare upp till 20% av DRCs totala 
diamantproduktion smugglas ut ur landet. Diamantsmuggling sker enligt uppgift inte av industriella 
diamanter, utan av diamanter ämnade för smyckesindustrin. Dessa ca 20% bör alltså tas i beaktande i 
diskussionen kring DRCs roll i den globala diamantproduktionen.  
 
Schalins Ringar kommentar: Schalins Ringar AB levererar smycken som innehåller i briliantslipade 
diamanter av mycket hög kvalitet. Dessa briljanter slipas fram från rådiamanter som i huvudsak 
kommer från Ryssland, Canada, Botswana, Angola, Sydafrika och Namibia. Tillsammans står dessa 
länder för 90% av världens diamantproduktion avseende värde, alltså diamanter avsedda för 
smyckesproduktion. 
 
Swedwatchs kommentar: Swedwatch noterar detta och betonar samtidigt att DRC sedan 2008 
årligen har rankats som den 5e eller 6e största producenten globalt av diamanter för 
smyckesproduktion, i volym mätt.2 Givet svårigheterna kring spårbarhet av diamanter på 
världsmarknaden kan det inte uteslutas, såvida ett företag inte kan uppvisa en direkt spårbarhet, att 

                                                           
1 https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/  
2 Ibid  
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diamanter från DRC och andra länder i Centralafrika med liknande människorättsutmaningar 
kopplade till sin diamantproduktion, inte når den svenska marknaden.  
 
 
Swedwatch understryker återigen att uppskattningsvis ytterligare upp till 20% av DRCs totala 
diamantproduktion smugglas ut ur landet. Diamantsmuggling sker enligt uppgift ej av industriella 
diamanter, utan endast av diamanter ämnade för smyckesindustrin. Dessa ca 20% bör alltså tas i 
beaktande i diskussionen kring DRCs roll i den globala diamantproduktionen.  
 
Schalins Ringar kommentar: Schalins Ringar omsätter ca 150 mkr årligen, omsättningen innehåller 
intäkter avseende tillverkning, tjänster, ädelmetaller och diamanter. De sju bolagen i rapporten 
omsätter tillsammans totalt 1,8 mdr kronor, vilket även den innehåller intäkter avseende tillverkning, 
tjänster, ädelmetaller och diamanter. Detta innebär att Schalins Ringars omsättning utgör en mindre 
del av den totala omsättningen avseende diamanter i Sverige och en ännu mindre del av den totala 
omsättning av diamanter i världen.  
 
Vi är väl medvetna om att det råder en mycket svår situation i DRC avseende mänskliga rättigheter. 
Men att antyda att Schalins Ringar är en del av den problematiken kopplat till vår verksamhet och 
storlek samt ändamål för diamantutvinning i DRC är direkt felaktigt och därför begär vi att Schalins 
Ringar exkluderas ur rapporten. 
 
Enligt UNGP, det FN-ramverk som Swedwatch använder som utgångspunkt i rapporten, har företag 
ansvar att öppet visa hur de hanterar risker för negativ påverkan över mänskliga rättigheter utmed 
sina leverantörsled. Detta gäller speciellt för företag med verksamhet som är kopplad till sektorer 
som utifrån ett människorättsperspektiv benämns som ”högrisk” (såsom gruvindustrin).  
 
Swedwatch anklagar inte några av företagen i rapporten för att vara ansvariga för situationen kring 
diamantgruvor i DRC, och Swedwatch säger inte heller att det går att fastslå huruvida diamanter från 
DRC ingår i svenska företags leverantörsled; Swedwatch lyfter däremot de människorättsrisker som 
finns i diamantutvinningen i flera länder (med DRC som huvudexempel i rapporten), och tittar på hur 
svenska smyckeföretag - som är beroende av gruvindustrin - arbetar med och förhåller sig till dessa 
typer av risker. Swedwatch tittar även på hur de svenska företagen, i enlighet med UNGP, redovisar 
och kommunicerar hur deras arbete med dessa frågor ser ut.  
 
För att citera UNGP, Princip 15: ”Business enterprises need to know and show that they respect 
human rights. They cannot do so unless they have certain policies and processes in place.” 
 
Swedwatch har lagt till ett förtydligande kring detta i rapporten. Swedwatch har inte tagit bort några 
av de sju företagen i rapporten.  
 
Avslutningsvis vill Swedwatch nämna att vi välkomnar dokumentation som Schalins ringar vill dela 
med sig av gällande hur Schalins ringar arbetar med att hantera människorättsrisker inom 
diamanthandeln och i vissa länders diamantutvinning. Om Schalins ringar kan (nu eller i framtiden) 
visa att de har full spårbarhet av sina diamanter till länder som är fria från människorättskränkningar 
inom sin diamantutvinning, välkomnar Swedwatch sådan information och vill gärna, med Schalins 
ringars medgivande, lyfta detta som ett viktigt och positivt exempel för andra smyckeföretag att ta 
lärdom av.  
 
Swedwatch värdesätter dialogen med företag både före och efter publicering av rapporter. Dialog är 
viktigt för att skapa positiv förändring och mer hållbara leverantörsled. Swedwatch beklagar att 



 
Schalins ringar inte svarade på Swedwatchs försök till kommunikation under produktionen av 
rapporten, och inte heller på Swedwatchs enkät.  
 
Om Schalins ringar vill träffa Swedwatch för att diskutera rapporten, eller några andra frågor kring 
företagsansvar inom gruvindustrin, vänligen meddela oss. Vi kommer se till att vara tillgängliga för en 
konstruktiv dialog.  


