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1 Inledning 
 

1.1 Introduktion    

 

Företagsaktören utgör en grundläggande del av samhället. Fundamentala samhälls-

funktioner drivs av ekonomiska förehavanden som den finansiella sektorn till stor del 

bidrar till att stimulera. Genom tiden har företagens roll i samhället utvecklats beroen-

de på samhällsdebatten och det ekonomiska läget, sedan ett tag tillbaka ligger det i 

tiden att diskutera vilket ansvar företagen har gentemot omgivningen de verkar i. 

 

Ovan nämnda har sin grund i att samhället i västvärlden idag är välutvecklat och eko-

nomisk stabilitet med välmående multinationella företag har rått en längre tid. Med-

borgarna har inte på länge behövt oroa sig för hungersnöd, väpnade konflikter eller 

extrem lågkonjunktur, vilket har medfört att fokus flyttats från företagandets positiva 

effekter till de negativa. 

 

I dagsläget bevittnar vi ett skeende som i stora delar av världen klassas som ”extrem” 

lågkonjunktur; flera av världens största finansaktörer har gått i konkurs, världens bör-

ser är instabila på ett sätt som inte förekommit sedan depressionen på 1930-talet och 

miljontals människor har som direkt eller indirekt följd förlorat sitt jobb. Icke desto 

mindre har debatten över tid, i större utsträckning än tidigare, fokuserats på vilken på-

verkan företag har på till exempel miljö, i vilken utsträckning mänskliga rättigheter 

beaktas och om arbetsrättens efterlevnad också i mindre utvecklade länder.  

 

Dagens finanskris medför oundvikligen extrema situationer inom näringslivet. Iaktta-

gandet av ett företagsansvar blir en central del av företagsverksamheten; att bortse 

från ett sådant ansvar kan få ödesdigra följder. Multinationella företagsaktörer som 

väljer att strunta i ett etiskt ansvar kan straffas för detta genom att konsumenterna får 

en negativ bild av företaget. Detta kan skada företagets varumärke och goodwill, ett 

företag som upplevs som oetiskt är inte lika populärt som ett företag som upplevs som 

”etiskt”.  
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Diskussionen om vilket ansvar varuproducerande företag har, håller sedan några år på 

att glida mot en diskussion om vilket ansvar den finansiella sektorn har. Trots att rent 

finansiella aktörer inte bygger fabriker eller har anställda i utvecklingsländer är detta 

aktörer som genom sina investeringar och penninglån har en stor påverkan.  

 

Konceptet om företagens samhällsansvar, Corporate Social Responsibility (CSR), har 

funnits sedan början av 1900-talet, men först de senaste åren börjat uppmärksammas 

av finansaktörer. CSR anses generellt sett innefatta fyra delar; mänskliga rättigheter 

(MR)1, miljöengagemang, arbetsrätt2 och korruptionsbekämpning. Då CSR per se inte 

är reglerat i nationell lagstiftning består problemet i att förmå företag att självmant ta 

ett socialt ansvar och idka handel på ett för berörda parter hållbart sätt. Eftersom rikt-

linjer och principer inte juridiskt kan påtvingas eller sanktioneras, krävs att det finns 

andra incitament för att företag skall anse det motiverat att inarbeta ett frivilligt etiskt 

ansvar i företagandet. Ett incitament är att det finns en politisk vilja att företag skall se 

bra ut. Ekonomiskt kan också finnas fördelar med att etiskt korrekt företagande. Detta 

sistnämnda är kanske den faktor som är mest motiverande för företag. 

 

Nordea anklagades år 2006 för att ha brutit mot etiska koder i OECD:s Riktlinjer för 

multinationella företag, (Riktlinjerna,) genom detta blev frågan om CSR inom finans-

världen en konkret angelägenhet. Riktlinjerna är framförhandlade av representanter 

från fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och diverse enskilda organisationer; 

tillsammans med FN:s Global Compacts principer3 anses Riktlinjerna utgöra grunden 

för CSR. Riktlinjerna är tillämpliga på multinationella företag, i och med Nordeafallet 

uppkom frågan ifall Riktlinjerna också är direkt tillämpliga på företag inom den fi-

nansiella sektorn. 

 

CSR anses av den svenska Regeringen vara en viktig del av företagande och något 

som multinationella företag bör ta i beaktan.4 Medan Global Compact är ett initiativ 

från näringslivet är OECD:s Riktlinjer ett statligt initiativ. I vilken mån Riktlinjerna 

går att, och kommer att, anammas av en vaknande finansiell sektor är ytterst intres-

sant. 
                                                
1 Enligt UN Universal Declaration of Human Rights från den 10 december 1948. 
2 Se bilaga 2. 
3 Se bilaga 1. 
4 Se http://www.ud.se/ga 
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1.2 Bakgrund 

 

Den 14 december 1960 ratificerades konventionen som lade grunden för OECD5, Or-

ganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling6. Genom grundandet av denna 

organisation önskade ett tjugotal regeringar säkerställa ekonomisk utveckling och en 

trygg världsmarknad. År 1976 framlade medlemsländernas regeringar en deklaration 

om internationella investeringar och multinationella företag7 i syfte att stötta organisa-

tionens mål och värderingar.8 Deklarationen om internationella investeringar och mul-

tinationella företag innefattar fyra delar9, bland dessa Riktlinjer för multinationella 

företag. Genom förordning (1976:1111) har den svenska regeringen tillkännagivit Or-

ganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling samt antagit deklarationen om 

internationella investeringar och multinationella företag.   

  

Den argentinska miljö- och människorättsorganisationen Centro de Derechos Huma-

nos y Ambiente (CEDHA) inkom i juli 2006 med en anmälan om att Nordea bröt mot 

Riktlinjerna genom att delfinansiera bygget av en pappersmassafabrik i Uruguay. 

Anmälan lämnades till den svenska och norska nationella kontaktpunkten för OECD:s 

Riktlinjer. 

 

CEDHA anser i sin anmälan att Nordea har underlåtit att handla i enlighet med vad 

som i Riktlinjerna föreskrivs. Vidare menar CEDHA att också diplomatiska förbindel-

ser mellan Uruguay och Argentina har kränkts som en följd av att pappersmassafabri-

ken vid floden Río Uruguay som utgör gränsen mellan de två länderna, getts byggtill-

stånd av den Uruguayska staten .10 

                                                
5 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development. 
6 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
7 OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. 
8 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, article 1: 
The aims of the Organisation for Economic Co-operation and Development shall be to promote poli-
cies designed:(a) to achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising 
standard of living in Member countries, while maintaining financial stability, and thus to contribute to 
the development of the world economy; (b) to contribute to sound economic expansion in Member as 
well as non-member countries in the process of economic development; and (c) to contribute to the 
expansion of world trade on a multilateral, non-discriminatory basis in accordance with international 
obligations. 
9 Guidelines for Multinational Enterprises; National Treatment; Conflicting requirements och Interna-
tional Investment Incentives and Disincentives.   
10 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/89/6cb7d31b.pdf    
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Riktlinjerna är inte lag och den nationella kontaktpunkten är inte en domstol. Kon-

taktpunkten är en av varje medlemsland instiftad instans som har som syfte att fungera 

som diskussionsforum i frågor som har samband med Riktlinjerna, sprida kännedom 

om Riktlinjerna och samordna frågor kopplade till OECD och Riktlinjerna.11 Kon-

taktpunkten skall emellertid också emotta anmälningar om förbrytelse mot Riktlinjer-

na.  

 

Rättsverkningar som kan följa en anmälan är begränsade. Icke desto mindre kan en 

anmälan få stor publicitet och skada företag på ett mera ekonomiskt kännbart sätt än 

endast kritik från en OECD-kontaktpunkt.  

 

 

1.3 Syfte och avgränsning 

 

Sveriges regering för ett nära samarbete med andra staters regeringar vad gäller främ-

jandet av multinationella företags samhällsengagemang. Regeringen har valt att främ-

ja globalisering och arbetar för att hjälpa svenska företag att expandera och hävda sig 

i konkurrensen på världsmarknaden.12 Eftersom det i Sverige fokuseras mycket på 

rättviseaspekten och ett företag många gånger förväntas handla på ett sätt som gynnar 

samhället i stort, inte bara aktieägarna, finns relativt omfattande nationell lagstiftning 

om miljö, arbete och mänskliga rättigheter. Inkorporeringen av CSR och förståelsen 

för ämnet är sålunda inte ett lika stort problem här som i vissa andra länder. Genom 

att lyfta fram frågan om CSR globalt så gynnas, förutom alla på ett ideellt plan genom 

att luften blir renare och djuren mår bättre, även svenska företag på världsmarknaden 

eftersom svenska företag redan till stor del arbetar med företagens samhällsansvar. 

CSR-arbete utgör en viktig konkurrensfördel genom vilken regeringen vill sälja 

svensk företagsamhet och indirekt skapa ett bättre samhälle för medborgarna.  

 

Syftet med denna uppsats är att närmare undersöka CSR inom den finansiella sektorn.  

                                                
11 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part 2, I. National Contact Points. 
12 Bland annat genom inrättandet av ett särskilt Globaliseringsråd, se 
http://www.regeringen.se/sb/d/8616 
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Med utgångspunkt inom nyss nämnda sektor finns ett antal organisationer som foku-

serar på CSR-arbete, dels organisationer som inte är sektorspecifika som Global 

Compact och OECD, dels organisationer som tar fasta på en viss sorts företagande, 

som The Equator Principles för finanssektorn. Jag har valt att undersöka OECD:s för-

hållningssätt idag till CSR inom finansmarknaden.  

 

OECD är en regeringsorganisation och en av de huvudsakliga organisationerna genom 

vilken den svenska regeringen främjar CSR. Orsaken till varför jag inte valt en icke-

statlig sektorspecifik organisation är att dessa organisationer inte har samma juridiska 

anknytning som dess statliga motsvarigheter. Samma gäller företagsdrivna organisa-

tioner som FN:s Global Compact.  

 

Global Compact har en på internationell rätt vilande anknytning och är grundad i FN:s 

regi, samtidigt är organisationen företagsvärldens initiativ och har på så sätt en helt 

annan legitimitet än andra liknande organ. Att undersöka CSR utan att beakta Global 

Compact är svårt och denna infallsvinkel spelar en viss roll även i denna uppsats. Jag 

har emellertid valt att inte i detalj granska Global Compact liksom inte heller andra 

CSR-organ. Eftersom arbetet är juridiskt avhåller jag mig i största möjliga mån från 

politiska diskussioner om ämnet. Icke desto mindre är CSR ett tvärvetenskapligt ämne 

som till stor del även har politisk anknytning varför avgränsningen på denna punkt är 

något glidande.  

 

 

1.4 Problemformulering 

 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på OECD:s Riktlinjer för multinationella före-

tag. Detta är riktlinjer som den svenska regeringen förväntar sig att svenska företag 

skall följa, trots att reglerna inte är bindande för företag.13 Riktlinjerna utgör ett regel-

paket som ger företag konkreta rekommendationer och målsättningar men samtidigt 

ger ett stort utrymme för egna initiativ och ett brett tolkningsutrymme. Detta kan 

ibland skapa problem eftersom företag kan ha svårt att utröna i hur stor utsträckning 

                                                
13 http://www.regeringen.se/sb/d/5467/a/14556 
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riktlinjer som inte är bindande lag bör beaktas i affärsverksamheten. Företag stävar 

efter att följa gällande rätt och att utöver det, på ett sätt som de anser passa, inarbeta 

policys av olika slag. Att dessa policys skall utarbetas enligt ett visst mönster kan te 

sig problematiskt då det inte tydligt anges vilket mönstret är och vilken eventuell poli-

tisk vilja som ligger bakom skapandet av vissa riktlinjer. Nordea fick uppleva denna 

problematik väldigt konkret sätt (se kapitel 5 nedan). 

 

OECD:s Riktlinjer är vid sidan av Global Compacts principer en av CSR-

grundpelarna som samtliga multinationella företag bör efterleva och som fungerar 

som grund för ett djupare CSR-arbete för företag. Problemet med CSR generellt är att 

det inte finns någon tvingade lagstiftning om ämnet. Varje organisation måste själv 

utröna på vilket sätt CSR skall inkorporeras i just deras verksamhet på ett ändamåls-

enligt sätt. Eftersom alla företag är olika går det heller inte att konstruera någon enhet-

lig mall enligt vilken ansvarsfullt företagande skall ske.  

 

För att CSR inte skall bli något som företag arbetar med för sakens skull kräver CSR-

organisationer ofta att den högsta chefen på företaget är ansvarig och aktivt medver-

kar på toppmöten om ämnet ifråga, något som CSR-organisationer menar har fungerat 

förhållandevis bra.14 Den högsta chefens involvering har också en viktig psykologisk 

effekt.  

 

I strävan att klarlägga Riktlinjernas tillämplighet på den finansiella sektorn kommer i 

uppsatsen närmare att undersökas på vilket sätt ett företagsansvar för bolag inom den 

finansiella sektorn kan ta sig i uttryck. Mera specifikt kommer svar att sökas på frågan 

ifall ett företag inom den finansiella sektorn enligt Riktlinjerna kan tillerkännas ett 

självständigt ansvar, eller om företaget är beroende av en bedömning av samarbets-

parters ansvar. Vidare kommer i denna uppsats att behandlas frågan om hur långt ett 

företagsansvar enligt Riktlinjerna kan sträcka sig. Fallet gällande Nordeas påstådda 

förbiseende av Riktlinjerna kommer att få belysa utredningen (se kapitel 5). Då CSR 

är ett förhållandevis nytt fenomen för aktörer inom den finansiella sektorn finns få 

prejudicerande fall om ämnet.  

 

                                                
14 Sternberg s. 243f. 
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En frågeställning gällande CSR är ifall CSR-mässiga, juridiskt icke-bindande regler, 

kan vara bindande för företag på något sätt. Det kan argumenteras för att det finns en 

politisk vilja att företagsaktörer anammar en etiskt riktig policy. Principer och riktlin-

jer av detta slag är till stor del politiskt styrda; hur viktligt CSR anses vara kan också 

bero på vilken politisk vilja som råder i ett samhälle. I Sverige har CSR traditionellt 

ansetts viktigt oberoende av vilket politiskt parti som har varit det styrande. I och med 

att det för företag finns en förväntan och press från politiskt håll att anamma CSR, 

torde företag känna att de verkligen bör arbeta med sitt företagsansvar och iaktta så-

dan juridiskt icke-bindande reglering. Elaine Sternberg skriver om Ehical Accountabi-

lity och argumenterar för att det är de styrande politikerna som ansvarar för att företag 

handlar etiskt korrekt, detta genom att skapa incitament för multionationella företag 

att ta till sig CSR-policys.15  

 

Eftersom CSR kan vara en konkurrensfördel för företag skapas ett ekonomiskt incita-

ment att driva företaget på ett etiskt försvarbart sätt. Trots att CSR inte är juridiskt 

tvingande kan ett politiskt och ekonomiskt tryck göra att företag är skyldig att handla i 

enlighet med Riktlinjerna och annan CSR-reglering. Rent juridiskt ter det sig inte 

möjligt att tolka och kräva att rekommendationer följs. Nordea kritiserades likväl för 

att inte tillräckligt mycket ta hänsyn till dylika rekommendationer vilket tyder på att 

den politiska makten anser att företag, också inom den finansiella sektorn, skall följa 

Riktlinjerna.  

 

Den finansiella sektorn är en vid sektor som berör de flesta i västvärlden på ett eller 

annat sätt. Ett problem, som i och för sig inte kommer att angripas i denna uppsats, 

men som präglar utvecklingen av CSR inom finanssektorn, är att människor enligt 

tesen om hedonism alltid mer eller mindre kortsiktigt värnar om sig själva i första 

hand. Detta medför att det för kapitalsparare, som de flesta av oss är, är viktigast att vi 

får så stor avkastning som möjligt på våra investerade medel, inte att våra medel är 

investerade i etiskt korrekta fonder och företag. Ifall de CSR-korrekta fonderna skulle 

kunna garantera en högre avkastning än andra fonder skulle många fler vara etiker och 

miljökämpar men eftersom det inte är helt klart att det alltid är dessa fonder och aktier 

som har det högsta börsvärdet så vågar vi helt enkelt inte, ens för samhällets och vår 

                                                
15 Sternberg kapitel 9. 
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egen omvärlds bästa, riskera en några kronor lägre avkastning. Ifrågavarande grund-

läggande instinkt har bromsat framfarten av CSR inom den finansiella sektorn. Även 

om det idag finns fondförvaltare som anser det viktigt att inte köpa aktier i företag 

med stora koldioxidutsläpp eller i företag som handlar med vapen i tredje världen, är 

dessa i minoritet. Eftersom ”The business of business is business” 16, kan detta endast 

ändras genom konsumenternas efterfrågan. Kapitalförvaltare har som sådana inget 

emot CSR utan hoppas istället att med hjälp av CSR kunna öka lönsamheten på sam-

ma sätt som skett inom varuindustrin, för vilket det emellertid krävs ett engagemang 

från den breda allmänheten.17 

 

 

1.5 Metod och källor  

 

Uppsatsarbetet grundar sig i första hand på regelstudier och i andra hand på litteratur-

studier. Förutom facklitteratur finns ett stort antal publikationer från specialinstanser 

och CSR-organisationer som penetrerar ämnet och som varit en värdefull grund för 

studien. Viss fakta och information har återfunnits i tidningsartiklar och pressmedde-

landen. På Regeringens hemsida finns en hel del för ämnet relevant fakta tillgängligt 

varför denna källa många gånger också använts. OECD:s hemsida uppdateras konti-

nuerligt med dokument och statistik som inte finns att tillgå på annat sätt och har varit 

en ovärderlig informationskälla. Naturligen är den teleologiska tolkningsmetoden ut-

gångspunkten. 

 

Förutom litteraturstudier grundar sig fakta i denna uppsats på intervju med två an-

ställda vid FN:s Global Compact-enhet vid huvudkontoret i New York och på samtal 

med representanter för gruppen Globalt ansvar vid det svenska Utrikesdepartementet. 

Ämnet har också dryftats med en representant från OECD:s huvudkontor i Paris.  

 

                                                
16 Karlssson s. 215f och s. 361. Se även Friedman, The New York Times Magazine och Friedman 
Business Ethics (1990). 
17 Ekonomen Philip Kotler tillsammans med Nancy Lee menar att det finns konkreta skäl för att anam-
ma en CSR-policy samt att en dylik policy ökar företagets aktievärde utan att det helt går att beskriva 
hur. Kotler s. 10ff. Se också Larsson. Om saken 
http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2945 
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Fakta har vidare inhämtats genom medverkan vid möten med representanter från den 

finansiella sektorn och representanter från Globalt ansvar vid Regeringskansliet. En 

viktig del av informationen grundar sig slutligen på föredrag och seminarier om äm-

net, bland annat med FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i näringsli-

vet, John Ruggie, med justitieminister Beatrice Ask och med Sasja Beslik som är an-

svarig för ansvarsfulla placeringar på Banco Fonder. 

 

Området präglas av att traditionell rättskällelära som metod är svår att tillämpa på en 

studie av ämnet. Den klassiska juridiska metoden, där ledning söks i hårda rättskällor 

och med domstolsbeslut som grundläggande fakta kan inte direkt tillämpas vid en stu-

die av Riktlinjerna och dess tillämpning.    

 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen inleds med en förklaring om vad CSR, företagens samhällsansvar, är. Detta 

referat belyser också CSR:s ställning i Sverige och OECD:s Riktlinjers placering i 

sammanhanget. Vidare förklaras vad begreppet finansiell sektor i denna uppsats åsyf-

tar, vilket också ger en fingervisning om hur begreppet ifråga tolkas och torde tolkas i 

ett internationellt sammanhang vid diskussion om CSR. Ett utlägg om OECD som or-

ganisation och investeringskommittén som specialinstans för ärenden rörande den fi-

nansiella sektorn följer. För att förstå dilemmat med Riktlinjerna och den finansiella 

sektorn är det viktigt att veta hur organisationen fungerar, varifrån Riktlinjerna här-

stammar och vilka dessa är till för.  

 

Klargörandet av ämnets juridiska ställning är centralt i detta arbete, liksom även för-

klaringen om soft law som kan vara aktuell gällande CSR:s juridiska ställning. Norde-

afallet belyser utredningen om Riktlinjera i förhållande till den finansiella sektorn och 

är en del av uppsatsens kärna. I ljuset av Nordeafallet diskuteras CSR men främst 

Riktlinjerna, särskilt vad gäller finansindustrin. Avslutningsvis kommenteras ämnet 

som uppsatsen behandlar och en diskussion om det rättliga läget förs på basen av vad 

uppsatsarbetet utmynnat i.  
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2 Begreppsförklaring 
 

2.1 Corporate Social Responsibility 

 

Företag skall följa lagar och förordningar i den stat där de verkar. Då den statliga re-

gleringen inte anses tillräckligt långtgående avseende det som i industriländer anses 

vara etik och moral finns ett överskjutande, icke-lagstadgat ansvar18, betecknat CSR. 

CSR grundar sig på premissen att (a) lagar skall efterlevas, men också (b) allmänna 

värderingar avseende till exempel MR skall av multinationella företag iakttas i sin af-

färsverksamhet.   

  

CSR kan definieras på flera olika sätt och det finns en uppsjö av olika organisationer 

och regelpaket som förespråkar ämnet.19 Gemensamt för olika definitioner är att ett 

frivilligt, i företagets affärsidé inbäddat ansvar för miljö, MR, arbetsrätt och ofta även 

anti-korruptionsåtgärder statueras. 20 Detta ansvar skall vidare värnas om av företagets 

högsta ledare.  

 

På ett konkret plan skall CSR-instrument hindra att företag handlar på ett sätt som fy-

siskt kan skada företagets omgivning eller medarbetare och på så sätt skada företagets 

varumärke. Eftersom CSR grundar sig på frivillig implementering från företagens sida 

finns ingen övervakande instans och inga sanktionsmekanismer. Företagens efterlev-

nad av CSR ger dock ett positivt utslag i och med att diverse ideella organisationer 

och media är mindre benägna att svartmåla företaget och därmed skada varumärket. 

Att ta ett samhällsansvar och framgångsrikt kommunicera detta kan vara en viktig 

preventiv åtgärd för att undvika skada på affärsverksamheten. Exempel på fall där fö-

retag inte haft en tydlig CSR-policy vilket fått betydande ekonomiska konsekvenser är 

bland annat Nestlés bröstmjölkskampanj och publiciteten om hur Chiquita inte skyd-

dar sina anställda vid besprutning av bananer.  

                                                
18 Sternberg s. 69f. 
19 Förutom OECD och Global Compact till exempel The Equator Principles, Social Investment Forum, 
Business and Human Rights Resource Centre och Global Reporting Initiative. 
20 Se bland annat http://www.globalcompact.org/AboutTheGC/index.html och 
http://www.regeringen.se/sb/d/2657  
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Överträdelser av CSR-policys kan sanktioneras nationellt om ett visst handlande ock-

så strider mot ett lands nationella lagstiftning. Nationellt finns i regel till exempel la-

gar reglerande miljöhänsyn och arbetstagare, vilka också är en viktig del av CSR. Då 

arbetsrätten i tredje världen inte alltid är lika långtgående som i västvärlden anses 

emellertid CSR-policys vara ett viktigt komplement för multinationella företag. 

 

 Frågan om hur CSR skall inkorporeras av ett specifikt företag blir i hög grad en be-

dömningsfråga som måste utrönas från fall till fall. För att möjliggöra en långt realis-

tisk och fungerande CSR-strategi måste varje företag utifrån sina egna förutsättningar, 

naturligen med företagsintressenternas intresse som utgångspunkt, formulera en indi-

viduell lösning.  

 

Världens största CSR-initiativ är Förenta Nationernas Global Comapct som fick sin 

början 1999 då FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan insåg att det hade upp-

stått ”en allvarlig konfrontation” mellan företagsvärden och mänskliga rättigheter.21 

Annan menade att företagens ansvar måste sträckas till att innefatta också ett samhäl-

leligt ansvar och att detta skulle fungera bäst genom att ansvaret inbäddades i företa-

gandet som sådant. Stater, det civila samhället och företag måste arbeta tillsammans 

för ett hållbart samhälle, samtidigt som ingen part kan tvingas till ett samarbete.  

 

Global Compact är den förra generalsekreterarens privata initiativ och åtnjuter inte 

generalföresamlingens mandat utan baseras på andra sedan tidigare existerande man-

dat.22 En orsak till detta är att det skulle ha tagit generalförsamlingen flera år att till-

sammans diskutera fram en för alla medlemsländer passande lösning gällande upprät-

tandet av en ny enhet vid FN. 

 

Liksom OECD understryker Global Compact att CSR måste vara företagsdrivet och 

att varje företag måste anamma en för dem passande lösning för att lyckas.23 Carl-

Henrik Svanberg, VD för LM Ericsson, betonade på Global Compacts Leaders Sum-

mit sommaren 2007 att CSR för Ericsson varit ett business case och inte en fråga om 

                                                
21http://www.globalcompact.org/AboutTheGC/index.html , 
http://www.un.org/News/Press/docs/1999/19990201.sgsm6881.html (Press Release from the U.N., 
SG/SM/6881). 
22 Ward (2005) s. 28.  
23 Sternberg s. 222f. 
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välgörenhet.24 Om ett företag handlar med en återförsäljare, som köper sina råvaror av 

ett företag som till exempel visar sig sakna en miljöplan och det uppstår problem med 

utsläpp av giftigt avfall i vattendrag, kommer följderna att påverka också företaget 

som köper slutprodukten och marknadsför denna mot konsumentmarknaden. Negativa 

konsekvenser återspeglas då också på finansiären. Kedjan av aktörer som påverkas av 

en brisfällig CSR-plan kan vara tämligen lång och enskilda företag kan utan förvar-

ning mista sina kunder om inte lämpliga åtgärder vidtagits och inkorporerats i före-

tagskulturen.  

 

Trots att den enskilde konsumenten kan ha bristfällig information om vilket CSR ar-

bete ett visst företag verkligen engagerar sig i, har icke-statliga organisationer ofta en 

realistisk bild vilket kan ha stor betydelse. Företag som börjat jobba med CSR har 

märkt att arbetet ökar den faktiska omsättningen.25  

 

Sverige är en av de huvudsakliga bidragsgivarna till Global Compact.26 Vid den grup-

pen Globalt ansvar på UD jobbar idag en handfull personer för att främja svenska fö-

retags arbete med CSR. Sverige har också en egen CSR-ambassadör.27 

 

Gällande den finansiella sektorn är implementerandet av CSR inte ännu en självklar-

het.28 Då varuproducerande företag för ett antal år sedan uppmärksammade CSR som 

fenomen och började göra detta till en del av sin affärsverksamhet har den finansiella 

sektorn som obestämbart och brett affärsområde legat i skymundan. Hur och i vilken 

utsträckning som till exempel banker torde beakta mänskliga rättigheter, miljö, rättvi-

sa arbetsvillkor och korruption i sitt arbete har först på senare tid blivit ett hett debatt-

ämne. 

                                                
24 Global Compact Leaders Summit s. 32. 
25 Kotler s. 10ff. Se även Larsson. Om saken 
http://www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2945, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=870825  
26 Enligt Global Compact Trust Fund är Sverige det enskilda land som donerar mest till enheten Global 
Compact, 550 000 USD år 2007. Schweiz ligger på andra plats och stöttade enheten med 399 519 USD 
år 2007, innan Danmark som donerade 389 431 USD.  
27 Ambassadör Catharina Kipp. 
28 http://www.banco.se/OmBanco/nyheter/20071112_Banco_uppmanar.aspx , Banco uppmanar finans-
sektorn att ta klimatansvar. 
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2.2 Begreppet finansiell sektor  

 

Enligt kapitel 1 § 4 i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse anses med 

finansrörelse en rörelse i vilken det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att, 

(1.) ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett 

företag med vilket det finns ett nära samband, och (2.) lämna kredit, ställa garanti för 

kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nytt-

jande (leasing).  

 

I denna uppsats kommer begreppet finansiell sektor att baseras på definitionen av fi-

nansieringsrörelse i svensk rätt. Ovan nämnda definition i lagen (2004:297) är grund-

läggande och torde vara liknande också enligt andra staters nationella lagstiftning. 

Begreppet finansiell sektor kommer, icke desto mindre, att tolkas mera extensivt med 

beaktan av relevanta definitioner i internationella sammanhang.  

 

I en av Ethical Investment Research Services (EIRiS) för OECD framtagen rapport 

angående “Corporate Responsibility Practices of Financial Institutions in OECD and 

Important Non-OECD Countries” anses med finansiella institutioner (1 ) banker, (2) 

så kallade generella aktörer inom den finansiella sektorn, (3) tillhandahållare av liv-

försäkring och (4) icke-livförsäkringstillhandahållare.29  

 

Generella aktörer, de så kallade ”General Financials”, inkluderar sektorer såsom för-

valtning, konsumentfinansiering, specialfinansiering, investeringsservice och bolåne-

institut.  

 

Bland de största finansieringsverksamheterna i världen räknas nationella, av stater 

ägda exportkreditinstitut. Dessa har som syfte att tillhandahålla lån, garantier och kre-

diter till företag som önskar etablera sig utomlands, främst i områden där de traditio-

nella kreditgivarna inte alltid vågar finansiera inverteringar i.30 OECD har beräknat att 

nationella exportkreditinstitut i OECD:s medlemsländer under år 2005 har bidragit 

med 125 miljarder dollar i form av krediter, försäkring, garantier och som stöd för 

                                                
29 “Corporate Responsibility Practices of Financial Institutions in OECD and Important Non-OECD 
Countries”, Ethical Investment Research Services s. 3. 
30 Keenan (2008) s. 1 och http://www.sek.se/templates/page___155__SV.aspx 
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privata företag.31 Svensk Exportkredit –SEK, tecknade år 2006 avtal med Pakistanska 

staten om finansiering av köp av ett luftburet övervakningssystem. Avtalet är värt 7,4 

miljarder kronor och är därmed det största svenska exportkontraktet genom tiderna.32   

 

Definitionen av finansiell sektor inrymmer enligt ovanstående förutom banker och 

generella investmentföretag, även så gott som samtliga aktörer som bygger sin verk-

samhet på ägandeskap i andra verksamheter. Sammanfattningsvis är definitionen i 

svensk lag relativt täckande, också med hänsyn till definitionen av finansiell sektor 

sett ur ett internationellt perspektiv. 

 

 

3 OECD och investeringskommittén 
 

3.1 OECD 

 

OECD består idag av 30 medlemsländer33 och har en budget på 342, 9 miljoner 

Euro.34 Organisationens ledord är demokrati och marknadsekonomi, på basen av vilka 

medlemmarna arbetar för att stödja en hållbar ekonomisk utveckling, stimulera syssel-

sättning, öka levnadsstandarden, bibehålla finansiell stabilitet, bistå icke-medlemmars 

ekonomiska utveckling samt bidra till en ökning av världshandeln.35 Organisationen 

har ett nära informationsutbyte med över 100 andra ekonomier och länder, från Ryss-

land, Kina och Brasilien till världens minst utvecklade länder i Afrika.  

 

OECD kan delas in i tre delar på basen av vilket arbete som organisationen har att ut-

föra, Rådet, kommittéenheten, och sekretariatet.36 Den styrande delen i OECD är Rå-

det som verkar som översiktsorgan tillika direktion och vars arbete inriktas på         
                                                
31 Keenan (2008) s.1. och http://www.oecd.org/dataoecd/30/35/37931024.pdf 
32 http://www.sek.se/upload/financialinfo/pdf/6_SEK_Foretagspres.pdf SEK:s årsredoisning 2006, fö-
retagspresentation s. 5. 
33 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, 
Korea, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, 
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Österrike.  
34 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 
35 Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, artikel 1. 
36 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761791_1_1_1_1_1,00.html 
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strategisk planering. Rådet utgörs av representanter från medlemsstaterna och från 

Europeiska Kommissionen37. Rådet har befogenhet att fatta bindande beslut vilka in-

förlivas av OECD:s sekretariat. Beslut i Rådet tages samstämmigt.  

 

Organisationen består av ungefär 200 olika kommittéer, arbetsgrupper och expertpa-

neler.38 Representanter från medlemsländerna träffas inom ramen för dessa för att ut-

byta idéer och utvärdera utveckling inom olika specialområden som bland annat han-

del, ekonomi, utbildning, arbete och finansmarknaden. Från medlemsländernas natio-

nella administrationer deltar årligen cirka 40 000 tjänstemän i kommittéarbetet och 

bildar tillsammans ett internt närverk som stöttar och utvecklar arbetet inom organisa-

tionen genom att samarbeta också vid sidan av kommittémöten.  

 

OECD:s sekretariat består av ungefär 2 500 medarbetare som jobbar för att förverkli-

ga Rådets beslut och organisationens mål på basen av de prioriteringar som Rådet an-

ger. Sedan 1 juni 2006 innehar mexikanen Angel Gurría posten som generalsekretera-

re för organisationen, till sin hjälp har han fyra ställföreträdare.39   

 

Flera av organisationens kommittéer och arbetsgrupper samarbetar inom olika arbets-

områden. Det är oundvikligt att olika ämnesområden ibland överlappar varandra och 

att därför samma ämne diskuteras ur olika synvinklar på olika arbetsgruppers möten.  

 

Med den finansiella sektorns intresse som utgångspunkt i denna uppsats kan konstate-

ras att det finns en stor mängd olika instanser inom OECD som kan vara av intresse 

och vilkas arbete stundvis berör den finansiella sektorn. Den mest relevanta kommit-

tén inom OECD för dylika spörsmål är emellertid OECD:s investeringskommitté.40 

OECD:s Riktlinjer hör också verksamhetsmässigt till investeringskommitténs arbets-

område varför denna kommitté är den mest relevanta i sammanhanget. Investerings-

kommittén är vidare det organ som mer än andra OECD-organ arbetar med frågan om 

Riktlinjernas förhållande till den finansiella sektorn.  

 

                                                
37 Supplementary Protocol No. 1 to the Convention on the OECD. 
38 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36761791_1_1_1_1_1,00.html 
39 Deputy Secretaries-General; Aart de Geus, Thelma Askey, Pier Carlo Padoan och Mari Amano. 
40 OECD Investment Committee.  
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Förutom Investeringskommittén skapades år 2001 ett Globalt forum för internationel-

la investeringar (GFII).41 I GFII:s mandat ingår att för både medlemsländer, icke-

medlemmar och andra intressenter av den finansiella sektorn tillhandahålla en platt-

form för att gynna samförstånd rörande betydande investeringspolicyangelägenhe-

ter.42 Dessa policyangelägenheter inbegriper i synnerhet spörsmål anförda i OECD:s 

deklaration om internationella investeringar och multinationella företag.  

 

Utöver ovan nämnda instanser finns två rådgivande kommittéer som värnar om frågan 

om internationella investeringar inom ramen för OECD. Industrikommittén (BIAC)43 

och fackföreningskommittén (TUAC)44 med företrädare från respektive sektor. Dessa 

två kommittéer kan också sägas ansvara för efterlevnaden av OECD:s Riktlinjer för 

multinationella företag, tillsammans med var medlemsstats nationella kontaktpunkt 

som skall upprättas för befrämjande och övervakning av Riktlinjernas tillämpning.45  

 

 

3.2 Investeringskommittén  

 

Den 1 mars 2004 skapades OECD:s investeringskommitté. Enligt kommitténs konsti-

tuerande resolution46 artikel 3 skall kommittén fullfölja sina åligganden genom att 

bland annat  

 

1. Utveckla och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna och med icke-

medlemmar inom området för internationella investeringar och multinatio-

nella företag, kapitalmarknaden samt internationella finansiella och andra 

förbindelser.    

2. Tjäna som policyforum för att undersöka ärenden inom dessa [ovannämn-

da] områden och dessas relation till globalisering och hållbar utveckling 

samt uppmuntra bästa sedvänja. 

                                                
41 Global Forum on International Investment.  
42 http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_34893_33855051_1_1_1_1,00.html 
43 Business and Industry Advisory Committee. 
44 Trade Union Advisory Committee. 
45 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises s. 18 och s. 32. 
46 Resolution of the Council [C(2004)3 and CORR1] on OECD Investment Committee. 
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3. Utföra uppgifterna som betrotts [kommittén] genom OECD:s Deklaration 

om internationella investeringar och multinationella företag och [till den-

na] relaterade beslut av Rådet samt genom OECD:s Kod för befriande av 

kapitalmarknaden och aktuella osynliga operationer.47 [Kommittén skall 

också] utföra andra till den av Rådet angivna uppgifter. 

4. Befrämja en dialog med företagssamfundet, arbetsmarknadens parter och 

icke-statliga organisationer. 

5. Inlåta sig i och stötta aktiviteter med icke-medlemmars ekonomier för att 

stärka samarbetet och bästa sedvänja, i samarbete med andra internationel-

la organisationer.   

6. Ansvara för övervakning samt befrämja koordineringen av allt arbete med 

Organisationen [OECD] inom området för internationella investeringar 

och multinationella företag, samt att ansvara för att förslag för ifrågava-

rande ändamål presenteras för Rådet eller för andra kommittéer. 

 

OECD:s investeringskommitté bildades efter en sammanslagning av Kommittén för 

internationella investeringar och multinationella företag (CIME)48 och Kommittén för 

kapitalrörelse och osynliga transaktioner (CMIT)49. 

 

Som hjälp för att förverkliga sitt mandat har investeringskommittén en Arbetsgrupp 

för statistik rörande internationella investeringar50 samt en Arbetsgrupp till invester-

ingskommittén.51  

 

 

 

 

 

 

                                                
47 The OECD Codes of Liberalisation of Capital Movement and of Current Invisible Operations. 
48 Committee on International Investment and Multinational Enterprises. 
49 Committee on Capital Movements and Invisible Transactions. 
50 Working Group on International Investment Statistics.  
51 Working Party of the Investment Committee.  
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4 Juridisk bakgrund 
 

4.1 Rättslig utredning  

 

Juridiskt sett är CSR ett mångfacetterat instrument som inte entydigt kan hänföras till 

nationell rätt men inte heller till internationell rätt. Många delar av CSR kan återfinnas 

i nationell lagstiftning och OECD:s Riktlinjer hänvisar uttryckligen till nationell lag-

stiftning gällande exempelvis skattelagstiftning och arbetsrätt. Två av grundpelarna, 

miljörätt och arbetsrätt, är ofta reglerade i staters nationella regelverk, och hänvisas 

till i CSR-regelverk. CSR kan således till stor del hänföras till den offentliga rätten. 

 

CSR är emellertid också juridiskt sett civilrättsligt eftersom det är ett instrument som 

reglerar enskilda företags handlande med varandra och strävar efter att även påverka 

förhållandena mellan företag och konsumenter.  

 

Eftersom CSR som sådant inte är omnämnt i varken den civilrättsliga eller i den of-

fentligrättsliga lagstiftningen och har tydliga internationella inslag ligger det nära till 

hands att juridiskt klassa CSR som en del av den internationella rätten. CSR och 

OECD:s Riktlinjer riktar sig till multinationella företag, det går därför inte att bortse 

ifrån den nationella lagstiftningen i sammanhanget. 

 

Forskare inom området är generellt sett benägna att hänföra företagens sociala ansvar 

till en del av internationell rätt och mera specifikt till soft law.52 CSR-instrument är 

formulerade som icke-bindande dokument, vilket hänför CSR till soft law i första 

hand oaktat att CSR-instrument också hänvisar till nationell lagstiftning. 

 

 

 

                                                
52 Bland annat Karyn Keenan på Halifax Initiative Coalition, Patricia Rinwigati på Uppsala Universitet 
och Christine Chinkin på London School of Economics and Political Science. 
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4.2 Soft law 

 

Soft law definieras främst som icke-juridiskt bindande internationell rätt som begag-

nas vid mellanstatliga förbindelser och av internationella organisationer i fall då ”hard 

law”, juridiskt bindande rätt, inte finns att tillgå.53 Detta innebär emellertid inte att allt 

som inte är ”hard law” automatiskt kan refereras till som soft law.54 

 

Ovanstående definition begagnas i fall då det som motsats till soft law anses finnas 

”hard law” som är bindande. Inom folkrätten är till exempel traktat per definition bin-

dande och således ”hard law”. Traktat som inte är juridiskt bindande refereras till som 

”soft agreements”, som exempelvis the Helsinki Accords.55 I fall då soft law integre-

ras med bindande traktat kan dess icke-bindande karaktär ändras eller förloras. Det 

ligger i den mjuka rättens natur att dess juridiska status kan skrifta beroende på sam-

manhanget det används i. 

 

Det kan noteras att traktat också kan vara till viss del bindande och till viss del icke-

bindande, eller helt icke-bindande; detta beroende på i dokumentet inskrivna villkor 

och inte dokumentets form. Ett exempel på detta är The Convention on Climate 

Change.56 The Convention on Climate Change är till viss del tvingande för de under-

tecknade parterna, samtidigt är konventionens mest centrala artiklar utformade på ett 

sätt som gör det svårt att tyda ifall något reellt tvingade åtagande verkligen föreligger.  

 

På basen av ovan nämnda kan en distinktion göras mellan regler, innebärande tydligt 

definierade åtaganden, ”hard law” och normer och principer som är av naturen mer 

generella och kan betraktas som soft law.  

 

Soft law kan skiljas från tvingande rätt också genom att det för soft law inte på samma 

sätt som för ”hard law” finns en högre instans som kan fatta bindande beslut vid för-

brytelser och är behörig att behandla ärenden som uppstår.  

 

                                                
53 Akehurst s. 54 och Evans s. 141. 
54 Klabbers (1996) s. 168. 
55 Akehurst s. 54 och Cassese s. 196f. 
56 Evans s. 151. 
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Ur en rättsdogmatisk synvinkel är soft law komplext då det ”inte riktigt är juridik” 

men ändå är ”mer än politik”, vilket gör att tillämpningsområdet kan variera kraftigt 

från fall till fall och över tid. 57 Till den mjuka rätten kan hänföras CSR med dess ju-

ridiska särställning. 

 

Vissa författare hävdar att soft law är kraftlös juridik eftersom effektiva sanktionsme-

kanismer kan saknas och eftersom instrumentet som sådant inte är juridiskt bindan-

de.58 Mjuk rätt är emellertid inte att förväxlas med svag rätt.  

 

Bland annat Jan Klabbers menar att distinktionen mellan soft law och annan rätt är 

omotiverad och endast medför förvirrning och förminskar juridikens betydelse.59 Att 

beteckna ett instrument som mjuk rätt är att tillskriva denna en juridisk karaktär; 

nyssnämnda medför att konceptet soft law endast är överflödigt och onödigt.60  

 

Fördelen med mjuk rätt till skillnad från ”hard law” är att den förra inte är bunden av 

byråkratiska processer och i fall av dödläge kan erbjuda alternativa vägar. Soft law 

kan även begagnas utan att alla parter är överens, då möjligheten att ange en avvikan-

de mening finns. Även icke-statliga aktörer kan begagna sig av soft law vilket kan 

föra fram utvecklingen på rättsområdet och vara en effektiv påtryckningsmekanism.61  

 

Det internationella samfundet arbetar många gånger fram icke-bindande juridiska 

premisser i fall då juridisk reglering är önskvärt, men de inblandade parterna inte rik-

tigt är mogna för juridiskt bindande normer.62 På detta sätt finns ett underförstått mål 

om att en viss reglering på sikt skall utvecklas till bindande internationell rätt. Att soft 

law leder till lag innebär emellertid inte att det skulle vara mindre än lag. 

 

 

 

                                                
57 Akehurst s. 54. 
58 Rinwigati Waagstein (2009) s.48. 
59 Klabbers (1996) s. 168f. och Rinwigati Waagstein (2009)  s. 48.  
60 Klabbers (1996) s. 168f. 
61 Rinwigati Waagstein (2009) s. 49.  
62 Aust s. 12 och Dixon s. 50. 
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4.3 Reglering av CSR 

 

Folk som arbetar med CSR på gräsrotsnivå är ofta av meningen att konceptet förr eller 

senare kommer att utvecklas till nationell rätt för att effektiva sanktionsmekanismer 

skall kunna begagnas. Representanter för näringslivet och forskare inom området an-

ser däremot att CSR kommer att förlora sin karaktär av att vara ett företagsdrivet initi-

ativ om ämnesområdet skulle försöka regleras nationellt. Att göra detta företagsvär-

dens skötebarn till bindande rätt är helt enkelt inte aktuellt längre.63 Det kan dock no-

teras att viss utredning om en möjlig reglering går att finna, Patricia Rinwigati Waag-

stein diskuterar i sin doktorsavhandling, om CSR skulle kunna regleras i traktat eller 

om multinationella företag med hänvisning till exempelvis jus cogens skulle kunna 

ställas till svars.64  

 

Stater kan välja att vidta åtgärder nationellt för främjandet av CSR, som OECD-

länderna gjort med Riktlinjerna och Sverige vidare gjort genom att ålägga alla statligt 

ägda företag att utöka sin rapportering med en hållbarhetsredovisning i enlighet med 

GRI.65 Att teckna ett traktat om CSR förefaller överflödigt då traktat inte binder icke-

statliga aktörer, som ju multinationella företag är och jus cogens som en del av den 

internationella rätten inte har någon som helst inverkan på multinationella företags 

handlande. 

 

Ifall CSR anses vara soft law, och soft law generellt utvecklas till hard law, betyder 

det att CSR kommer att regleras. Ifrågavarande strider mot uppfattningen att CSR som 

sådant inte kommer att kunna regleras och frågan om CSR verkligen är soft law ställs 

(se kapitel 2.1 och 4.3). Det som sannolikt talar mot en reglering av CSR inom en 

överskådlig framtid är att CSR i hög grad är ett koncept för företag och soft law är en 

del av internationell rätt.  

 

Så vitt man kan se hör CSR till soft law, definitionen på soft law och deskriptionen 

om hur soft law fungerar stämmer överens med den om CSR.66 CSR har vidare      

                                                
63 Samtal med ambassadör Elisabeth Dahlin på Globalt Ansvar på UD IH. 
64 Rinwigati Waagstein (2009) s. 136-151. 
65 Global Reporting Initiative.  
66 Cassese s. 196f. 
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tydliga internationella inslag och är inte en renodlad del av nationell rätt. Icke desto 

mindre kan CSR inte riktigt hänföras till soft law. Soft law är internationell rätt, mul-

tinationella företag och dessas förhållanden till varandra är inte internationell rätt, 

trots att förhållanden är multinationella. 

 

En framtida reglering av CSR är självfallet en politisk angelägenhet. Det kan dock 

noteras att CSR för utvecklingen framåt enligt samma mönster som annan mjuk re-

glering, med tiden kan det visa sig att det finns ett behov och en önskan om reglering 

av ett företagsansvar i nationell rätt.  

 

 

5 Nordeafallet 
  

5.1  Introduktion 

 

Frågan om CSR och tillämpligheten av OECD:s Riktlinjer inom den finansiella sek-

torn har uppmärksammats både inom OECD och av medlemsländerna. OECD:s Inve-

steringskommittés67 arbetsgrupp konstaterade på sitt möte den 14 september 2006 att 

det fanns ett behov av att djupare diskutera OECD:s Riktlinjers relation till och appli-

cerbarhet på den finansiella sektorn. Även i Sverige har representanter för finansindu-

strin uttryckt önskemål om saken. Operationalisering av OECDs Riktlinjer inom den 

finansiella sektorn betraktas som svår.68 

  

Då CEDHA, med den norska miljöorganisationen The Bellona Foundation som med-

signerare, anmälde Nordea till den svenska kontaktpunkten för OECD:s Riktlinjer fick 

kontaktpunkten i uppgift att ta ställning till Riktlinjernas räckvidd och huruvida dessa 

kan tillämpas överhuvudtaget. 

 

 

                                                
67 OECD Investment Committee. 
68 Uttryckt av representanter för den finansiella sektorn på möte om OECD och den finansiella sektorn 
vid Regeringskansliet den 4 juni 2007. 
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5.2 Sakomständigheter 

 

Den svenska kontaktpunkten har behandlat ärendet tillsammans med den norska na-

tionella kontaktpunkten, som en anmälan också inkommit till. Då målet gällde finan-

sieringen av ett bygge som förrättades av det finska företaget Oy Metsä-Botnia i sam-

arbete med finska Metsäliitto, UPM-Kymmene, Kemira, och Lemcon har även den 

finska nationella kontaktpunkten emottagit en liknande anmälan som den svenska 

kontaktpunkten.69 

 

I sin anmälan till den svenska kontaktpunkten redogör CEDHA för bristande tillämp-

ning av så gott som samtliga påbud i Riktlinjerna. Anmälarna hävdar vidare att Nor-

dea och Botnia kränkt internationell rätt och diplomatiska förbindelser mellan Urugu-

ay och Argentina.70 Det sistnämnda genom att Uruguay tillåtit bygget av en pappers-

massafabrik vid floden Río Uruguay som delar de två länderna åt. 

 

Nordeas huvudkontor ligger i Stockholm varför den svenska kontaktpunkten blev den 

instans som huvudsakligen skulle behandla fallet. Kontaktpunkten hade att ta ställning 

till Riktlinjernas tillämplighet inom den finansiella sektorn och Nordeas eventuella 

ansvar. För att klargöra ansvarsfrågan har kontaktpunkten inhämtat information från 

bägge parterna och ordnat möten, dels för att medla i konflikten som uppstått mellan 

Nordea och CEDHA, dels för att få ytterligare information om fabriksbygget och vil-

ka åtgärder som vidtagits av Nordea.  

 

Den i fallet kanske mest intressanta regeln återfinns i Riktlinjernas del I kapitel II § 10 

enligt vilken företag, då möjligt, bör uppmuntra sina affärspartners att iaktta Riktlin-

jerna i sin verksamhet. CEDHA har i en kompletterande anmälan lyft fram detta spör-

smål och hävdat att Nordea kan tillerkännas ett självständigt ansvar. 

 

CEDHA menar också att Nordea förbisett reglerna i Riktlinjernas del I kapitel II om 

Allmän policy, §§ 1, 2, 5 och 7, enligt vilka företag skall bidra till ekonomisk, social 

                                                
69 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/89/6732ba08.pdf 
70 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/89/6cb7d31b.pdf  s. 3 och s 8.  
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och miljömässig utveckling, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, avstå från att 

söka vissa undantag samt tillämpa självreglering.  

 

Vidare förbrytelse skall enligt CEDHA ha berört kapitel III om Offentliggörande av 

information, §§ 1 och 2 om att säkerställa att relevant information offentliggörs, samt 

kapitel V om Miljö §§ 1-6. Kapitel V i Riktlinjerna avspeglar Rio-deklarationen om 

miljö och utveckling, Agenda 21, diverse ytterligare konventioner och ISO 14001.71 

 

 

5.3 Riktlinjernas tillämplighet 
 

Den svenska kontaktpunkten menade i sin initiala bedömning att Riktlinjerna är till-

lämpliga på den finansiella sektorn. Inget i någon del av Riktlinjernas ordalydelse ta-

lar emot denna bedömning, tvärtom kan ur Riktlinjerna utläsas att samtliga former av 

multinationella företag avses kunna och skola tillämpa ifrågavarande principer. Vis-

serligen finns för finanssektorn specifika CSR-instrument72, icke desto minde är Rikt-

linjerna centralt som ramdokument och verktyg. Genom sin karaktär av generella 

principer har Riktlinjerna ett vittgående tillämpningsområde. Vissa delar av reglerna, 

främst Allmän policy i del I kapitel II och Offentliggörande av information i del I ka-

pitel III, torde behöva beaktas av aktörer inom den finansiella sektorn på samma sätt 

som av aktörer inom andra sektorer. Tillämpningen av dessa principer i Riktlinjerna 

skapar generellt sett inte problem och borde lämpligen vara ett förhållandevis enkelt 

sätt att skapa en bas för vidare CSR-enligt handlande. Ingen instans av OECD har hel-

ler hävdat att vissa typer av företag skulle vara exkluderade från dessa principer. 

 

Den svenska kontaktpunkten skulle vidare undersöka huruvida Nordea har ett själv-

ständigt ansvar som finansiär och leverantör av finansiella tjänster till Botnia eller om 

endast bankens samarbetspartners kunde hållas ansvariga för eventuella miljöförbry-

telser.  

 

                                                
71 ISO 14001 är en standard för miljöledningssystem som blivit ett allt mer använt verktyg för företag 
som vill arbeta för en hållbar utveckling. 
72 Principles for Responsible Investment, PRI, av Kofi Annan initierade år 2005 samt The 
Equator Principles, utvecklade av banker från den privata sektorn år 2003.  
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5.4 Frågan om ett självständigt ansvar 
 

I ett fall från 1989 som den svenska kontaktpunkten hade att beakta slogs fast att ett 

moderbolag ansvarar rent praktiskt, ”i den mån moderbolaget utövar en faktisk kon-

troll över dotterbolaget” för att också dotterbolaget iakttar Riktlinjerna.73 Det skulle 

alltså kunna argumenteras för att en samarbetspartner eller finansiär som utövar fak-

tisk kontroll över ett annat företag, eller ett projekt, också ansvarar för att detta andra 

företag iakttar OECD:s Riktlinjer.  

 

En bank som står för en stor del av kostnaderna av ett projekt har sannolikt inflytande 

över projektet och kan således hävdas ha ett ansvar för att projektets övriga parter 

iakttar OECD:s Riktlinjer för multinationella företag.  

 

Enligt del I kapitel II, paragraf 10 i Riktlinjerna skall företag  

 

”då det är möjligt, uppmuntra affärspartner, inbegripet leverantörer och underleve-

rantörer, att tillämpa principer för bedrivande av verksamhet som är förenliga med 

riktlinjerna”.  

 

I en kommentar till Riktlinjerna konstateras emellertid att inflytandet som ett företag 

kan tänkas ha på en leverantör eller samarbetspart sällan är alltomfattande.74 Ett före-

tagsinflytande är generellt sett begränsat till att omfatta den kategori av produkter el-

ler service som företaget tillhandahåller, och alltså inte till hela samarbetspartens 

verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

                                                
73 OECD:s riktlinjer för multinationella företag –en handbok s. 18.  
74 The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Text, Commentary and clarifications, s 13. 
http://www.olis.oecd.org/olis/2000doc.nsf/LinkTo/NT00002F06/$FILE/JT00115758.PDF  
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5.5 Företagsinflytande  

 

5.5.1 Sphere of Influence 

 

Då Riktlinjerna inte ger någon klar upplysning om ansvarets räckvidd kan en analogi 

göras med FN:s övervakningsorgan för mänskliga rättigheter som delvis förespråkar 

samma mål som OECD:s Riktlinjer.75  

 

Gällande Global Compacts principer och MR, fastslår United Nations High Commis-

sioner for Human Rights (UNHCHR) att det avgörande för regelpaketets räckvidd är 

vilket inflytande ett företag har inom området där det verkar, dess ”sphere of influen-

ce”76. Inom den specificerade influenssfären har företaget ansvar för till exempel att 

MR efterlevs. Det finns emellertid ingen i internationell rätt stadgad definition av 

”sphere of influence” varför det följaktligen inte heller finns någon uttömmande för-

klaring på vad detta exakt innebär.77  

 

UNHCHR menar att det avgörande för att fastställa ett företags influensområde är vil-

ken kontroll, viken auktoritet eller vilket inflytande en verksamhet har i en given situ-

ation. Bedömningen blir således individuell.   

 

Också Global Compact:s principer skall ”emottagas, stöttas och antagas” inom företa-

gets sfär av inflytande.78 Till denna sfär torde enligt Global Compact höra de gent-

emot vilka företaget har viss politisk, avtalsenlig, ekonomisk eller geografisk närhet.79 

Samtliga företag kan sägas ha någon sorts influenssfär, även om den naturligen är 

strategiskt viktigare för stora företag.  

 

Trenden i dagens globaliserade samhälle visar att affärsrörelser i allt större grad ka-

raktäriseras av att vara uppbyggda i nätverk med ett kärnföretag som influerar        
                                                
75 United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR, 
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx 
76 http://www.unssc.org/web/hrb/details.asp?mod=2&sec=1&cur=1 
77 Embedding Human Rights in Business Practice s. 15, 
http://www.unssc.org/web/hrb/details.asp?mod=2&sec=1&cur=1 och Business Leaders Initiative on 
Human Rights –A Guide for Integrating Human Rights into Business Management s. 8. 
78 Embedding Human Rights in Business Practice s. 15. 
79 Intervju med Ioannis Vasileiou på FN:s Global Compact i New York. 
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leverantörer, investerare och andra samarbetsbolag som är viktiga för företagets för-

tjänst. Kärnföretaget spelar en central roll för nätverkets globala värde och har ett vä-

sentligt inflytande inte endast på sina egna anställda utan också på leverantörer och 

kunder. Konceptet influenssfär omfattar en kombination av förhållanden med kärnfö-

retaget som en central ledare av dess globala värdekedja. 

 

På basen av ovanstående klarläggning har ett företag ett förhållandevis vittgående an-

svar. 

 

 

5.5.2 Sphere of Activity 

 

En annan utgångspunkt för att fastställa Riktlinjernas tillämpningsområde är att un-

dersöka hur långt ett företags aktivitet kan härledas. En verksamhets ”sphere of activi-

ty” torde kunna ge en rättvisande bild av hur mycket efterforskning och hur vittgående 

åtgärder som kan krävas. Området ett företag är aktivt inom är per definition smalare 

än området som ett företag genom sin affärsverksamhet influerar. Ifall det kan be-

stämmas att Nordeas i fallet aktuella samarbetspartners faller inom bankens ”sphere of 

activity” skulle på detta sätt ett ansvar enligt Riktlinjerna kunna bestämmas.  

 

 

5.6 Sammanfattande observationer av Nordeafallet 

 

Det finns ingen enad ansvarsdefinition gällande räckvidden av ett företags CSR-

ansvar. Avgränsning till företagets ekonomiska relationer ger inte en rättvisande bild, 

då tillskrivning av större ansvar direkt eller indirekt sker av olika aktörer, som till ex-

empel av icke-statliga organisationer. I fallet mellan Nordea och CEDHA fann den 

svenska kontaktpunkten att banken inte brutit mot OECD:s Riktlinjer. Kontaktpunk-

tens slutsats växte fram i samband med de möten som ordnads i syfte att lösa konflik-

ten. Nordea kunde uppenbarligen på ett trovärdigt sätt redogöra sin projektbeskrivning 

och bevisa att varken miljöförbrytelser eller annat handlande som inte står överens 
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med OECD:s Riktlinjer skett vid bygget. Nordeas samarbetsvilja hade sannolikt en 

inverkan, liksom CEDHA:s oförmåga att konkret bevisa att anklagelserna var sanna. 

 

Generellt verkar representanter från den finansiella sektorn själva vara av åsikten att 

ansvaret sträcker sig så långt som företagets faktiska påverkansområde sträcker sig.80 

Då denna definition är vag och inte i praktiken ger vidare vägledning kan dock inte 

enas om att saken är så. Strikt sett torde emellertid kunna hävdas att ett företags an-

svar stäcker sig så långt som ett företag kan påverka i en viss affärsrelation.  

 

Den svenska nationella kontaktpunkten har i sin behandling av Nordeafallet tagit fasta 

på del I kapitel II, om Allmänna policy, och del I kapitel III, om Offentliggörande av 

information, i OECD:s Riktlinjer. Kapitel II i del I är det första kapitlet i Riktlinjerna 

som anger specifika rekommendationer till företag. Enligt § 7 i kapitel II skall företag: 

 

”Utveckla och tillämpa effektiv självreglerande praxis och ledningssystem som gyn-

nar ett förhållande präglat av förtroende och ömsesidig tillit mellan företagen och de 

samhällen i vilka de bedriver verksamhet.”  

 

Trots att det är statens ansvar att utveckla det juridiska och institutionella systemet 

inom ett land har företag också ett intresse av till bolagsstyrning relaterade aspekter. 

Särskilt beaktat Botnia- och Nordeafallet och de problem som detta skapat, ter sig 2:7 

i Riktlinjerna som en regel som bolag inom den finansiella sektorn kan gynnas av att 

tillämpa.   

 

Genom sin karaktär av generella principer har Riktlinjerna ett vidsträckt tillämpnings-

område. Vissa delar av reglerna, del I kapitel II och III, har genom fallet för handa 

visats behöva uppmärksammas av aktörer inom den finansiella sektorn likväl som av 

aktörer inom andra sektorer. Tillämpningen av dessa principer i Riktlinjerna skapar 

generellt sett inte vidare problem och torde vara ett förhållandevis enkelt sett för att 

skapa en bas för vidare CSR-enligt handlande. Genom granskande av Riktlinjernas 

del I kapitel II och III ställs företag vidare på ett naturligt sätt inför frågan om vilken 

                                                
80 Möte med den finansiella sektorn, UD-IH, den 4 juni 2007. 
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som är företagets aktivitetssfär och hur mycket företaget påverkar andra samarbets-

partners, och därmed också måste arbeta med gällande en gemensam CSR-plan.  

 

Den nationella kontaktpunkten bedömde att Nordea inte hade brutit mot Riktlinjerna, 

trots det ansågs att Nordea kan arbeta med CSR och Riktlinjerna på ett bredare plan. 

Då Riktlinjerna inte utgör tvingande lag, utan är en sorts mjuk reglering, ter det sig 

möjligt att en övervakande instans, i detta fall den nationella kontaktpunkten, kan be-

sluta att ingen överträdelse i princip skett men samtidigt kritisera Nordea för ett CSR-

arbete som inte är tillräckligt omfattande.  

 

 

5.7 Andra instansers bedömning av fallet 
 

CEDHA anmälde företaget Botnia och inte Nordea till den finska kontaktpunkten men 

hänvisade i övrigt till samma stadgar i Riktlinjerna och argumenterade enligt samma 

mönster om en förbrytelse av dessa som i sin anmälan mot Nordea. Den finska natio-

nella kontaktpunkten undersökte fallet några månader innan den svenska och norska 

och fann att Botnia inte brustit i tillämpningen av Riktlinjerna. 81  

 

Beslutet i det finska fallet grundades bland annat på en tämligen djupgående under-

sökning som International Finance Corporation (IFC) förrättat av fabriksbygget innan 

beviljandet av lån om 170 miljoner dollar för projektet.82 Också Multinational In-

vestment Guarantee Agency (MIGA) har på basen av denna undersökning gett Botnia 

en garanti på 300 miljoner dollar för bygget i Uruguay.83 Att den finska kontaktpunk-

ten ansåg att Botnia handlat i enlighet med Riktlinjerna talar starkt för att Nordea som 

samarbetspartner inte heller brustit i tillämpligheten av Riktlinjerna.   

 

Förutom de nordiska kontaktpunkterna för Riktlinjerna har även den Internationella 

domstolen i Haag (ICJ) blivit involverad i Nordeafallet. Argentina har anmält Urugu-

ay till ICJ hävdande att Uruguay tillåtit projektet utan en tillförlitlig miljöprövning. 
                                                
81 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/24/89/6732ba08.pdf 
82 Se Final Cumulative Impact Study for the Uruguay Pulp Mills – Evaluation of the Expert Panel  
http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/AttachmentsByTitle/Uruguay_CIS_Oct2006/$FILE/Uruguay_CIS_Oc
t2006.pdf  
83 http://www.miga.org/projects/index_sv.cfm?pid=690 
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Domstolen uttalade emellertid i juli 2006 att det inte gick att styrka att bygget av pap-

persmassafabriken innebar någon oersättlig miljöskada, domstolen finner: 

 

“nothing in the record to demonstrate that the very decision by Uruguay to authorize 

the construction of the mills poses an imminent threat of irreparable damage to the 

aquatic environment of the River Uruguay or to the economic and social interests of 

the riparian inhabitants on the Argentine side of the river”. 84  

 

Domstolens slutliga beslut förväntas inom några år.85 

 

 

5.8 Avslutande kommentar 

 

Nordeafallet är banbrytande vad gäller Riktlinjernas tillämpning inom den finansiella 

sektorn. Även om Riktlinjerna, liksom CSR generellt, skall tillämpas individuellt 

finns nu ett prejudicerande fall som visar att Riktlinjerna är tillämpliga även inom fi-

nanssektorn och att finansiella aktörer kan bryta mot Riktlinjerna också genom att 

samarbeta med icke CSR-anslutna företag. Nordea ansågs inte ha brutit mot Riktlin-

jerna men det konstaterades också att en finansiell aktör kunde bryta mot Riktlinjerna 

om det visar sig att dess samarbetspartners inte iakttog Riktlinjerna eftersom detta inte 

står i samklang med vad Riktlinjerna stadgar.   

 

Den svenska kontaktpunktens slutsats ålägger aktörer inom den finansiella sektorn att 

faktiskt undersöka bolag som ett samarbete planeras eller förs med. Att endast hänvisa 

till att vara kreditgivare och på grund av detta inte veta vad den andra parten de facto 

sysslar med är inte godtagbart.  

 

I Nordeafallet togs fasta främst på Riktlinjernas del I kapitel II och III, detta oaktat 

skulle det kunna tänkas att en finansaktör också torde beakta till exempel ILO:s kon-

ventioner.86 Även om en finansiär inte har ett direkt inflytande på ett visst företags 

                                                
84 http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=1023&p1=3&p2=1&case=135&p3=6 
85 http://www.icj-cij.org/docket/files/135/14037.pdf 
86 Se bilaga 2. 
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handlinssätt skulle en finansiär kunna kräva att vissa arbetsrättsliga premisser skall 

föreligga före beviljande av lån. På så sätt, i sann CSR-anda, skulle kommande skan-

daler, brutna kontrakt och strejker undvikas.  

 

Syftet med CSR och med Riktlinjerna är inte att komplicera företagande eller att vara 

ett byråkratiskt kontrollmedel, utan att värna om långsiktigt företagande, företagen 

finns inte till för Riktlinjerna, Riktlinjerna finns till för företag, varför allt engage-

mang är juridiskt frivilligt i den mån det önskas och anses motiverat. Riktlinjerna kan 

dock anses vara tvingande på så sätt att det finns en politisk önskan och ekonomiska 

incitament att beakta CSR. 

 

CEDHA:s anmälan kan ha varit resultatet av vad organisationen upplevde som oför-

svarligt utnyttjande av naturresurserna i Uruguay och Argentina, anmälan kan också 

vara en reaktion på att Nordea stod utanför allt CSR-samarbete och därför upplevdes 

som en samvetslös kapitalrörelse som inte gick att lita på. Bygget av pappersmassafa-

briken i Uruguay har stundvis komplicerats av CEDHA:s anmälan, men också av pro-

tester i både Uruguay och Argentina. I dylika fall blir syftet med Riktlinjerna mycket 

klart och det är plötsligt lätt att se varför CSR är viktigt och varför Riktlinjerna fak-

tiskt föreskriver konkreta råd om hur företag bör handla. 

 

 

6 Sammanfattande anteckningar 
 

Som konstaterat är CSR ett brett och stundvis svårangripligt område. Ämnet har kriti-

serats för sin bredhet och CSR-organ för sin oförmåga att på ett klart och tydligt sätt 

redogöra för vad enskilda företag bör eller inte bör göra.87 Vad som också står klart 

inom företagsvärlden är emellertid att CSR är ekonomiskt lönsamt. Detta i kombina-

tion med insikten om att världens resurser är begränsade påverkar både företagsledare 

och konsumenter.88 Colin Melvin, VD för Storbritanniens största pensionsfond, 

”Hermes Equity Ownership Service”, hävdar att ”ansvarsfullt investerande” blivit en 

                                                
87 Se tex. http://www.svensktnaringsliv.se/material/debattartikel/article3244.ece 
88 Kirton s. 3. 
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global trend, detta eftersom det för företag som jobbar med investeringar finns klara 

fördelar med att beakta samhälleliga och miljömässiga aspekter.89 Då CSR är inte ju-

ridiskt bindande kan ändå hävdas att de politiskt och ekonomiskt kan anses bindande 

för företag. Detta på ett sätt i och för sig som sällan av en utomstående part kan påta-

las men som ändå kan anses vara lika viktigt ur ett företagarperspektiv. Aktieägare 

och andra intressenter kan fordra att företaget tar ett etiskt ansvar för att främja varu-

märket och goodwill, samt för att göra företaget mer attraktivt för den mest kompeten-

ta arbetskraften. Ur en konsumentsynvinkel kan företagets samhälleliga ansvarstagan-

de också uppfattas som viktigt eftersom konsumenter ofta med gott samvete vill kun-

na köpa varor och tjänster och kan göra detta om det står klart att CSR beaktas.  

 

Trots att svenska företag generellt sett är snabba med att anamma en hög etisk posi-

tion har finansaktörer på den internationella arenan konstaterats ligga mer på framkant 

än svenska investmentbolag vad gäller CSR.90 Då CSR är nytt för finanssektorn är det 

anmärkningsvärt att ett större intresse inte urskönjs i parktiken då det bland företags-

ledare inom den finansiella sektorn uttrycks en positiv inställning till ämnet som så-

dant. Efter Nordeafallet torde det ligga i andra finansföretags intresse att närmare un-

dersöka på vilket sätt och vilka riktlinjer som reglerar CSR för att undvika kritik från 

politiskt håll och negativ publicitet som kan få effekter på aktievärdet och den eko-

nomiska omsättningen. 

 

Förutom att det krävs att kunder och aktieägare ställer krav torde också krävas att fö-

retagen själva tar initiativ till ett samhälleligt engagemang. Ifall en bank kunde visa att 

de undersöker och bryr sig om till exempel vilken miljöpåverkan företagen de arbetar 

med och åt har, skulle detta vara en uppenbar konkurrensfördel. I dagsläget verkar den 

finansiella sektorns aktörer tappa bort sig i definitioner och måsten som upplevs som 

jobbiga, istället för att helt enkelt bara införliva CSR i sin aktivitet.  

 

Vid arbetandet med CSR får inte glömmas att ämnesområdet inte kan tillämpas på 

samma sätt inom alla branscher eller ens på samma sätt av olika företag inom samma 

bransch. Ett individuellt perspektiv är nödvändigt. Idag består ansvarsfullt företagande 

                                                
89 Global Compact Leaders Summit s. 34. 
90 Senast bland annat:  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=870825 och 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=870819  
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i praktiken av att investera medel i välgörande ändamål, av riskhantering genom sam-

förstånd med regeringar och icke-statliga organisationer, genom införandet av uppfö-

randekoder och genom transparens. Dylikt handlande ökar företagets marknadsande-

lar, ”doing well by doing good” är en konkret följd. 91 I dagsläget utgör företagens 

samhällsansvar mjuk reglering som liknar soft law, utan att vara det. I framtiden kan 

CSR komma att regleras i nationell rätt och bli tvingade juridik istället för företags-

drivet som i dagsläget, spörsmålet om CSR då också kommer att öka företagens om-

sättning bara genom att finnas till återstår att se. 

 

Ifall Nordea hade kommunicerat mer med omvärlden och visat att det fanns en miljö-

plan, att beslutet att finansiera fabriksbygget hade föregåtts av miljökonsekvensanaly-

ser och skett i samförstånd med både den uruguayska och argentinska staten, kanske 

CEDHA inte hade funnit något att anmärka över. På ett möte om OECD och den fi-

nansiella sektorn på UD i juni 200792 konstaterade representanter från den finansiella 

sektorn att Global Compact:s dokument väger tyngre i företags externa policy än 

andra så kallade CSR-dokument. OECD:s Riktlinjer används i stor utsträckning 

främst som policyreferens.  

 

Nordeafallet har visast att även OECD:s Riktlinjer bör uppmärksammas och efterlevas 

av finansaktörer. Fallet öppnade också upp för möjligheten att en finansaktör, obero-

ende av sina samarbetspartners, kan göra sig skyldig till förbrytelser mot Riktlinjerna 

och att både finansiären själv och de företag denna handlar med måste beakta Riktlin-

jerna.  

  

Det kan uppmärksammas att Nordea i samband med att den svenska kontaktpunkten 

behandlade fallet anslöt sig till den finansiella sektorns riktlinjer om CSR vid projekt-

finansiering, The Equator Principles, liksom till UN Principles for Responsible In-

vestments.  

 

                                                
91 Franklin (2008) s. 4.  
92 Medverkande Lennart Killander Larsson, UD IH, Bo Leander, SEK, Ulrika Hasselgren, Ethix, Agne-
ta Brandimarti, Bankföreningen, Sasja Beslik, Banco fonder, Peter Norman, Sjunde AP-fonden, Tell 
Hermansson, ICC, Tommy Borglund, Halvarsson & Halvarsson, Martina Wikström, UD IH, Johanna 
Molander, UD IH. 
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En av orsakerna till varför CEDHA:s anmälan inte vann framgång torde vara att Nor-

dea tillsammans med sina samarbetspartners i realiteten hade tagit ett samhälleligt an-

svar. Nordea må ha förbisett Riktlinjerna men icke desto mindre tagit hänsyn till det 

Riktlinjerna förespråkar. Som ofta vad gäller CSR är det viktigt att inte fastna i defini-

tioner och förklaringar, utan att handla. Istället för att endast fundera på vilken sorts 

miljöansvar som Riktlinjerna förespråkar skall varje företag ta hänsyn till miljön och 

arbeta för miljön på ett sätt som passar in i just deras företagsstruktur. Företagens so-

ciala ansvar handlar enkelt sett om att företag bestämmer sig för att på frivillig basis 

arbeta för ett hållbart samhälle och en bättre miljö.93 Detta gäller i lika mån den finan-

siella sektorn. 

 

Juridiskt utgör CSR ett mångfacetterat område som är politiskt i så stor utsträckning 

att det inte med hjälp av lag kan angripas. Företagens samhällsansvar regleras inte ju-

ridiskt och anses av jurister vara svåra att tolka. Mjuk reglering av ifrågavarande typ 

kan emellertid senare utvecklas till hård reglering, på samma sätt som soft law inom 

den internationella rätten.94 För att detta skall vara ändamålsenligt krävs dock ett brett 

stöd för CSR bland företagare, i annat fall finns risken att reglerna inte respekteras 

och därmed i praktiken inte åtföljs.  

 

Företagens samhällsansvar kan anses tvingande på sitt sätt, eftersom det från politiskt 

håll finns tydliga önskemål om att ett sådant ansvar skall tas. I fallet Nordea märktes 

detta tydligt genom behandlandet av fallet i den nationella kontaktpunkten. Den all-

männa samhällsdebatten tar vidare många gånger fasta på fall där företag inte handlar 

etiskt försvarbart. Ett företag som får negativ publicitet påverkas snabbt ekonomiskt, 

varför en inkorporering av CSR i företagskulturen på många plan kan anses som ett 

måste. 

  

Direktinvestering i utländska företag95 inom OECD-länderna har under 2006 ökat 

med 22 %, den näst högsta nivån i OECD:s historia.96 Vidare har Dow Jones Sustai-

nability Index redovisat att ett företags CSR-engagemang ökar lönsamheten med upp 

                                                
93 EU:s Grönbok (2001) s. 4. 
94 Cassese s. 196f. 
95 FDI –Foreign Direct Investment. 
96 http://www.oecd.org/dataoecd/62/43/38818788.pdf s 15. Samt International Investment Perspectives: 
2007 Edition.  
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till tolv procent. Med beaktan av allt detta torde företag inom finansiella sektorn inte 

dröja med att ta till sig CSR på ett brett plan.  

 

CSR som fenomen kan grovt sett ses från två olika synvinklar. Å ena sidan är ”CSR” 

ett värdefullt konkurrensmedel som ökar aktievärdet och omsättningen, å andra sidan 

är ”CSR” ett värdefullt verktyg för att attrahera och behålla arbetskraft och för att 

värna om samhället och omvärlden. OECD:s Riktlinjer tar fasta på båda omnämnda 

utgångspunkterna. Syftet med Riktlinjerna är att på ett fungerade sätt erbjuda ett poli-

cydokument och verktyg, med hjälp av vilket företag inom alla branscher kan arbeta 

med CSR och inkorporera ett samhällsansvar i sin företagsstruktur. 
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8 Bilaga 1. 

Global Compacts tio principer kring mänskli-

ga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och 

korruption 
 

Princip 1 

Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättig-

heter inom den sfär som de kan påverka; och 

 

Princip 2 

försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättighe-

ter.    

 

Princip 3 

Företagen ombeds att upprätthålla ("uphold") föreningsfrihet och ett faktiskt ("effecti-

ve") erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; 

 

Princip 4 

avskaffande av alla former av tvångsarbete; 

 

Princip 5 

faktiskt ("effective") avskaffande av barnarbete; och 

 

Princip 6 

avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. 

 

Princip 7 

Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; 
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Princip 8. 

ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och 

 

Princip 9 

uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. 

 

Princip 10 

Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestick-

ning. 
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9 Bilaga 2. 

Internationella Arbetsorganisationen, Interna-

tional Labour Organization –ILO97 
  

Organisationen upprättades år 1919 och var då knuten till Nationernas Förbund. ILO 

blev år 1946 ett fackorgan inom FN-systemet. ILO utarbetar bland annat internatio-

nella bestämmelser för att förbättra arbets- och levnadsvillkor. Organisationens arbete 

syftar till att öka sysselsättning och främja mänskliga rättigheter.  

 

Sverige hade per den 1 januari 1997 ratificerat 85 ILO-konventioner, bland dem: 

- Konvention om arbetslöshet (1919). 

- Konvention ang. minimiålder för barns användande till arbete inom jordbruket 

(1921). 

- Konvention om arbetstidens förkortning till 40 timmar i veckan (1935). 

- Konvention ang. föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948). 

- Konvention ang. lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (1951). 

- Konvention ang. utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om 

social trygghet (1962). 

- Konvention om betald ledighet för studier (1974). 

- Konvention om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet (1988). 

- Konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin (1993).  

 

 

 

                                                
97 http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--en/index.htm samt 2008-02-26, Källa Nationalen-
cyklopedin 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210447 



49 
 

ILO Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work 

86th Session, Geneva, June 1998 
  

Whereas the ILO was founded in the conviction that social justice is essential to uni-

versal and lasting peace; 

 

Whereas economic growth is essential but not sufficient to ensure equity, social 

progress and the eradication of poverty, confirming the need for the ILO to promote 

strong social policies, justice and democratic institutions; 

 

Whereas the ILO should, now more than ever, draw upon all its standard-setting, 

technical cooperation and research resources in all its areas of competence, in particu-

lar employment, vocational training and working conditions, to ensure that, in the 

context of a global strategy for economic and social development, economic and so-

cial policies are mutually reinforcing components in order to create broad-based sus-

tainable development; 

 

Whereas the ILO should give special attention to the problems of persons with special 

social needs, particularly the unemployed and migrant workers, and mobilize and en-

courage international, regional and national efforts aimed at resolving their problems, 

and promote effective policies aimed at job creation; 

 

Whereas, in seeking to maintain the link between social progress and economic 

growth, the guarantee of fundamental principles and rights at work is of particular 

significance in that it enables the persons concerned, to claim freely and on the basis 

of equality of opportunity, their fair share of the wealth which they have helped to 

generate, and to achieve fully their human potential; 

 

Whereas the ILO is the constitutionally mandated international organization and the 

competent body to set and deal with international labour standards, and enjoys univer-
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sal support and acknowledgement in promoting Fundamental Rights at Work as the 

expression of its constitutional principles; 

 

Whereas it is urgent, in a situation of growing economic interdependence, to reaffirm 

the immutable nature of the fundamental principles and rights embodied in the Consti-

tution of the Organization and to promote their universal application; 

 

 

The International Labour Conference 

 

1. Recalls: 

 

(a) that in freely joining the ILO, all Members have endorsed the principles and rights 

set out in its Constitution and in the Declaration of Philadelphia, and have undertaken 

to work towards attaining the overall objectives of the Organization to the best of their 

resources and fully in line with their specific circumstances; 

 

(b) that these principles and rights have been expressed and developed in the form of 

specific rights and obligations in Conventions recognized as fundamental both inside 

and outside the Organization. 

 

2. Declares that all Members, even if they have not ratified the Conventions in ques-

tion, have an obligation arising from the very fact of membership in the Organization 

to respect, to promote and to realize, in good faith and in accordance with the Consti-

tution, the principles concerning the fundamental rights which are the subject of those 

Conventions, namely: 

 

(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bar-

gaining; 

 

(b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour; 

 

(c) the effective abolition of child labour; and 
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(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 

 

3. Recognizes the obligation on the Organization to assist its Members, in response to 

their established and expressed needs, in order to attain these objectives by making 

full use of its constitutional, operational and budgetary resources, including, by the 

mobilization of external resources and support, as well as by encouraging other inter-

national organizations with which the ILO has established relations, pursuant to ar-

ticle 12 of its Constitution, to support these efforts: 

 

(a) by offering technical cooperation and advisory services to promote the ratification 

and implementation of the fundamental Conventions; 

 

(b) by assisting those Members not yet in a position to ratify some or all of these Con-

ventions in their efforts to respect, to promote and to realize the principles concerning 

fundamental rights which are the subject of these Conventions; and 

 

(c) by helping the Members in their efforts to create a climate for economic and social 

development. 

 

4. Decides that, to give full effect to this Declaration, a promotional follow-up, which 

is meaningful and effective, shall be implemented in accordance with the measures 

specified in the annex hereto, which shall be considered as an integral part of this 

Declaration. 

 

5. Stresses that labour standards should not be used for protectionist trade purposes, 

and that nothing in this Declaration and its follow-up shall be invoked or otherwise 

used for such purposes; in addition, the comparative advantage of any country should 

in no way be called into question by this Declaration and its follow-up. 

 

 


