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Förord 

När jag började studera juridik vid Uppsala Universitet var mitt huvudsakliga intresse 

mänskliga rättigheter och min ambition var att förändra världen till den bättre. Det är 

emellertid en liten del av juristutbildningen som ägnas åt folkrätt och mitt fokus har allt 

eftersom mer och mer hamnat på affärsjuridik. När jag för första gången kom i kontakt 

med CSR och insåg att mänskliga rättigheter och affärsjuridik kan mötas väcktes 

nyfikenhet, intresse och engagemang för idén om företagens ansvar för samhället. Vad 

som gör CSR till ett spännande och viktigt verktyg är företagens, i synnerhet de 

multinationella företagens, enorma potential att med mängder av resurser, samt unik 

expertis och kompetens förespråka hållbar utveckling och lindra fattigdomen i världen. 

Jag vill i denna uppsats undersöka hur CSR kan samspela med juridik för att effektivt 

främja både ekonomisk tillväxt och en globalt hållbar utveckling. En bättre avslutning 

på mina juridikstudier än att skriva min examensuppsats om CSR kan jag inte tänka mig 

av den enkla anledningen att det mer än något annat sammanfattar min tid vid juridiska 

fakulteten i Uppsala. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min handledare Lovisa 

Halje som på ett uppmuntrande och inspirerande sätt guidat mig igenom uppsatsarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen förändras och det i en rasande fart. En central orsak till de senaste decenniernas 

snabba förändring är globaliseringen som innebär att världens länder både ekonomiskt, 

politiskt och kulturellt knyts allt närmare varandra. I takt med globaliseringens framfart 

har antalet multinationella företag dramatiskt ökat.1 Företag spelar generellt sett en stor 

och viktig roll i alla samhällen och deras påverkan på världen är mycket stor. Företag 

kan dra nytta av globaliseringen genom att planera och lägga ut verksamhet i länder där 

det är fördelaktigt på olika sätt. Inte sällan har fördelarna ett samband med svagheter i 

landets rättssystem. I globaliseringens kölvatten har fenomenet outsourcing utvecklats, 

vars innebörd är att företag använder externa leverantörer för exempelvis produktion, 

ofta med säten i andra länder, istället för att producera själva. Upplägget måste ses mot 

bakgrund av att de flesta företagens huvudsakliga syfte är att skapa så stor avkastning 

som möjligt för aktieägarna. Många gånger blir det billigare för företag att använda 

externa leverantörer med säten i länder där till exempel minimilönen är låg eller 

miljölagstiftningen är bristfällig jämfört med om företagen själva har produktionen som 

skulle kräva högre löner och mer avancerade reningsanläggningar på grund av 

miljölagstiftning.2 

 I takt med att outsourcing utvecklats har en debatt om företagens ansvar för 

förhållanden hos externa leverantörer blossat upp. Debatten är en del av, och ingår i 

idén om företags ansvar för hur de påverkar samhället ur ett såväl ekonomiskt, 

miljömässigt som socialt perspektiv, ofta kallat corporate social responsibility (CSR).3 

Den aktuella problemställningen vad gäller relationen mellan företag och deras externa 

leverantörer är var företagens ansvar börjar och slutar. Som argument mot att företag 

ska ansvara för sina externa leverantörer kan anföras att det handlar om förhållanden 

som ligger utanför företagens egen verksamhet. En annan inställning kan vara att 

ansvarets vidd är beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. En tredje 

inställning kan vara att företag enbart ska ta ansvar för verksamhet de har en praktisk 

                                                
1 Vytopil, Contractual Control and Labour-Related CSR Norms in the Supply Chain: Dutch Best-
Practices, 2012, s. 155. 
2 Vytopil, s. 155 f. 
3 Om begreppet CSR, se kapitel 2. 
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möjlighet att påverka. Slutligen är den mest långtgående hållningen till 

problemställningen att företag bär ett ansvar för hela leverantörskedjan, det vill säga för 

externa leverantörer och även leverantörernas leverantörer.  

 I FN:s ramverk Protect, Respect and Remedy, är näringslivets ansvar att 

respektera de mänskliga rättigheterna en av de tre kärnprinciperna som ramverket 

bygger på.4 För att kunna ta ansvar för de mänskliga rättigheterna ska företagen 

genomföra ett policyåtagande på högsta nivå, ha en process för due diligence5 i syfte att 

identifiera, förhindra, mildra och ta ansvar för inverkan på mänskliga rättigheter, samt 

kunna gottgöra negativ inverkan på mänskliga rättigheter som de orsakat eller bidragit 

till enligt de vägledande principerna för ramverket.6 Ansvaret sträcker sig också till 

leverantörskedjorna som företagen använder för att producera sina varor och tjänster.7  

Även 2011 års uppdatering av OECD:s riktlinjer för multinationella företag8 innehåller 

en allmän uppfattning om att företag ska undvika all negativ påverkan till följd av deras 

verksamhet, oavsett om en sådan påverkan är orsakad av deras egen verksamhet eller av 

en affärspartners verksamhet som till exempel en leverantör.9 

 Att företagens ansvar i allmänhet omfattar även externa leverantörer kan alltså 

på denna grund anses allmänt accepterat. I synnerhet gäller detta leverantörer i första 

ledet eftersom företaget där har en direkt och avtalsreglerad affärsrelation med 

leverantören och således finns det en praktisk möjlighet att påverka leverantören. 

Ansvaret är dock inte juridiskt på så vis att rättsliga sanktioner kan riktas mot företag 

som inte tar ansvaret och omfattningen är inte klart. Det ska ändock betonas att 

marknaden många gånger, alldeles oavsett om ett juridiskt ansvar föreligger eller inte, 

håller företaget ansvarigt för brister hos leverantören.10 

  

                                                
4 Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights, A/HRC/8/5. 
5 Due diligence betyder ungefär ”vidta erforderliga åtgärder” eller ”skälig aktsamhet” och är en metod för 
att samla in och analysera information som en slags besiktning. 
6 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect, Respect 
and Remedy” Framework, A/HRC/17/31, artikel 15. 
7 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect, Respect 
and Remedy” Framework, A/HRC/17/31, artikel 13 och 19. 
8 Om OECD:s riktlinjer för multinationella företag, se kapitel 4.2.1. 
9 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag, 2011, bland annat s. 8 punkt 13.  
10 McBarnet och Kurkchiyan, Corporate social responsibility through contractual control? Global supply 
chains and ”other regulation”. I: The New Corporate Accountability – Corporate Social Responsibility 
and the law, 2007 s. 62 ff.; Elkington, Towards the sustainable corporation: Win-win-win business 
strategies for sustainable developemant, 1994, s. 94 ff. 
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1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag bör reglera, 

kontrollera och genomdriva CSR i sina leverantörskedjor för att främja både en globalt 

hållbar utveckling och den ekonomiska tillväxten.11 Det övergripande syftet går alltså 

att dela upp i tre delar, reglering, kontroll och sanktioner. Underliggande frågor som 

uppsatsen ämnar besvara är för det första vad innebörden av CSR är och vad innebörden 

av CSR är i denna uppsats. För det andra ska anledningarna för företag att reglera, 

kontrollera och genomdriva CSR i sina leverantörskedjor undersökas. För det tredje 

undersöks i uppsatsen hur CSR generellt sett regleras. Vidare avses frågorna hur företag 

kan reglera, kontrollera och genomdriva CSR i sin leverantörskedja besvaras i 

uppsatsen. Mot bakgrund av dessa frågor ska den övergripande frågan, hur företag bör 

reglera, kontrollera och genomdriva CSR i leverantörskedjan besvaras. I förlängningen 

är syftet även att ifrågasätta om företagens möjligheter att reglera, kontrollera och 

genomdriva CSR i sina leverantörskedjor är tillräckliga för att främja en globalt hållbar 

utveckling och samtidigt främja tillväxten. 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens ämne aktualiserar juridiska såväl som ekonomiska, samhällsvetenskapliga 

och politiska aspekter. Utan att helt utesluta övriga aspekter kommer uppsatsens fokus 

vara på de juridiska. Vidare är uppsatsen till stor del inriktad på den globala marknaden 

och i praktiken blir olika länders nationella lagstiftning relevant beroende på i vilka 

länder företagen och deras leverantörer har sina säten. I denna uppsats diskuteras dock 

den globala marknaden enbart på ett generellt plan och utöver svensk lagstiftning 

kommer ingen annan nationell lagstiftning att beröras. 

 Huruvida CSR krockar med företagens primära vinstintresse är en fundamental 

debatt avseende CSR. Uppsatsen kommer enbart argumentera för att en ansvarsfull och 

hållbar verksamhet är kopplat till företagens finansiella resultat och en diskussion om 

legitimiteten av begreppet CSR utesluts i denna uppsats. Detta dels på grund av att 

                                                
11 Peterková menar att främjandet av både en globalt hållbar utveckling och den ekonomiska tillväxten är 
det yttersta målet med CSR. Se Peterková, Purpose of sustainability contractual clauses. I: Trendsand 
Future of Sustainable Development – Proceedings of the Conference ”Trends and Future of Sustainable 
Development” 9-10 June 2011. 
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frågan både förtjänar och behöver utrymmet av en helt egen uppsats, dels på grund av 

att begreppets legitimitet i stort sett är irrelevant för dagens företagsledare, som för det 

mesta har accepterat att det är nödvändig att hantera frågor om samhällsansvar. Att jag 

väljer att i uppsatsen argumentera för att CSR kan vara lönsamt för företag beror på att 

jag anser att kännedom om de fördelar som finns med CSR är fundamentalt för att ha 

förståelse för diskussionen om hur företag bör hantera frågor om CSR.  

 Även om uppsatsen behandlar företag generellt, såväl multinationella som små 

och medelstora företag, går det inte att undkomma att fokus ligger på de multinationella 

företagen. För det första beror detta på att ju större ett företag är, desto mer inverkan på 

samhället har företaget och följaktligen blir också CSR-frågan mer angelägen för 

multinationella företag. För det andra hamnar fokus på multinationella företag eftersom 

det generellt sett finns mer information om stora företag än om små. För det tredje 

fokuserar oftast litteratur, OECD:s riktlinjer och FN:s ramverk etc. på multinationella 

företag varför det är naturligt att ansluta till en befintlig diskurs, vilket inte hindrar att 

principfrågorna kan vara tillämpliga även för små och medelstora företag. 

 Uppsatsen utreder framförallt företags möjlighet att avtalsrättsligt reglera, 

kontrollera och genomdriva CSR i sina leverantörskedjor. Till viss del måste ändå 

statlig och internationell reglering beröras för att företagens egna åtgärder ska kunna 

sättas i ett större perspektiv, vilket enligt min bedömning är nödvändigt för en ökad 

förståelse när åtgärderna som diskuteras syftar till såväl globalt hållbar utveckling som 

ekonomisk tillväxt. Dessutom ska det påpekas att i den del uppsatsen beskriver 

uppförandekoder och deras rättsliga status är frågan avgränsad till kodernas bindande 

natur mellan företag och leverantörer. Således utelämnas frågan om en tredje part kan 

ställa företag till svars med stöd av en uppförandekod. 

 Avslutningsvis ifrågasätts huruvida företagens möjligheter att reglera, 

kontrollera och genomdriva CSR i sina leverantörskedjor är tillräckliga för att främja en 

globalt hållbar utveckling och samtidigt främja tillväxten. Frågan besvaras inte i denna 

uppsats utan ställs i syfte att uppmärksamma läsaren på ämnets komplexitet och de 

följdfrågor som uppkommer när uppsatsens övergripande syfte besvaras. 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen syftar till att undersöka CSR i leverantörskedjorna, ett område där den 

traditionella rättskälleläran är svår att tillämpa som metod. Detta leder till att klassiska 

rättskällor som lagtext, förarbeten och rättsfall inte blir aktuella. Området karaktäriseras 

av att det är relativt oreglerat vilket lett till att den rättsliga ramen främst består av 

frivilliga initiativ. Dessutom sträcker sig CSR över hela den globala marknaden vilket 

resulterar i en internationell prägel som gör såväl nationella som internationella initiativ 

aktuella. 

 Jag har valt att inte själv genomföra någon empirisk undersökning eller utgå 

från några specifika företags hantering av CSR i leverantörskedjan, istället grundar sig 

uppsatsens främst på en litteraturstudie. På grund av den internationella aspekten har jag 

inte begränsat mig till enbart svenska författare utan främst granskat litteratur från både 

andra länder i Europa och även USA. De rättskällor som studeras är internationella 

fördrag, viss svensk lagstiftning, frivilliga regelverk och litteratur.  

  

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer i kapitel två en beskrivning och diskussion om 

begreppet CSR. Eftersom detta är ett grundläggande begrepp för hela uppsatsen är det 

nödvändigt att inledningsvis skapa en förståelse för begreppets innebörd. I det tredje 

kapitlet diskuterar jag den affärsmässiga nyttan av CSR, the business case of CSR, en 

diskussion om CSR-åtgärder kan vara gynnsamma för både samhället och företagets 

finansiella resultat. Kapitel fyra beskriver hur CSR i allmänhet regleras och ger en bild 

av det juridiska sammanhang CSR befinner sig i idag. Vidare följer i det femte kapitlet 

en redogörelse av företags möjlighet att reglera CSR i sin leverantörskedja. I kapitel sex 

redogörs för företagens möjlighet att kontrollera att regleringen efterföljs och i kapitel 

sju redogörs för företagens möjlighet att genomdriva regleringen med hjälp av 

sanktioner. I det åttonde kapitlet avslutas uppsatsen med en sammanfattande diskussion 

om hur företag bör reglera, kontrollera och genomdriva CSR i sin leverantörskedja. 

Diskussionen resulterar i ett ifrågasättande om företagens åtgärder är tillräckliga för att 

främja en globalt hållbar utveckling och samtidigt främja den ekonomiska tillväxten 

eller om det är nödvändigt att införa lagstiftning på området.  
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2 CSR 

2.1 Inledning 

CSR kan på svenska översättas till företags samhällsansvar och är, som nämnts 

inledningsvis, idén om företags ansvar för hur de påverkar samhället ur ett såväl 

ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.12  Idag finns inga juridiska krav på 

företag att arbeta med CSR och frivillighet är karaktäristiskt för CSR. Vidare saknas i 

dagsläget en enhällig definition av CSR och många aktörer väljer att definiera CSR på 

sitt eget vis, vilket gör att det finns en mängd olika teorier, definitioner och synsätt 

avseende CSR. Eftersom en förståelse av innebörden av CSR är fundamental för 

uppsatsen kommer jag i detta kapitel beskriva och diskutera begreppet. Inledningsvis 

ges en kort beskrivning av den historiska bakgrunden till CSR. Därefter lyfter jag fram 

fyra olika sätt att beskriva CSR på. De fyra beskrivningarna av CSR är etablerade och 

har fått stort genomslag i hela världen. 

 

2.2 Historisk bakgrund 

Företag har i alla tider haft en viktig funktion för ett fungerande samhälle. Därför är det 

inte överraskande att företagens ansvar för samhället diskuterats så länge det har funnits 

företag även om diskussionen under årens lopp sett annorlunda ut. Ett svenskt exempel 

på företags samhällsansvar är brukspatronerna på 1600-talet som ansvarade för olika 

samhällstjänster som sjukvård och skola för sina anställda.13 Ett exempel från senare tid, 

1940-talet, är de daghem som LM Ericsson startade för de anställdas barn.14 Så länge 

företag har funnits tycks det också ha funnits behov av samhällsansvar från deras sida. 

På 1600-talet torde det i grund och botten ha handlat om brukspatronernas behov av att 

säkra en stabil, lojal, frisk och stark arbetskraft. För LM Ericsson handlade det kanske 

framför allt om ett behov av att vara med och konkurrera om arbetskraften. 

                                                
12 Det ska påpekas att det finns många begrepp som påminner om varandra och delvis överlappar 
varandra, exempelvis företagsetik, Corporate Citizenship, Corporate Responsibility, och hållbar 
utveckling. Eftersom CSR är ett erkänt och välkänt begrepp är det CSR jag genomgående använder i 
uppsatsen.  
13 Grafström med flera, CSR: Företagsansvar i förändring, 2008, s. 28. 
14 Grafström med flera, s. 28. 
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Idag används ofta begreppet CSR när det talas om företagens samhällsansvar och CSR-

diskussionen så som vi känner igen den idag tog fart i USA på mitten av 1900-talet i 

och med publiceringen av boken Social responsibilities of the businessman.15 I och med 

att flera stora skandaler inträffat och väckt stor uppståndelse i världen de senaste 

decennierna har diskussionen om CSR fått ytterligare bränsle. Ett exempel på en av de 

mest uppmärksammade skandalerna är när Nike outsourcade sin tillverkning till 

utvecklingsländer, där tillverkningskostnaden var låg, för att kunna investera de sparade 

pengarna i marknadsföring.16 Ett annat exempel är Shells oljeutsläpp i Nigeria.17 

Ytterligare ett exempel är Nestlé som uppmärksammades för att marknadsföra 

mjölkersättning i afrikanska länder, vilket ledde till att många barn dog när mödrarna 

blandade ut ersättningen med smutsigt vatten.18 

Skillnaden från förr, då företagen behövde CSR för att säkra arbetskraft, är 

enligt min uppfattning att företagen idag behöver CSR för att marknaden efterfrågar det. 

Marknaden reagerar i många fall inte bara om priset på en tjänst eller kvalitén på en 

vara utan värdesätter också företagens etik och sociala ansvar. I och med 

globaliseringen, tillgängligheten av information och de senaste decenniernas skandaler 

har marknaden blivit varse såväl risken att företag påverkar samhället negativt, som 

möjligheten för företagen att påverka samhället positivt. Genom att premiera företag 

som tar ansvar för samhället och bestraffa företag, genom att exempelvis inte handla, 

investera eller samarbeta med dem som försummar samhällsansvaret, har marknaden 

möjlighet att påverka företagen. Sammanfattningsvis vill jag påstå att CSR ser ut som 

det gör till följd av behov och efterfrågan. Förr var det företagens behov av arbetskraft 

som styrde deras samhällsansvar, idag består företagens behov främst av att möta 

marknadens efterfrågan för att bli framgångsrika. 

  

                                                
15 Bowen, Social responsibilities of the businessman, 1953. 
16 Herbert, Nike´s Pyramid Scheme, 1996. 
17 Grafström med flera, s. 44. 
18 Grafström med flera, s. 30. 
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2.3 Carrolls pyramid 

En av de modeller som uppmärksammats mest i CSR-litteratur och som haft ett stort 

inflytande på debatten om CSR är Carrolls Pyramid.19 Modellen består av fyra nivåer 

av krav formade som en pyramid. Grunden består av företagets ekonomiska ansvar som 

innebär att verksamheten ska drivas i syfte att maximera vinsten för att på så sätt skapa 

största möjliga avkastning för aktieägarna på deras investeringar. Indirekt innebär det 

ekonomiska ansvaret också en skyldighet att bidra till att skapa välstånd, jobb och bra 

löner till de anställda och produktion av varor och tjänster som behövs för samhället. 

Den andra nivån i pyramiden är rättssystemet och det ansvar som följer av det. Att följa 

gällande lagstiftning är en förutsättning för att företag ska vara hållbara eftersom det är 

en förutsättning för att verka på marknaden. Den tredje nivån handlar om det etiska 

ansvar som företag måste respektera. Nivån berör normer i samhället som inte är lagligt 

grundade men samhället ändå förväntar sig av verksamheten. Den fjärde och sista nivån 

i pyramiden behandlar det filantropiska ansvaret som inte heller det krävs enligt lag och 

efterfrågas inte ens av etiken. Att företag ändå väljer att acceptera ansvaret visar på ett 

långtgående samhällsengagemang. Själva idén med den fjärde nivån är att företag 

förväntas återföra fördelar till samhället och vara en god samhällsmedborgare i form av 

att bidra med ekonomiska och mänskliga resurser till samhället och på så sätt förbättra 

livskvalitén. Sammanfattningsvis är modellens utgångspunkt det ekonomiska ansvaret, 

vilket sedan placeras i en större helhet där ansvaret ska fungera tillsammans med ett 

juridiskt, etiskt och filantropiskt ansvar. 

 Carrolls Pyramid kan kategoriseras som ett klassiskt synsätt på CSR som till 

stor del handlar om välgörenhet, donationer och sponsring.20 Idag uppmärksammas inte 

det klassiska synsättet i lika stor grad beroende på att det uppfattas ge otillfredsställande 

resultat då värdet av denna typ av välgörenhet visat sig vara låg.21 Min uppfattning är att 

hållbara företaget inte behöver ägna sig åt filantropi eftersom deras verksamhet inte 

skulle inverka på samhället negativt utan tvärtom berika samhället. Jag vill dock 

understryka att jag inte anser att välgörenheten som exempelvis donationer är något 

                                                
19 Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, 1979; Carroll, The 
Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational 
Stakeholders, 1991. 
20 Keinert, Corporate Social Responsibility as an International Strategy, 2008, s. 77. 
21 Keinert, s. 77 f. 
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negativt, bara att det många gånger inte är en nödvändig del i företagens 

samhällsansvar. 

 

2.4 Triple bottom line 

En annan modell av stor betydelse för CSR är den som kallas Triple Bottom Line.22 

Modellen går ut på att inte enbart mäta ett företags resultat ur ett ekonomiskt perspektiv 

utan också efter hur mycket verksamheten påverkar miljön och samhället. 23  Vad 

modellen försöker beskriva är att det miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska 

ansvaret hänger ihop. Ett företag kan aldrig vara hållbart bara genom att tänka på miljön 

och samhället, företaget måste också tjäna pengar. Samtidigt måste företag ta ansvar för 

samhället och miljön för att tjäna pengar. Samhällsansvaret omfattar vanligtvis arbets- 

och människorättsfrågor för anställda, leverantörer, samarbetspartners och medlemmar 

av det lokala samhället. Miljöansvaret handlar i sin tur om att driva verksamhet på ett 

sådant sätt att inte miljön påverkas på ett negativt sätt. Modellen stämmer bättre överens 

med hur CSR uppfattas idag än Carrolls pyramid.24 Mitt intryck är att det beror på att 

Triple Bottom Line varken värderar eller prioriterar de olika aspekterna, utan utgår från 

att de alla är lika viktiga  

 

2.5 ISO 26000 

ISO 26000 är en internationell standard för CSR-arbete.25 Medlemmarna som var med 

och tog fram standarden kom från olika länder och representerade flera intressenter då 

de verkade inom allt från näringslivet, offentliga organisationer på olika nivåer, 

certifieringsorganisationer och konsulter, konsumenter, arbetstagare, 

miljöorganisationer, akademiker och representanter från den finansiella sektorn.26 Syftet 

med standarden är att genom praktisk vägledning bistå organisationer i CSR-arbetet och 

samtidigt respektera kulturella, sociala, miljömässiga och rättsliga skillnader mellan 

                                                
22 Modellen kallas också the Three Pillars eller People,Planet and Profit.  
23 Elkington, Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable 
developemant, 1994; Elkington, Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st centuty business, 
capstone, 1997. 
24 Vytopil, s. 156. 
25 Atler, Vårt gemensamma ansvar – så guidar ISO 26000 din verksamhet mot hållbar utveckling, 2009, 
s. 5 ff. 
26 Grafström med flera, s. 97 och 104. 
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länder. 27  Vidare bygger standarden på sju grundläggande principer, vilka är 

ansvarsskyldighet, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, respekt 

för lagen, efterlevnad av internationella uppförandenormer och respekt för de mänskliga 

rättigheterna.28 De sju principerna ligger till grund för ISO 26000:s definition av CSR 

som lyder ”Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and 

activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour 

that contributes to sustainable development, including health and welfare of society; 

takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable 

law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout 

the organization and practised in its relationships.”29  

 

2.6 EU-kommissionens definition av CSR 

I EU-kommissionens CSR-strategi definieras CSR på följande sätt ”Företagens ansvar 

för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället.”30 Utöver en definition av 

begreppet innehåller strategin bland annat en handlingsplan där målet är att få upp 

frågan på företagens agendor. Företag uppmanas att integrera frågor om CSR i sin 

affärsstrategi eftersom EU-kommissionen anser att det är viktigt för att vara 

konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med exempelvis medarbetare, kunder 

och konsumenter samt bidra till en bättre samhällsutveckling. Genom ansträngningarna 

att främja företagens samhällsansvar strävar EU-kommissionen efter att skapa 

gynnsamma villkor för en hållbar tillväxt, ansvarsfullt företagande och hållbart 

skapande av nya arbetstillfällen på medellång och lång sikt.31 

 EU-kommissionens tidigare definition löd ”a concept whereby companies 

integrate social and environmental concerns in their business operations and in their 

interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.32 Genom den nya definitionen 

tycks EU-kommissionen gå ifrån, eller åtminstone inte längre betona att CSR ska ses 

som ett frivilligt åtagande i och med att formuleringen ”on a voluntary basis” tagits 

bort. Istället upplever jag att den nya strategin betonar CSR som ett strategiskt viktigt 

                                                
27 Atler, s. 8 f. 
28 Discovering ISO 26000, 2010. 
29 Atler, s. 10. 
30 KOM(2011) 681, s. 7. 
31 KOM(2011) 681, s. 4. 
32 COM(2001) 366, s. 6. 
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verktyg för företagens konkurrenskraft, vilket enligt mig kan bero på att företag idag 

accepterat CSR som något nödvändigt och därför behöver frivilligheten inte längre 

betonas. 

 

2.7 Diskussion 

 

”Markets can flourish only in societies that are healthy. And societies need healthy 

markets to flourish” – Ban Ki-moon33 

 

Som nämndes inledningsvis i detta kapitel finns det inte en enhetlig definition av CSR 

och de modeller och definitioner som presenteras i denna uppsats är bara några av 

många. Avsaknaden av en enhetlig definition av CSR har varit föremål för kritik. Den 

huvudsakliga kritiken går ut på att begreppet är alltför vagt och därför är det svårt att 

avgöra om ett företag uppfyller sina skyldigheter eller inte. Dessutom kan det hävdas att 

oklarheten kring CSR hindrar en effektiv reglering och komplicerar kommunikationen 

när företag kommer från olika geografiska områden och olika industrier.34 En anledning 

att definitionen av CSR kan se så olika ut är att de olika aktörerna har olika agendor.35 

Exempelvis väljer företag ofta att betona frivilligheten medan icke statliga 

organisationer, så kallade NGO:s, betonar de etiska kraven. En annan bidragande orsak, 

enligt mig, är att förväntningarna på företag i samhället ständigt växer och förändras. En 

rimlig följd av det är att definitionen av begreppet CSR också förändras. 

 Med anledning av de växande och förändrade förväntningarna vill jag 

emellertid påstå att avsaknaden av en enhetlig definition av CSR inte nödvändigtvis är 

något negativt. Avsaknaden av ett enhetligt CSR-begrepp gör begreppet flexibelt och 

anpassningsbart, vilket många gånger kan vara en fördel och kanske till och med en 

förutsättning för att ett begrepp, som täcker ett så vitt och dynamiskt område som CSR 

gör, ska vara tillgängligt för alla. Företag är olika, har olika typer av verksamhet och 

verkar i olika delar av världen. Ett flexibelt CSR-begrepp kan anpassas efter varje 

företag, varje verksamhet och varje samhälle för att arbetet med CSR ska få så sort 

                                                
33 United Nations Global Compact, Annual Review 2008. 
34 Peterková, s. 372. 
35 Zerk, Multinationals and Corporate Soacial Responsibility: Limitations and Opportunities in 
International Law, 2006, s. 29 f. 
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genomslag som möjligt. Därtill hävdar jag att avsaknaden av en enhetlig definition inte i 

sig medför att det inte skulle gå att fastställa innebörden av CSR. De modeller och 

definitioner jag valt att lyfta fram i denna uppsats skiljer sig åt på olika sätt men kanske 

är de ändå mer lika än olika. 

 Trots att Carrolls Pyramid är ett exempel på klassisk CSR, där CSR-åtgärderna 

handlar om välgörenhet, fångar modellen upp tanken om en helhet som omfattar mer än 

enbart det ekonomiska ansvaret, vilket än idag är karaktäristiskt för CSR. Triple Bottom 

Line betonar också helheten och går ett steg längre genom att inte placera de olika 

aspekterna i form av en pyramid och på så sätt ge vissa aspekter mer utrymme än andra. 

Istället ges aspekterna lika stor plats och bildar alla tre en grund för företag. Även om 

Triple Bottom Line stämmer bättre överens med hur CSR betraktas idag, kan Carrolls 

pyramid ändå anses vara till hjälp för att förklara det sätt företag i realiteten prioriterar 

mellan ansvarsområdena. 

 ISO 26000 är i sin tur en mer praktisk beskrivning av CSR med betoning på att 

socialt ansvarstagande ska integreras i hela organisationen och vara en del av den 

övergripande strategin. Standarden ger företagen vägledning i arbetet med att integrera 

CSR i organisationen. Även EU-kommissionens definition av CSR blir mer praktisk då 

den tillförts en handlingsplan. Jag upplever att både ISO 26000 och EU-kommissionens 

definitioner med tillhörande principer och handlingsplaner i högre grad tar 

utgångspunkt i företagen än de två teoretiska modellerna. Sannolikt beror en sådan 

utgångspunkt på att de vill att CSR ska bli mer attraktivt för företag att arbeta med. Det 

kan också påpekas att det är en logisk följd att modeller och teorier allt eftersom de blir 

etablerade övergår från teori till praktik.  

 Skillnaderna mellan modellerna och definitionerna beror med stor sannolikhet 

på att de har tillkommit vid olika tidpunkter, således präglas de alla dels av sin tid, dels 

av de olika intressenter som tagit fram dem. Trots skillnaderna mellan de olika 

beskrivningarna av CSR kan en gemensam kärna uppfattas. De fyra beskrivningarna av 

CSR uppmärksammar att företagens finansiella resultat inte är isolerade från miljö- och 

samhällsaspekter utan att de är beroende av varandra och påverkar varandra. Av 

redogörelsen i detta kapitel drar jag slutsatsen att innebörden av CSR handlar om att 

placera företag dels i en större kontext än enbart det finansiella resultatet, dels i ett 

långsiktigt perspektiv. Den mest framträdande komponenten i CSR-begreppet anser jag 
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vara hållbarhet eftersom både helhet och långsiktighet inryms under begreppet. Att 

Triple Bottom Line till viss del tar avstamp i begreppet hållbar utveckling stödjer min 

åsikt om att hållbarhet är den viktigaste komponenten i begreppet CSR.36 Slutligen vill 

jag lyfta fram ytterligare en gemensam aspekt för de fyra modellerna, nämligen att de 

alla utgår från att CSR-arbete inte enbart är något som gynnar samhället utan att det 

också kan vara lönsamt för företaget.37  

                                                
36 Elkington, 1994, s. 90. 
37 Om The business case of CSR, se kapitel 3. 
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3 The business case of CSR 

3.1 Inledning 

Detta kapitel ämnar ge svar på frågan av vilken anledning företag överhuvudtaget bör 

arbeta med CSR och dessutom sprida sitt CSR-arbete ut i leverantörskedjorna. Kapitlet 

berör till viss del en för CSR grundläggande fråga, huruvida CSR krockar med idén om 

att företagens huvudsakliga ansvar är att sträva efter så stor avkastning som möjligt till 

aktieägarna. Avsikten med kapitlet är dock inte att utreda legitimiteten av begreppet 

CSR, det är inte heller så jag valt att formulera frågan. Vad jag diskuterar i kapitlet är 

vilka skäl det i praktiken finns för företag att arbeta med CSR, med andra ord vad den 

affärsmässiga nyttan är med CSR. Företags möjlighet att skapa värde genom ett CSR-

arbete är det som kallas the business case of CSR. Kapitlet tjänar syftet att uppsatsens 

övriga kapitel kan läsas med en kunskap om vilka fördelar det finns med CSR, vilket 

spelar viss roll när reglering, kontroll och sanktioner diskuteras.  

 

3.2 Diskussion 

 

“Consumers are demanding more than ‘product’ from their favourite brand. Employees 

are choosing to work for companies with strong values. Shareholders are more inclined 

to invest in a business with an outstanding corporate reputation. Quite simply, being 

responsible is not only the right thing to do; it can distinguish a company from its 

industry peers.” 38 

 

Somliga hävdar att CSR ligger utanför företagens ansvar som enbart bör sträcka sig till 

att maximera företagets vinst.39 Andra hävdar att ett ansvarstagande för samhället är en 

förutsättning för vinst, vilket också är det överlägset mest övertygande argumentet för 

ett företag att arbeta med CSR, att det är lönsamt. Marknaden kräver i allt högre grad 

mer ansvarsfullt beteende och det tycks idag finnas en viss förväntan på företag att 

anamma CSR. Konsumenter och investerare kan belöna företag som tar ansvar för 

                                                
38 Starbucks, Corporate Social Responsibility Annual Report, 2001, s. 3. 
39 Ett klassiskt verk med ståndpunkten att CSR ligger utanför företagens ansvar är Milton Friedmans, The 
Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, 1970. 
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samhället genom att handla från dem och investera i dem. Försummar företagen att ta 

ett samhällsansvar riskerar de istället att bli uppmärksammade för det, vilket kan skada 

företagets renommé som i sin tur riskerar att påverka företagets finansiella resultat. Ny 

teknik och massmedia gör det dessutom allt lättare att granska företag och risken för att 

oansvarigt beteende ska uppmärksammas är stor. Jag har tidigare i uppsatsen nämnt 

några uppmärksammade skandaler. Alla de tre företag som stod i fokus vid dessa 

skandaler arbetar idag med CSR, vilket kan uppfattas som ett tecken på att det inte är 

värt att riskera att risker realiseras utan istället att genom proaktiva CSR-åtgärder 

förebygga skandaler och negativ uppmärksamhet.40 

 Utöver positiv marknadsföring och riskminimering vill jag påstå att ett gott 

CSR-arbete kan medföra flera fördelar och vara ett utmärkt verktyg för företag att skapa 

värde med. Ett sätt att förklara fördelarna med CSR är att de är förankrade i tre 

drivkrafter, vilka utgörs av konsumenter, anställda och investerare. 41  De tre 

drivkrafterna, eller intressenter son de också kan benämnas, bryr sig på ett sätt som 

skapar ekonomiska incitament för företag att uppmärksamma CSR. Ett annat sätt att 

förklara de fördelar ett företag får av att vidta CSR-åtgärder är genom att undersöka vad 

som ger upphov till fördelarna och då kan det hävdas att det finns två olika källor som 

ger upphov till fördelar.42 Den första källan skulle utgöras av de förväntningar på 

ansvarsfullt beteende som företagets direkta intressenter har. De direkta intressenterna 

består av företagets kunder, anställda och investerare. I denna del stämmer således 

förklaringen väl överens med den första förklaringen om de tre drivkrafterna för CSR. 

Den andra källan som ger upphov till fördel vid CSR-åtgärder består av möjligheten att 

staten inför ny lagstiftning för företag att följa. Om företag redan har ett fungerande 

CSR-arbete blir inte en eventuell lagstiftning någon större utmaning. Vad som följer av 

både förklaringen om drivkrafter och förklaringen om upphovskällor är att det finns 

goda möjligheter att skapa fördelar och på så sätt också öka företagets värde med hjälp 

av CSR. Nedan presenteras en del av dessa fördelar. 

 För det första kan företag utveckla en ny kundbas, öka redan befintliga kunders 

lojalitet, få tillgång till kapital samt attrahera och behålla nyckelpersoner såväl som 

                                                
40 Se http://nikeinc.com/pages/responsibility, http://www.shell.com/global/environment-society.html och 
http://www.nestle.com/csv.  
41 Smith, Consumers as Drivers of Corporate Social Responsibility. I: The Oxford handbook of corporate 
social responsibility, 2009, s. 281 f. 
42 Amalric och Hauser, Economic Drivers of Corporate Responsibility Activities. 2005. 
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skicklig och motiverad personal genom att inta en proaktiv inställning till miljö- och 

samhällsfrågor.43 För det andra skapas en konkurrensfördel genom CSR-arbete då 

värdet av immateriella tillgångar blivit allt viktigare och då i synnerhet varumärket.44  

Att ett varumärke är förknippat med samhällsansvar är alltid fördelaktigt. För det tredje 

är det möjligt att sänka driftkostnader, generera intäkter och skaffa långsiktiga fördelar 

genom ett CSR engagemang.45 För det fjärde kan ett mervärde för produkter och 

tjänster skapas genom införandet av en etisk och social komponent.46 För det femte har 

ett företag som vidtagit CSR-åtgärder dels möjligheten att förespråka lagstiftning som är 

samhälleligt önskvärd när företaget får en konkurrensfördel genom lagstiftningen, dels 

möjlighet att undvika tvingande lagstiftning som kan komma att bli kostsamt för 

företaget genom att använda sig av självreglering.47 Slutligen förbättras relationen 

mellan företag och lokalsamhällen om verksamheten drivs på ett ansvarfullt sätt ur både 

ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.  

Det största problemet i diskussionen om företagens sociala ansvar har hävdats 

vara att ansvaret ofta beskrivs separerat från kärnverksamheten, vilket blir ett hinder för 

att se de fördelar som faktiskt är möjliga, och inte huruvida CSR alls omfattas av 

företagens ansvar.48 Lyckas företag integrera ett CSR-perspektiv i hela verksamheten 

och företagets kärna tycks det inte råda några tvivel om att CSR kan bli lönsamt. 

Avslutningsvis vill jag kommentera kritiken gentemot CSR som går ut på att CSR 

krockar med vinstintresset. Mot bakgrund av de i kapitlet presenterade argumenten för 

att CSR kan vara ekonomiskt lönsamt på flera sätt för företag kan argumentet, att 

plikten att sätta vinstintresset först inte går ihop med CSR, avfärdas.49 Det faktum att 

många företag idag arbetar aktivt med CSR talar också tydligt för att debatten inte 

längre handlar om och varför företag ska ta ett ansvar för samhället, utan istället hur de 

ska göra det.50 

  

                                                
43 Smith, s. 281 f. 
44 Keinert, s. 89 ff. 
45 Keinert, s. 89 ff., s. 90 ff. och s. 104 ff. 
46 Keinert, s. 92 ff. 
47 Amalric och Hauser, s. 30. 
48 Porter och Kramer, Strategy and Society: The link Between Competitive Advantage and Corporate 
Social Responsibility, 2006, s. 83. 
49 Keinert, s. 138. 
50 Se bland annat Zerk, s. 25.  
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4 Generellt om reglering av CSR 

4.1 Inledning 

De värden och rättigheter CSR handlar om är sådana som primärt skyddas av folkrätten, 

det rättssystem som reglerar staters inbördes offentligrättsliga förhållanden.51 Av detta 

följer att de värden och rättigheter som CSR berör är sådana som i första hand staten 

ansvarar för då rättigheterna har formulerats, förhandlats och antagits av just stater.52 

Folkrättsliga regelverk är således verkningslösa vad gäller att reglera multinationella 

företags handlande. 

Utgångspunkten för företag är att följa lagstiftningen i de länder de verkar i.53 

Problemen är att många stater saknar expertisen och resurserna att reglera dessa frågor 

på ett lämpligt sätt, samt att de inte ratificerar de folkrättsliga regelverken, inte 

implementerat dem eller säkerställer att regelverken efterföljs.54 Ibland misslyckas till 

och med stater avsiktligt för att bli mer attraktiva för företag att placera sin verksamhet 

i.55 Problemen leder till luckor i de nationella regelverken i förhållande till exempelvis 

internationella konventioner eller andra staters nationella regelverk. Andra länder kan 

inte åtgärda luckorna genom lagstiftning då suveränitetsprincipen hindrar det. Principen 

går ut på att nationer ska visa respekt för varandras territoriella suveränitet, vilket 

innebär att det ska värnas om staternas självständighet gentemot varandra och deras 

exklusiva rätt till offentlig maktutövning inom det egna territoriet.56 

Den rättsliga utgångspunkten idag är således att företag ska följa lagstiftningen 

i de länder de verkar i och eventuella luckor i den nationella lagstiftningen har inte 

företag någon juridisk skyldighet att hantera. Likväl ställer marknaden krav på företag 

att ta ett visst ansvar för dessa luckor. 

                                                
51 Strömberg och Melander, Folkrätt, 2003, s. 9. 
52 Strömberg och Melander, s. 117. 
53 Vytopil, s. 156. 
54 Vytopil, s. 156; McBarnet och Kurkchiyan, s. 66. 
55 Keinert, s. 20 f.; McBarnet och Kurkchiyan, s. 66 f. 
56 FN-stadgan, artikel 2 (1) och 2 (7). 
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4.2 Frivilliga regelverk 

4.2.1 Generellt om frivilliga regelverk 

Till följd av marknadens krav på företag att vidta CSR-åtgärder, samt avsaknaden av 

lagstiftning, har mängder med riktlinjer, uppförandekoder och standarder skapats.57 Alla 

dessa riktlinjer, koder och standarder bygger på frivillighet och saknar rättsliga 

påföljder, vilket innebär att de kan sammanfattas under begreppet frivilliga regelverk 

som i sin tur hör till det som kallas mjuk lagstiftning. 58 Med mjuk lagstiftning inom den 

internationella rätten menas nämligen regler som inte är lagstadgade krav och inte heller 

kan bli föremål för verkställighetsmekanismer. 59  Det ska dock påpekas att med 

frivillighet menas att det är frivilligt att exempelvis ansluta sig till regelverken eller att 

anta en uppförandekod, men det är inte nödvändigtvis frivilligt att följa dem när företag 

väl vidtagit en sådan åtgärd.60 

De senaste årtiondenas explosion av frivilliga regelverk kan beskrivas som en 

omreglering snarare än en avreglering.61 Orsaken till de många regelverken är att 

marknaden består av många olika aktörer som alla har egna intressen de värnar om och 

olika incitament att skapa regelverk, varför utformningarna blir så olika. Orsaken är 

alltså densamma som varför det finns flera olika definitioner av CSR.62 De som varit 

mest aktiva med att skapa frivilliga regelverk är NGO:s men också 

branschorganisationer, statliga organisationer som FN och EU, kommersiella 

organisationer, fackföreningar, samarbeten mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer och företagen själva har tagit fram regelverk.63 Regelverken 

kan alltså vara interna och fastställas av företagen själva eller externa i den meningen att 

någon annan utanför verksamheten uppfört regelverket.  

 Särskilt tre regelverk förtjänar att nämnas då de intar en särställning. De tre 

regelverken har en bred internationell förankring och de har arbetats fram i samverkan 

mellan företrädare för stater, internationella organisationer, arbetstagare och 

                                                
57 Vytopil, s. 156; Jenkins, s. 1 ff. 
58 Grafström med flera, s. 96. 
59 Zerk, s. 69 f. 
60 Vytopil, s. 163. 
61 Grafström med flera, s. 100. 
62 Om begreppet CSR, se kapitel 2. 
63 Grafström med flera, s. 93 och s. 107. 



 

 23 

arbetsgivare. Det är av värde för uppsatsen att beröra dessa regelverk då de ofta 

fungerar som modeller för andra regelverk. Dessutom kan de användas vid granskning 

av andra regelverk för att se om de ligger i linje med modellerna. 

 Det första regelverket är FN:s Global Compact, ett initiativ som lanserades år 

2000. Initiativet har idag en världsomfattande räckvidd och är världens största frivilliga 

CSR-initiativ med över 12 000 deltagare från över 145 länder.64 Dessutom involverar 

Global Compact inte bara multinationella företag utan också små och medelstora 

företag.65 Detta är viktigt då små och medelstora företag ofta spelar en central roll i 

leverantörskedjor och då också för implementeringen av CSR i dessa. Global Compact 

var FN:s entré in på CSR-området och en reaktion på de många luckor som finns i 

nationella regleringar. Initiativet är tänkt att fungera som ett forum för diskussion och 

ett verktyg för företag som vill hantera dessa luckor, snarare än ett reglerande 

instrument, genom att uppmuntra företag att frivilligt anpassa sin verksamhet till tio 

principer. Principerna rör områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-

korruption.66 

 Det andra regelverket är OECD:s riktlinjer för multinationella företag, 

framtagna för att utgöra en vägledning för ansvarsfullt företagande.67 Riktlinjerna är en 

uppmaning från regeringar till multinationella företag och innehåller frivilliga principer 

om bland annat mänskliga rättigheter, sysselsättnings och arbetsmarknadsrelationer, 

miljö, korruption, företagens information, vetenskap och teknik, konkurrens och 

beskattningsfrågor. Syftet med riktlinjerna är att verksamheten i företagen ska stå i 

samklang med regeringens politik. Vidare handlar det om att stärka grunden för 

ömsesidigt förtroende mellan företagen och de samhällen där de verkar. Slutligen är 

tanken med riktlinjerna att företag ska bidra till att förbättra det utländska 

investeringsklimatet och öka bidraget till hållbar utveckling. Sammanfattningsvis kan 

syftet sägas vara att uppmuntra multinationella företag att bidra positivt till ekonomisk, 

miljömässig och social utveckling. 

  

  

                                                
64 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html. 
65 United Nations Global Compact, Annual Rewiew 2008, s. 8. 
66 United Nations Global Compact, Annual Rewiew 2008, s. 7. 
67 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag, 2011. 
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Det tredje och sista regelverket som ska nämnas är ILO Deklarationen om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism. 68 

ILO är ett trepartsorgan där medlemsländerna har representanter från både regeringen, 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Syftet är att samla dessa tre parter i ett 

gemensamt arbete för social rättvisa, bättre levnadsförhållanden i alla länder och 

humana arbetsvillkor, samt emot barnarbete och människohandel, som en förutsättning 

för fred mellan och inom nationerna. I ILO fastställer man globala normer för rättigheter 

i arbetslivet genom att ta fram konventioner och rekommendationer. Sedan är det 

meningen att staterna ska ratificera dessa. År 1998 antogs deklarationen som slår fast att 

alla ILO:s medlemsländer ska respektera, främja, och genomföra innehållet i åtta 

kärnkonventioner. Fyra kategorier täcks in av kärnkonventionerna. Den först kategorin 

behandlar föreningsfrihet och organisationsrätt. Den andra kategorin rör barnarbete. 

Den tredje kategorin berör tvångsarbete och den fjärde kategorin handlar om 

diskriminering.  Idag utgör konventionerna en minimistandard för arbetsvillkor i hela 

världen.  

 

4.2.2 Utvärdering av frivilliga regelverk 

Frivilliga regelverk har potential att genomdriva internationell lag i kontexten företags 

CSR-arbete och stötta andra juridiska ramverk. Eftersom antagandet av regelverken är 

upp till de enskilda aktörerna, som således kan välja mellan regelverken eller skapa sina 

egna, uppfattas de frivilliga regelverken många gånger som mer flexibla än tvingande 

regler.69  Flexibiliteten gör att regelverken är attraktiva verktyg för att lösa CSR 

relaterade problem för företag då de möjliggör kreativa och innovativa lösningar på 

komplexa samhällsproblem och miljöproblem. Regelverken ger också förutsättningar 

för snabba förändringar av åtaganden som krävs för att hålla jämna steg med de 

förändrade behoven på marknaden, för företaget eller intressenterna, vilket inte 

lagstiftning gör. Det finns emellertid egenskaper hos frivilliga regelverk som å andra 

sidan kan påstås leda till lägre effektivitet, som till exempel den osäkra legitimiteten av 

frivilliga regelverk.70 Samtidigt ska inte de frivilliga regelverkens funktion, att sätta 

                                                
68 http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm. 
69 Grafström med flera, s.100. 
70 Peterková, s. 373. 
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standarder som reflekterar samhällets uppfattning om konsekvenserna av företags 

beteenden och därmed också vägleda företag i hanteringen av CSR-frågor, underskattas 

oavsett legitimiteten. 

 Utöver flexibilitet och potential att genomdriva internationell lag finns flera 

fördelar med frivilliga regelverk. Möjligheten att göra relevanta jämförelser är en fördel. 

Eftersom det finns så många olika frivilliga regelverk, skapade av olika intressenter, kan 

exempelvis en uppförandekod jämföras med ett annat frivilligt regelverk i syfte att 

undersöka kvalité och brister i koden.71 En annan fördel kan vara att företag som antar 

ett frivilligt regelverk därmed också är öppna för kritik mot dem om de inte lyckas 

implementera regelverken.72 Denna fördel är dock inte självklar då möjligheten att 

kritisera beror på om, och hur, kontroll av efterlevande av regelverket sker. Finns ingen 

övervakning kan det förvisso alltid riktas kritik mot just det.73 En tredje positiv effekt av 

frivilliga regelverk har hävdats vara att företagen är mer benägna att följa regler som de 

själva valt att ansluta sig till eller till och med utformat själva.74 

 Emellertid finns det ett antal potentiella begränsningar och faror med frivilliga 

regelverk utöver deras osäkra legitimitet. Exempelvis är uppförandekoder många gånger 

utformade så att de enbart går lite längre än den generella affärsetiken och det är ofta 

mer korrekt att se på frivilliga regelverk som mekanismer för att driva igenom redan 

befintlig internationell reglering.75 Utformningen påverkar också om och hur regelverk 

blir implementerade. Många frivilliga regelverk saknar vägledning avseende hur de ska 

implementeras.76 En fara som uppstår om det inte är tydligt hur de frivilliga regelverken 

ska implementeras är att de upptas av företagsledare men inte nödvändigtvis av hela 

verksamheten,77 vilket är en förutsättning för ett lyckats CSR-arbete.78 Ytterligare en 

fara vid avsaknad av anvisningar om implementering är att regelverken kan komma att 

ses som något mer än vad de egentligen är. I vissa fall antas regelverken enbart i syfte 

att undvika kritik utan att egentligen åstadkomma förbättringar.79 

 
                                                
71 Jenkins, Corporate Codes of Conduct, Self-Regulation in a Global Economy, 2001, s. 28. 
72 Jenkins, s. 28. 
73 Jenkins, s. 28. 
74 Grafström med flera, s. 100. 
75 McBarnet och Kurkchiyan, s. 66. 
76 Jenkins, s. 26. 
77 Jenkins, s. 27. 
78 Om The business case of CSR, se kapitel 3.  
79 Jenkins, s. 29. 
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Vidare är utformningen viktig för att undvika att det egentliga syftet med regelverket 

äventyras på grund av kontraproduktiva effekter. Ett exempel på åtgärder som kan vara 

kontraproduktiva är förbud, vilket ofta används med goda intentioner men inte alltid är 

den bästa metoden för att förbättra förhållanden. Exempelvis kan ett förbud mot 

barnarbete försämra försörjningsmöjligheterna för de mest utsatta familjerna som är 

beroende av den extra inkomst som barnen i familjen bidrar med och i värsta fall kan 

förbudet leda till att barnen istället arbetar på andra arbetsplatser med än värre 

arbetsförhållanden.80 För att undvika konsekvenser likt det jag precis tagit upp som 

exempel är det avgörande att skaffa sig kunskap om de lokala förutsättningarna. Med 

hjälp av kunskap kan regelverken utformas på ett sådant sätt att exempelvis ett förbud 

mot barnarbete inte får negativa effekter på samhället och enskilda individer. Detta kan 

åstadkommas genom att exempelvis lönerna höjs för att kompensera det inkomstbortfall 

familjer får då barnen inte längre får arbeta eller genom att bidra med gratis skolmat. 

Det är dock viktigt att uppmärksamma att leverantörerna många gånger inte har 

förutsättningar att på egen hand genomföra åtgärder som löneökningar eller gratis 

skolmat, varför det krävs att det köpande företaget i sin tur är beredd att betala mer för 

att åtgärderna ska vara genomförbara. 

 Regelverkens omfattning är också något som potentiellt kan bli en begränsning 

till följd av hur de utformas. Beroende på hur regelverken utformas styrs dels vilka 

frågor som innefattas, dels hur långt bak i leverantörskedjorna regelverket täcker.81 Det 

går således att utforma både väldigt breda och väldigt smala regelverk. Ytterligare en 

begränsning, som kan påstås vara mer djupt rotad, har att göra med drivkrafterna för 

CSR, vilka gör att frivilliga regelverk tycks koncentreras till vissa sektorer.82 Bland 

företag inom sektorn för konsumtionsvaror är uppförandekoder vanligt eftersom 

varumärke och renommé är väldigt viktigt för den typen av företag.83 Koncentrationen 

av frivilliga regelverk beror också på hur regelverken är utformade, exempelvis är 

regelverk med fokus på miljö koncentrerade till branscher som kemikalieindustrin, 

skogsbruksindustrin, oljeindustrin och gruvindustrin.84 Det är i och för sig inte något 

negativt att regelverk med olika inriktningar fokuseras till olika sektorer, det som kan 

bli en fara är att vissa sektorer som inte uppmärksammas i media eller av konsumenter 
                                                
80 Jenkins, s. 29. 
81 Jenkins, s. 27. 
82 Jenkins, s. 19 f. 
83 Jenkins, s. 27. 
84 Jenkins, s 19 f. 
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faller mellan stolarna. 

 I de fall frivilliga regelverk saknar oberoende övervakning för att säkerställa att 

de inte enbart är generella affärsprinciper utan verklig reglering som tillämpas på 

företagens verksamhet och deras leverantörer kan regelverket också anses vara 

begränsat och den verkliga effektiviteten kan ifrågasättas.85 Det ska dock påpekas att det 

blir allt vanligare att regelverken tillhandahåller rapportering och 

övervakningsverktyg.86 

 En sista begränsning som jag ska ta upp är det faktum att trycket på att anta 

frivilliga regelverk primärt kommer från länder i väst och således är det också främst 

mot företag i väst som kraven riktas. Många producenter i utvecklingsländer har således 

ingen anledning att anta frivilliga regelverk varför det finns en sannolikhet att den grupp 

av företag som antar frivilliga regelverk är liten i förhållande till de företag som är 

fortsatt oberörda.87 Mot detta kan anföras att företag i allt större utsträckning accepterar 

ett ansvar också för beteende hos företagens leverantörer och underleverantörer.88 Detta 

kan i sin tur leda till att frivilliga regelverk på olika sätt används av företag för att få 

sina externa leverantörer att följa de värden och standarder som företaget själv antagit.89 

Precis som marknaden kan premiera företag som tar ett samhällsansvar kan företag 

premiera leverantörer som lever upp till samma principer och värden som företaget själv 

åtagit sig. Det är således riktigt att det finns en begränsning på så vis att leverantörerna 

många gånger inte berörs direkt. Jag vill ändå understryka att leverantörerna i de flesta 

fall berörs indirekt och det ska enligt min mening inte underskattas. 

 Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns både betydande fördelar men 

också nackdelar med frivilliga regelverk. Även om nackdelarna många gånger är stora 

kan de undvikas om skaparna av de frivilliga regelverken investerar tid och resurser på 

att införskaffa den kunskap som behövs för att utforma regelverk som i möjligaste mån 

är fria från begränsningar och risker. 

 

                                                
85 Jenkins, s. 27; Peterková, s. 373. 
86 Om företags möjlighet att kontrollera regleringen, se kapitel 6. 
87 Jenkins, s. 28. 
88 Om företags ansvar för externa leverantörer, se kapitel 1.1; McBarnet och Kurkchiyan, s. 59; Jenkins, s. 
29. 
89 Om företags möjlighet att reglera CSR i leverantörskedjan, se kapitel 5. 
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4.3 Other-regulations 

Utöver tvingande lagstiftning och frivilliga regelverk finns ett tredje alternativ för att 

reglera CSR. Alternativet kallas ofta other-regualtions och går ut på att CSR regleras 

genom mekanismer såsom avtal.90 Juridisk kontroll över företags påverkan på samhället 

behöver nämligen inte nödvändigtvis ske genom statlig reglering, utan det kan göras 

med hjälp av civilrätten. Precis som ett företag kan reglera priser, leveranser, kvalité, 

arbetstider och så vidare med hjälp av avtal kan ett företag reglera CSR i 

leverantörskedjan med hjälp av detsamma. Detta sätt att reglera har blivit allt viktigare i 

takt med att företag förväntas ta ansvar även för externa leverantörer och den växande 

trenden är att företag också går ett steg längre och inkluderar de frivilliga regelverken i 

avtal.91   

                                                
90 Se bland annat McBarnet och Kurkchiyan, Corporate social responsibility through contractual 
control? Global supply chains and ”other regulation”, 2007. 
91 McBarnet och Kurkchiyan, s. 65. 
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5 Företags möjlighet att reglera CSR i leverantörskedjan 

5.1 Inledning 

Inledningsvis i denna uppsats beskrivs hur företagens samhällsansvar sträcker sig ut i 

leverantörskedjorna. Förväntningarna på företag att ta ansvar också för externa 

leverantörer ökar, vilket innebär att möjligheten att använda sig av externa leverantörer i 

länder där kostnaden är lägre på grund av lägre löner, mindre strikta regler och sämre 

förhållande inte enbart är förknippat med fördelar utan också risker kopplade till de 

lägre kostnaderna som till exempel negativ uppmärksamhet i media. Riskerna gör det 

viktigt för företag att försäkra sig om att externa leverantörer lever upp till samma 

åtaganden som företaget själv åtagit sig. Dessutom har företag ett intresse av att reglera 

CSR i sina leverantörskedjor eftersom det där finns stora möjligheter att skapa värde.92 

Möjligheten för företag att på egen hand reglera externa leverantörer är det alternativ 

som presenteras i kapitlet ovan som other-regulations. 

 Till att börja med berör jag den internationella privat- och processrätten 

eftersom det är av vikt att känna till vilket lands lag som gäller för internationella avtal. 

Sedan behandlar jag den svenska avtalsrätten grundläggande, det tjänar som 

utgångspunkt för hur avtalsrätten generellt sett fungerar. Därefter beskrivs tre olika 

avtalsrättsliga åtgärder företag kan använda sig av för att reglera CSR i 

leverantörskedjan, användandet av uppförandekoder, standardavtal och CSR-klausuler. 

Slutligen diskuterar jag för- och nackdelarna med avtal som verktyg för att reglera CSR 

i leverantörskedjan. 

 

5.2 Internationell privat- och processrätt 

Avtal som rör CSR är ofta internationella. Inte sällan kommer parterna från två helt 

olika delar av världen varför det är oerhört viktigt att veta vilket lands lag som ska 

tillämpas på avtalet. Det rättsområde som styr internationella förbindelser mellan 

enskilda och ger oss svar på frågan vilket lands lag som ska gälla för avtalet kallas 

internationell privat- och processrätt. För Sveriges del är det den så kallade Rom I 

förordningen som reglerar vilket lands lag som ska vara tillämpligt vid 
                                                
92 Om the business case of CSR, se kapitel 3. 
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avtalsförpliktelser med internationella inslag.93 Förordningens regler blir tillämpliga i de 

fall då parterna inte har avtalat annat, partsautonomin är således avgörande.94 Om 

parterna inte avtalat om vilket lands lag som ska vara tillämpligt föreskriver Rom I 

förordningen ett antal sätt att fastställa vilken lag som gäller för avtalet.95 Resultatet av 

förordningens regler blir i de flesta fall att lagen i det land där leverantören har sitt säte 

blir tillämplig. Lagvalsfrågan lämnas emellertid sällan oreglerad i leverantörsavtal.96 

Ibland diskuteras huruvida ett avtal alls slutits eller om standardvillkor är 

tillämpliga i samband med reglering av CSR. Då aktualiseras frågan om vilket lands lag 

som blir tillämplig på de frågor som berör händelser innan avtal slutits. Existensen och 

giltigheten av avtal ska bestämmas av den lag som skulle ha reglerat ett giltigt avtal.97 

Det är dock möjligt att göra undantag från den regeln för det fall det framgår av 

omständigheterna att det inte skulle vara rimligt att avgöra förekomsten och giltigheten 

av ett avtal enligt den lag som skulle reglera avtalet om det var giltigt.98 

 

5.3 Svensk avtalsrätt 

Konsekvensen av att två parter sluter ett avtal är att företaget har flera olika juridiska 

möjligheter att framtvinga efterlevnad av avtalet från leverantörens sida. Av denna 

anledning är avtal ett juridiskt effektivt alternativ för företag att reglera sin 

leverantörskedja. Enligt svensk rätt gäller anbud och acceptmodellen för avtalsingående. 

Modellen innebär att en avtalspart lämnar en viljeförklaring i form av ett anbud och när 

andra parten sedan lämnar en överensstämmande accept har ett avtal slutits. Alla 

viljeförklaringar räknas dock inte som anbud utan vissa krav ställs på anbudet. För det 

första måste det framgå att viljeförklaringen kommer från en viss anbudsgivare. För det 

andra måste det framgå att viljeförklaringen riktar sig till en viss mottagare alternativt 

en klart avgränsad krets av mottagare. För det tredje måste viljeförklaringen innebära 

någon slags föreskrift eller förpliktelse som till exempel ett löfte eller en uppmaning 

som kan utkrävas i domstol. Slutligen ställs vissa krav på viljeförklaringens innehåll och 

                                                
93 Artikel 1 Rom I. 
94 Artikel 3 Rom I. 
95 Artikel 4 Rom I. 
96 Vytopil, s. 160. 
97 Artikel 10 Rom I. 
98 Artikel 10.2 Rom I. 
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precision. Anbudet måste vara så konkret och definierat att det bara är för den utpekade 

motparten att svara ja för att acceptera det och därmed ha skapat ett avtal.99 

 Anledningen till att det är nödvändigt att veta vad som utgör ett anbud är att det 

i praktiken kan vara svårt att veta om ett giltigt avtal är för handen eller inte när ett 

företag påstår att de inte hade någon intention att avge ett juridiskt bindande anbud utan 

snarare ge uttryck för en ambition, vilket kanske inte är ovanligt när det handlar om 

CSR. Det är framför allt kravet på precision som kan komma att bli problematiskt i 

förhållande till avtal avseende CSR då utformningen ofta är allt annat än precis vilket 

beskrivs närmare i de kommande kapitlen. 

 En avtalsrättslig situation som kan uppstå vid avtal om CSR och därför bör 

beröras är när avtal mellan två parter får betydelse för en tredje part. Detta blir aktuellt 

när en klausul inte bara gå ut på att leverantören ska följa ett företags uppförandekod 

utan att leverantören i sin tur ska göra koden gällande för dess underleverantörer. De 

svenska reglerna tillåter dock inte att en tredje part påförs förpliktelser genom avtal. 

Företaget saknar således möjlighet att vända sig direkt till underleverantörerna och kan 

enbart vända sig till leverantören som är avtalspart.  

  

5.4 Reglering genom avtalsrättsliga åtgärder 

5.4.1 Uppförandekoder 

5.4.1.1 Generellt om uppförandekoder 

En uppförandekod är ett slags frivilligt regelverk som består av en uppsättning av 

normer och standarder.100 Precis som med frivilliga regelverk generellt, innebär inte 

frivillighet i detta sammanhang att ett företag som anslutit sig till en kod inte 

nödvändigtvis behöver följa den, utan snarare att de som skapar koden och de som antar 

den inte har någon juridisk skyldighet att göra det. Koderna kan, liksom frivilliga 

regelverk generellt, vara interna och följaktligen fastställts av företaget självt eller 

externa i den mening att det redan är befintlig uppförandekod som någon annan 

                                                
99 Om svensk avtalsrätt, se bland annat Adlercreutz, Avtalsrätt I, 2011; Lehrberg, Avtalsrättens 
grundelement, 2006. 
100 Vytopil, s. 163. 
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utformat. Exempelvis kan företag välja en kod skapad av OECD eller ILO. 101 

 Eftersom uppförandekoder är ett slags frivilligt regelverk känns de för- och 

nackdelarna som tas upp i detta kapitel igen från kapitel fyra. För sakens skull tas de 

ändå upp i detta kapitel. Fördelen med interna uppförandekoder är flexibiliteten, de går 

att skräddarsy efter företagets specifika verksamhet och behov och på så sätt göra koden 

enkel att tillämpa.102 Men också kritik mot interna uppförandekoder har framförts. 

Kritiken handlar om att de standarder som kommer till uttryck i koder är enkla att 

kringgå och med stor sannolikhet inte ges någon rättslig betydelse.103 Uppförandekoder 

anklagas till och med ofta för att bara vara PR-knep med en liten verklig effekt.104 

 Formuleringarna i uppförandekoder är ofta vaga, lämnar utrymme för 

justeringar och tydliggör således inte vad ett företag förväntar sig av leverantören.105 

Exempel på typiska formuleringar är ”promoting respect for people and their work 

environment”, ”supplier will not indulge in acts of discrimination” och ”supplier will 

recognise its employees´rights to freedom os association”. Anledningen till att koderna 

ofta är vagt formulerade tycks vara att företag föredra flexibilitet i fråga om CSR.106 Ju 

vagare formuleringar, desto mer flexibilitet, ju mer detaljerade formuleringar, desto mer 

bundna blir parterna av formuleringarna. Det kan också påstås att ju mer flexibelt något 

är, desto mer praktiskt blir det å ena sidan och å andra sidan riskerar parterna att det inte 

går att fastställa vad som faktiskt avtalats. 

 

5.4.1.2 Uppförandekoders rättsliga status 

Vilken rättslig status en uppförandekod har är en grundläggande fråga som det råder 

delade meningar om. 107  Det finns de som menar att koderna är juridisk bindande och 

att skyldigheterna enligt dem ska kunna verkställas av domstolar.108 Den motsatta 

uppfattningen är att koderna inte är juridisk bindande och att efterlevnad av koderna är 

                                                
101 Vytopil, s. 163. 
102 Baker, Private Codes of Corporate Conduct: Should the Fox Guard the Henhouse?, 1993, s. 415. 
103 Om uppförandekoders rättsliga status i kap. 5.4.1.2.; Baker, s. 416 f. 
104 Baker, s. 416 f. 
105 Vytopil, s. 166. 
106 Om Hårda och mjuka avtal i förhållande till reglering av CSR, se kapitel 5.5. 
107 I denna uppsats är frågan avgränsad till att enbart behandlas utifrån relationen mellan ett företag och 
en leverantör, se kap. 1.3. 
108 Vytopil, s. 164. 
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frivillig.109 En tredje uppfattning är att koder innehåller både juridisk bindande och inte 

bindande klausuler.110 Den generella inställningen idag tycks vara att uppförandekoder i 

sig självt inte är bindande. Ett exempel på denna inställning är OECD:s formulering 

”Företagens efterlevnad av riktlinjerna är frivillig och kan inte göras gällande 

rättsligt.”111 Det är denna inställning tillsammans med de ofta vaga formuleringarna 

som gör att det kan hävdas att koderna saknar verklig betydelse då de är enkla att 

kringgå och inte ges någon rättslig betydelse. 

 

5.4.1.3 Möjligheten att avtalsrättsligt reglera leverantörer med hjälp av 

uppförandekoder 

För att möta marknadens efterfrågan vad gäller att tillförsäkra att externa leverantörer 

också uppfyller de CSR-åtaganden som företagen själva åtagit sig är en lättillgänglig 

lösning att leverantörerna får ansluta sig till samma uppförandekod som företaget. 

Denna åtgärd tycks också vara ett krav generellt sett, även om specifika 

uppförandekoder för leverantörer blir allt vanligare.112 Om uppförandekoden förs in i ett 

avtal blir koden avtalsinnehåll och avsaknaden av rättslig betydelse har på så vis läkts. 

Genom att begära att alla leverantörer skriver under uppförandekoden kan det 

argumenteras för att koden kan kvalificeras som standardvillkor eftersom det är en 

uppsättning standardiserade villkor som ska användas vid upprepade tillfällen inom 

ramen för en viss typ av avtal.113  

 Vad krävs då i praktiken för att innehållet i en uppförandekod ska betraktas 

som ett avtal och därmed bli avtalsrättsligt bindande? Räcker det med en hänvisning till 

uppförandekoden, måste den bifogas eller ska den till och med undertecknas? Eftersom 

kravet för avtal är att ett tydligt anbud accepteras är det avgörande huruvida det är 

tydligt för leverantören att uppförandekoden är en del av anbudet som leverantören 

antingen kan acceptera eller avslå. Då uppförandekoder på många sätt liknar 

standardvillkor kan en jämförelse göras av vad som gäller för att standardvillkor ska 

anses utgöra avtalsinnehåll. Det krävs inte alltid att man bifogar standardvillkoren för 

att de ska bli avtalsinnehåll utan det beror på omständigheterna. Omständigheter som får 
                                                
109 Vytopil, s. 164. 
110 Vytopil, s. 164. 
111 Revidering av riktlinjerna för multinationella företag, 2011, s. 6 punkt 1. 
112 McBarnet och Kurkchiyan, s. 65. 
113 Vytopil, s. 164 ff. 
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betydelse är hur vanliga villkoren är, om det är särskilt betungande eller överraskande, 

har motparten kännedom om villkoren och vilka möjligheter har motparten att ta del av 

villkoren. Normalt sett krävs det att standardvillkor översänds när motparten inte har 

kännedom om dem eller på ett enkelt sätt kan ta del av dem eller om de är betungande 

eller oväntade för en underlägsen part.114 Det kan hävdas att en hänvisning i ett avtal till 

en uppförandekod tillsammans med en tydlig förklaring att koden gäller för avtalet 

räcker för att koden ska bli en del av avtalet. Mer sannolikt är dock att det är 

otillräckligt att enbart hänvisa till en uppförandekod för att ett avtal ska anses slutet, 

eftersom det kan tyckas otydligt vad som förväntas av leverantören. 115 Eftersom 

omständigheterna ofta är så att parterna befinner sig i olika länder och det köpande 

företaget är betydligt större än leverantören när CSR i avtal aktualiseras torde det 

normalt sett krävas att uppförandekoden bifogas avtalet för att koden ska bli 

avtalsinnehåll. Vill ett företag göra det än klarare att uppförandekoden är en del i 

anbudet kan företaget begära att leverantören genom underskrift dels bekräftar att koden 

mottagits, dels att koden utgör en del av avtalet.116 Givetvis blir situationen en annan i 

de fall parterna under en lång tid samarbetat. Då kanske det inte alltid krävs att 

uppförandekoden bifogas om leverantören har både kännedom om den och tillgång till 

den. 

 Frågan är om det får någon betydelse att uppförandekoder generellt sett inte 

betraktas som juridiskt bindande. Diskussionen ovan ger en indikation på att frågan är 

av begränsad betydelse när koderna inkorporeras i avtal med leverantörer, eftersom 

koderna på så sätt blir avtalsrättsligt bindande.117 Däremot kan uppförandekodernas 

mjuka karaktär leda till problem, trots att företag lyckats inkorporera uppförandekoden i 

avtalet. Koderna är som nämnts och exemplifierats tidigare inte sällan vagt formulerade, 

vilket ändå innebär att det kan vara svårt att veta vad ett företag förväntar sig av 

leverantören.118 Problemet går att åtgärda då tydliga koder kan åstadkommas genom att 

inkludera tydliga normer, ange vad som förväntas vid händelse av konflikt mellan olika 

normer, inkludera mekanismer för efterlevnad i form av extern och/eller intern kontroll 

                                                
114 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 47 ff.; Lehrberg, Avtalstolkning, 2009, s. 69 ff. 
115 Vytopil, s. 164. 
116 Vytopil, s. 164. 
117 Vytopil, s. 166. 
118 Vytopil, s. 166. 
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och slutligen kan koderna innehålla skyldigheter för såväl primära leverantörer som 

eventuellt andra underleverantörer att också acceptera med på innehållet i koden.119  

   

5.4.2 Standardvillkor 

5.4.2.1 Generellt om standardvillkor 

Standardvillkor är en uppsättning med villkor som används frekvent eftersom det inte 

alltid är varken bekvämt eller praktiskt för ett företag att utarbeta ett nytt avtal för varje 

enskild leverantör. Istället kan det vara lämpligt att använda just standardvillkor. Vill 

företag använda sig av en uppsättning standardvillkor för CSR kan de använda samma 

standardvillkor för alla leverantörer, samma villkor för alla leverantörer inom en viss 

verksamhet, samma villkor för varje avtal av en viss sort eller ett standardavtal anpassat 

för varje leverantör.  

 

5.4.2.2 Möjligheten att avtalsrättsligt reglera leverantörer med hjälp av standardvillkor 

Vad som gäller för att standardvillkor ska anses inkorporerade i ett avtal enligt svensk 

rätt har berörts i kapitel 5.4.1.3 men ska för tydlighetens skull upprepas i detta 

sammanhang. Standardvillkor blir en del av avtalet på samma sätt som när avtal 

generellt sett sluts, genom att anbudet accepteras. Vid godkännande av standardvillkor 

blir de en del av avtalet och därmed bindande. Normalt sett torde huvudregeln mellan 

företag vara att en hänvisning till ett standardavtal räcker för att det ska bli 

avtalsinnehåll. Som beskrivs i kapitlet om uppförandekoder är det dock otillräckligt i 

vissa fall att enbart hänvisa till standardvillkor för att dessa ska utgöra avtalsinnehåll. Så 

kan fallet vara till exempel när parterna befinner sig i olika länder och standardvillkoren 

inte med enkelhet kan göras tillgänglig för den ena parten. Jag upprepar min slutsats 

från föregående kapitel, när CSR i avtal aktualiseras torde det normalt sett krävas att 

standardvillkoren bifogas avtalet för att bli avtalsinnehåll.120 

 

                                                
119 Vytopil, s. 166. 
120 Hellner, Kommersiell avtalsrätt, s. 47 ff. och Lehrberg, Avtalstolkning, s. 69 ff. 
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Samma problem som uppstår när uppförandekoder är vagt formulerade uppstår när 

standardvillkor är det. Det kan således vara svårt att veta vad ett företag förväntar sig av 

leverantören trots att standardvillkoren utgör en del av avtalet. Ett exempel på hur en 

formulering kan se ut är ”manufacturer is obliged to demonstrate that it is actively 

promoting good labour conditions for its workers”.121 

 

5.4.3 CSR-klausuler 

5.4.3.1 Generellt om CSR-klausuler 

Ett tredje alternativ för företag att reglera CSR i leverantörskedjan är genom specifika 

klausuler i avtalen, hädanefter benämnda CSR-klausuler. En sådan klausul kan 

exempelvis utgöras av ett förbud mot barnarbete under tillverkningsprocessen, en 

bestämmelse i ett licensavtal som kräver strikt efterlevnad av regler avseende mutor 

eller en bestämmelse i ett byggavtal som reglerar hur vattenförsörjningen ska användas 

av byggföretaget.122 

 CSR-klausuler är kanske den åtgärd som är mest rättfram om man vill reglera 

CSR i leverantörskedjan. Ändå har det hävdats att det kanske är den minst använda 

åtgärden då CSR i avtal till stor del tycks vara standardiserat. När företag har en 

uppförandekod verkar de inte anse att det är nödvändigt att inkludera CSR-klausuler i 

avtalet med leverantören. I de flesta fall inkorporeras koden i avtalet istället. I de fall 

företag använder CSR-klausuler är det för att risken för överträdelse av CSR-krav är 

särskilt hög och således måste CSR-frågan likaledes uppmärksammas i extra hög 

grad.123 

 Det finns dock studier som tvärtemot stycket ovan visar att företag faktiskt 

ställer CSR-relaterade krav på sina leverantörer med hjälp av CSR-klausuler och 

forskning som visar att antalet företag som gör detta växer. Det kan mot bakgrund av 

dessa studier argumenteras för att införlivandet av CSR-relaterade krav i affärsavtal i 

allt högre grad är en utbredd taktik bland företag.124 

 
                                                
121 Vytopil, s. 167. 
122 Peterková, s. 371. 
123 Vytopil, s. 167. 
124 Peterková, s. 371. 
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5.4.3.2 Möjligheten att avtalsrättsligt reglera leverantörer med hjälp av CSR-klausuler 

Resonemanget som fördes om hänvisning till eller bifogande av uppförandekoder och 

standardvillkor för att de göra dem till avtalsinnehåll behöver inte tas upp i detta 

sammanhang. Orsaken är att CSR-klausuler på ett tydligt sätt är en del av anbudet som 

antingen kan accepteras eller avslås. Vad CSR-klausuler däremot har gemensamt med 

uppförandekoder och standardvillkoren är breda formuleringar och avsaknaden av 

detaljer då CSR-skyldigheterna ofta beskrivs på ett väldigt abstrakt sätt.125 Exempelvis 

kan formuleringar lyda ”must meet all the appropriate relevant industry and country 

standards” eller ”must work towards higher standards”.126 Precis som vagt formulerade 

uppförandekoder och standardvillkor är det svårt att veta exakt vilka rättigheter och 

skyldigheter parterna har gentemot varandra när CSR-klausulerna är formulerade vagt. I 

förlängningen kan då ifrågasättas om det verkligen är möjligt att verkställa avtalen. 

Lösningen på problemet är som också redan påpekats att utforma klausulerna mer 

precist och frågan är varför det inte görs.  

 

5.5 Hårda och mjuka avtal i förhållande till reglering av CSR 

Avtal kan generellt sett delas upp i mjuka och hårda avtal.127 Den så kallade relationella 

kontraktsteorin beskriver denna uppdelning och orsakerna till den genom att 

kategorisera avtal med hänsyn till parternas relation.128 I den ena änden av en skala 

befinner sig kontrakt där relationen har liten betydelse för uppnåendet av parternas 

kommersiella mål. Exempelvis förutsätter inte vanligtvis avtal om köp och försäljning 

av aktier på en auktoriserad marknadsplats eller köp av varor över internet en långvarig 

och fungerande relation mellan parterna. I samma ända av skalan finns ofta även avtal 

om företagsförvärv då parterna oftast skiljs åt efter att förvärvet genomförts. Dessa avtal 

kan sägas ha en låg relationsfaktor och både kan och behöver många gånger av den 

anledningen vara detaljerat utformade och specificera alla relevanta villkor inom ramen 

för avtalet för att möjligheterna att framtvinga prestation i enlighet med avtalet ska vara 

så goda som möjligt. Denna typ av avtal kallas hårda. 

                                                
125 Vytopil, s. 167. 
126 Mcbarnet och Kurkchiyan, s. 70. 
127 Mcbarnet och Kurkchiyan, s. 69. 
128 Macneil, Relational contract: What we do and do not know, 1985; Macneil, Relational Contract 
Theory as Sociology: A Reply to Professors Lindenberg and de Vos, 1987; Mcbarnet och Kurkchiyan, s. 
69; Hellner, s. 9 f. 
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I den andra änden av skalan befinner sig avtal där det i allmänhet rör sig om långvariga 

samarbeten där parterna måste agera och interagera på många olika sätt för att avtalets 

ändamål ska förverkligas. Typiska exempel på denna typ av avtal är sådana med en hög 

grad av komplexitet såsom komplexa entreprenadavtal och outsourcing-avtal, vilka, till 

skillnad från hårda avtal, har en hög relationsfaktor. Att skriva avtalsvillkor som 

hanterar alla tänkbara situationer skulle leda till alltför komplexa och svåröverblickbara 

avtal. För att åstadkomma ett effektivt avtal som har förmågan att hantera den mängd 

olika situationer som kan uppstå är breda formuleringar och begrepp som skälighet 

nödvändigt. Dessutom värderas ofta möjligheten att justera, omförhandla och tolka 

avtalet högre än införandet av strikt och skarpt definierade åtaganden när 

relationsfaktorn är hög eftersom intresset att upprätthålla de goda förbindelserna är 

viktigare än att insistera på sin juridiska rätt. Avtal och villkor baserade på en hög 

relationsfaktor är de som många gånger kallas mjuka.  

 Oavsett vilken av de tre avtalsrättsliga åtgärderna, uppförandekoder, 

standardvillkor eller CSR-klausuler ett företag använder sig av är formuleringarna vaga 

och breda. Således kategoriseras oftast CSR-förpliktelser som mjuka i den meningen att 

kraven kommer till uttryck på ett övergripande plan men det regleras inte exakt vilka 

rättigheter och skyldigheter som följer av villkoren.129 CSR rör frågor som är mycket 

komplexa och det finns ofta flera olika aspekter och faktorer att ta hänsyn till som till 

exempel legala, ekonomiska och kulturella faktorer. De problem som förknippas med 

CSR är av ett sådant slag att de omöjligt kan åtgärdas på en dag och en strikt 

avtalsrättslig reglering blir därför inte ändamålsenlig. För att syftet med CSR-

förpliktelserna ska förverkligas krävs långvariga samarbeten, mycket kunskap och stor 

förståelse. Mjuka avtal har den stora fördelen att det finns möjlighet för båda parter att 

sätta standarden och det går att justera skyldigheter och krav utefter vad som är lämpligt 

och rimligt för en viss leverantör, i ett visst land och under vissa omständigheter.  

  

                                                
129 Mcbarnet och Kurkchiyan, s. 69 f. 
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5.6 För- och nackdelar med de olika avtalsrättsliga åtgärderna 

Om ett avtal har ingåtts korrekt mellan parterna får avtalet de konsekvenser som 

parterna har kommit överens om. Om leverantören inte uppfyller avtalet, kommer den 

andra parten ha olika lagliga alternativ till sitt förfogande för att pressa leverantören att 

uppfylla förpliktelserna enligt avtalet. Avtal är därför ett rättsligt bindande alternativ 

som ger företag förfogande att reglera sin leverantörskedja. Avtal är på det sättet 

fördelaktiga eftersom de kan avhjälpa de brister frivilliga regelverk har genom att ge det 

mjuka regelverket en hård kant.130 Företag använder en blandning av de presenterade 

verktygen men det kanske vanligaste är att använda sig av uppförandekoder.131  

 De olika åtgärderna är förknippade med olika problem. Ett problem som 

kanske är mest framträdande vad gäller uppförandekoder är att de är baserade på 

västerländska värderingar, vilket kan innebära att svårigheter uppstår i samband med att 

koderna ska implementeras hos leverantörer med säte i andra länder än västerländska. 

Företag som är försiktiga och uppmärksamma på denna problematik har bäst möjlighet 

att anpassa sina koder och det sätt på vilket de implementeras till den lokala miljön och 

i förlängningen kan de bli mer hållbara och framgångsrika än andra hävdar jag. Att 

uppförandekoder i högre grad har detta problem menar jag beror på att de är de som 

minst anpassas för olika situationer. Detsamma gäller visserligen standardvillkor om det 

bara finns ett sådant för ett företag men där är möjligheterna större att använda sig av 

olika beroende på vilket sorts avtal eller vilken leverantör det gäller. 

 Ett problem unikt för standardvillkor är battle of forms situationer. Generellt 

sett i kommersiella sammanhang är det nämligen vanligt att båda parterna i ett avtal 

hänvisar till sina egna standardvillkor och vill att just de ska gälla. Frågan är då vems 

standardvillkor som ska vara gällande. I svensk rätt är det oklart hur denna problematik 

ska hanteras. En lösning är att de först översända villkoren bli de som gäller under 

förutsättning att motparten inte reklamerar mot hänvisningen. En annan lösning är att de 

villkor som sist hänvisas till oemotsagt blir de som gäller. En tredje lösning är att de 

kolliderande standardvillkoren jämkas samman på de punkter de överensstämmer.132 

                                                
130 Peterková, s. 374. 
131 Vytopil, s. 166. 
132 Lehrberg, 2009, s 74 ff. 
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Min uppfattning är dock att problemet inte ska överdrivas vad gäller standardvillkor 

avseende CSR. För det första kan det tänkas att battle of forms situationer inte 

förekommer så ofta vad gäller standardvillkor avseende CSR. För det andra torde 

sannolikt standardvillkoren inte ofta vara motstridiga, utan snarare överlappa eller 

komplettera varandra. Fördelen med standardvillkor är att de flesta företag idag 

använder sig av det på något sätt i sin dagliga verksamhet även om det inte är CSR.133 

Standardvillkor är således inte något nytt för dessa företag, varför det kan antas att 

företag känner sig trygga med att använda standardvillkor också med CSR. 

 Att CSR-klausulernas juridiska karaktär ännu inte klart har fastställts kan ses 

som ett problem i förhållande till deras rättsliga verkan. Det har hävdats att för att kunna 

avgöra CSR-klausulernas rättsliga verkan och deras möjlighet att främja både en globalt 

hållbar utveckling och den ekonomiska tillväxten är det juridiska syftet med klausulen 

avgörande.134 CSR-klausuler brukar vanligtvis fylla något av följande syften. För det 

första kan klausulerna fungera som verktyg för motivation. För det andra kan de ses 

som verktyg för att genomföra redan existerande med inte effektivt genomförda 

skyldigheter avseende både frivilliga och tvingande regleringar. Slutligen kan CSR-

klausulerna tillskrivas ett reglerande syfte eftersom de möjliggör införandet av nya 

bestämmelser.135 

 Det framgår att den svårighet som de tre åtgärderna har gemensamt är att de är 

vagt utformade och den existerande avtalsrätten är opassande för att hantera just 

ospecifika formuleringar.136 Det är osäkert om de delar i avtalen som rör CSR verkligen 

kan verkställas och av den anledningen kan åtgärdernas effektivitet och 

ändamålsenlighet ifrågasättas. Vidare finns det ett potentiellt hinder som också det är 

gemensamt för de tre åtgärderna. Det kan nämligen vara väldigt kostsamt att vidta de 

åtgärder som krävs enligt uppförandekoder, standardvillkor och CSR-klausuler. För 

leverantörerna finns ofta bara intresset av att betala det som krävs för att uppfylla 

villkoren om beställningarna är tillräckligt stora. En trygg och långsiktig relation är 

således viktig för båda parter för att underlätta en implementering av de värderingar 

som kommer till uttryck i koder, standardvillkor och klausuler. 

                                                
133 Vytopil, s. 162. 
134 Peterková, s. 374 f. 
135 Peterková, s. 377. 
136 Peterková, s. 375. 



 

 41 

Frågan är om det är någon skillnad mellan uppförandekoder, standardvillkor och CSR-

klausuler vad gäller deras bindande verkan och verkställbarhet. Som beskrivits i kapitlet 

ovan är CSR-förpliktelser ofta mjuka oavsett om det är i form av en uppförandekod, 

standardvillkor eller CSR-klausuler. Om de ändå ska försöka skiljas åt vill jag påstå att 

CSR-klausulerna skiljer sig från de två andra åtgärderna på så vis att de, trots sin mjuka 

karaktär, på ett tydligare sätt än uppförandekoder och standardvillkor är en integrerad 

del av ett hårt avtal. Genom att placera CSR-frågor i uppförandekoder och 

standardvillkor som bifogas de huvudsakliga avtalen hålls CSR separerat från den 

övriga verksamheten. Som beskrivs i kapitel tre är det viktigt att CSR tillämpas i hela 

verksamheten och blir en del av verksamhetens kärna. Jag tror att ett sätt att 

åstadkomma att CSR integreras i ett företags hela verksamhet är med hjälp av CSR-

klausuler, då de trots sin mjuka karaktär likväl måste anpassas för varje enskilt avtal och 

de frågor som aktualiseras för just det avtalet. Detta innebär visserligen inte att 

problemet med CSR-klausulers vaga karaktär inte består.  Det är svårt att formulera 

CSR-klausuler så att de blir tillräckligt precisa för att vara verkställbara och breda nog 

att förstå den underliggande etiska principen.137 Min åsikt är dock att CSR-klausuler är 

lämpliga åtgärder för att företag och deras leverantörer ska applicera CSR-aspekten i 

alla delar av en verksamhet och inte betrakta CSR som en separat frågeställning. I 

förlängningen är det inte omöjligt att CSR-klausuler till viss del blir tydligare än de 

andra två åtgärderna eftersom de ska anpassas till mer specifika situationer. 

 

5.7 Sammanfattande diskussion 

Eftersom CSR handlar om långsiktighet och hållbarhet kan det tyckas självklart att de 

delar i ett avtal som berör detta också utformas i enlighet med långsiktiga ambitioner. 

Det framgår i kapitel 5.5 att det är naturligt för avtal med hög relationsfaktor att 

formuleringarna är vida och flexibiliteten stor, eftersom det mer handlar om att 

upprätthålla en relation än att till varje pris och med en gång uppnå full efterlevnad av 

ett avtal. Jag är av uppfattningen att de problem som ofta är kopplade till CSR inte kan 

åtgärdas i en handvändning. Problemen kräver långsiktiga och hållbara förändringar och 

lösningar. Mot denna bakgrund är min inställning att stadiga relationer är en bättre 
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förutsättning än strikta avtal för att uppnå de hållbara förändringar som krävs för att 

främja både en globalt hållbar utveckling och den ekonomiska tillväxten. 

Det är möjligt att de avtalsrättsliga åtgärder som tas upp i kapitel fem till viss 

del påverkar leverantörernas beteenden trots de vaga formuleringarna. Det kan 

emellertid inte ifrågasättas att verktygen i sig blir väsentligt mer effektiva om det införs 

någon form av kontrollmekanism. Det är anledningen till att företagens möjlighet att 

kontrollera efterlevnaden av de avtalsrättsliga åtgärderna är en del av det övergripande 

syftet med denna uppsats och kommer behandlas i det följande kapitlet.  
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6 Företags möjlighet att kontrollera ett regleringen följs 

6.1 Inledning 

Arbetet med CSR har kommit så långt att det idag inte längre är antagandet av CSR-

policys som imponerar utan nu kräver marknaden bevis för att CSR-åtgärderna faktiskt 

implementeras. För företag är det således inte tillräckligt att reglera CSR i 

leverantörskedjan, de måste också säkerställa att regleringen efterföljs. Att säkerställa 

efterlevnad av CSR-regleringen brukar i det första steget gå ut på kontroll eller 

övervakning. Om regleringen överträds av leverantörerna blir det andra steget att med 

hjälp av sanktioner driva igenom efterlevnad. Detta kapitel handlar om kontrollen av 

CSR-reglering medan sanktioner i förhållande till CSR behandlas i kapitel sju. 

 De bästa CSR-åtgärderna innehåller mekanismer för kontroll och övervakning. 

Det är viktigt av flera anledningar att företagen på något sätt kan kontrollera om och hur 

deras leverantörer och underleverantörer hanterar de CSR-skyldigheter som åläggs dem 

genom avtalsrättsliga åtgärder. För det första är kontroll viktigt för att säkerställa att 

syftet med CSR-åtgärderna verkligen uppnås oavsett om det är riskminimering, att 

attrahera och behålla nyckelpersoner eller att skapa en konkurrensfördel. För det andra 

kan företag genom kontroll och utvärdering öka sin förståelse och kunskap och därmed 

göra det möjligt för företag att finna nya och mer effektiva sätt att arbeta med CSR för 

att ständigt förbättra. 

 

6.2 Sträng övervakning och konstruktiv kontroll 

Rätten att kontrollera leverantörernas efterlevnad av avtalen regleras ofta i själva 

avtalen.138 Ofta finns explicita kriterier för mätning av förhållanden och förfaranden i 

avtalen vilka många gånger också är offentliga. I linje med den relationella 

kontraktsteorin går strategin för att kontrollera CSR-reglering generellt sett inte ut på 

sträng övervakning. 139  Det är alltså samma resonemang som ligger bakom 

tillämpningen av mjuka avtal som också ligger bakom inställningen till kontroll av 

efterlevnaden av dem. Som jag vid ett flertal tillfällen i uppsatsen påpekar är en 

                                                
138 McBarnet och Kurkchiyan, s. 74 f. 
139 McBarnet och Kurkchiyan, s. 75. 
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långsiktig, hållbar och god relation avgörande för att uppnå syftet med CSR-åtgärderna. 

I förhållande till kontroll är också ärlighet en väsentlig komponent i relationen. Det 

bästa och snabbaste sättet att upptäcka problem hos en leverantör är givetvis att 

leverantören själv lyfter dem. För att leverantören ska berätta om problemen är det 

viktigt att leverantören vågar göra det och inte är rädd för vad som kan hända när det 

köpande företaget får vetskap om bristerna. Finns det en rädsla hos leverantören för vad 

som kan hända vid kontroller finns det också en risk att leverantören försöker dölja 

brister, och då kan förbättringsprocessen ta onödigt lång tid. 

Istället är konstruktiv kontroll, vars fokus ligger på utbildning, att förse 

leverantören med verktyg och sofistikerade övervakningsprocesser, det vanliga sättet att 

kontrollera CSR-åtgärder. Den bästa metoden har hävdats vara en kontroll som utgår 

från övervakning på plats av leverantörerna, för att kontrollera om de uppfyller kraven, 

identifiera och rapportera brister och genomföra uppföljande bedömningar, oftast under 

en överenskommen tidsperiod. Till detta bör adderas en handlingsplan för hur företaget 

och leverantören ska jobba med en kontinuerlig förbättring och fortsatta periodiska 

kontroller.140 

 

6.3 Intern och extern kontroll 

Kontroller kan genomföras både internt och externt. Med intern kontroll menas att 

leverantören själv eller det köpande företaget står för kontrollen. Med extern kontroll 

menas att en tredje part, alltså varken leverantören eller det köpande förtaget, 

kontrollerar. En intern kontroll är positiv då företaget själv får insikt och förståelse för 

hur CSR-arbetet går till, vilka problem som uppstår och varför de uppstår. Den interna 

kontrollen är således är helt grundläggande för att skaffa sig den nödvändiga kunskapen 

som möjliggör ett effektivt arbete med CSR. Vidare är intern kontroll positivt då det är 

ett tecken på ett genuint engagemang för etiska frågor och dessa signaler sänds vidare 

till andra aktörer på marknaden.141 

 Samtidigt går det inte att undgå att viss kritik riktas mot intern kontroll på 

grund av den självklara intressekonflikt som föreligger. 142  De uppgifter som 

                                                
140 McBarnet och Kurkchiyan, s. 75. 
141 McBarnet och Kurkchiyan, s. 76. 
142 McBarnet och Kurkchiyan, s. 76. 



 

 45 

offentliggörs vid intern kontroll måste granskas kritiskt eftersom det är uppgifter från ett 

företag som granskar sig själv. Lösningen på problemet med intressekonflikter vid 

intern kontroll är extern kontroll. Det har till och med hävdats att extern kontroll är enda 

sättet att garantera att regleringen i praktiken implementeras.143 Vid avsaknad av extern 

kontroll är det svårt att bedöma om företagets CSR-åtaganden tillämpas i praktiken eller 

enbart förblir ett uttryck för goda intentioner.144 Kritik kan emellertid även riktas mot 

extern kontroll. För det första kan den externa kontrollantens uppgift att vara objektiv 

leda till att kontrollerna blir ytliga, formella och vinklade till förmån för kvantifiering. 

För det andra jobbar externa kontrollanter ofta efter standarder och metoder och inte på 

ett enkelt sätt kan justeras och anpassas för varje enskilt fall, vilket kan resultera i 

likgiltighet inför individuella särdrag av ett samhälle.145 

 Det finns vidare begränsningar avseende kontrollerna av CSR-reglering som 

inte beror på huruvida de är interna eller externa. Ett väsentligt problem är att vissa 

brister är mer synliga än andra och således lättare att upptäcka. Exempelvis är brister 

inom hälso- och säkerhetsvillkor relativt synliga, medan systematiska överträdelser kan 

vara svårare. Exempel på systematiska överträdelser kan vara alltför mycket övertid, 

antifackliga policyer, diskriminering eller sexuella trakasserier. Problemet bottnar i 

huvudsak i att revisionsmetoderna inte tillåter allt det som borde göras för att bristerna 

ska kunna uppdagas och dessutom förekommer mörkläggningar.146 

 En positiv egenskap med kontroller, oavsett huruvida kontrollerna är interna 

eller externa, ska också uppmärksammas. Kontroller är ett sätt att kvalitetsstämpla 

leverantörer. Funktionen som kvalitetsstämpel bidrar med en viss press på leverantörer 

att själva ordna med en intern eller extern kontroll för att på så sätt skapa en 

konkurrensfördel när de lämnar anbud på nya avtal.147  

 Den nuvarande trenden är att företag allt mer litar på externa kontrollanter som 

exempelvis globala revisionsfirmor. Samtidigt är det viktigt för företag som är väldigt 

CSR-inriktade att ha intern revision på plats, eftersom förändringar som kommer inifrån 

ofta är mer hållbara än påtvingade förändringar. Några företag, exempelvis IKEA, har 

                                                
143 Jenkins, s. 25. 
144 Jenkins, s. 26. 
145 McBarnet och Kurkchiyan, s. 77. 
146 McBarnet och Kurkchiyan, s. 77 f. 
147 McBarnet och Kurkchiyan, s. 76. 
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både intern och extern kontroll, vilket kanske är den bästa strategin för att kunna dra 

nytta av de olika sätten att kontrollera och samtidigt hantera dess nackdelar.148  

  

  

                                                
148 McBarnet och Kurkchiyan, s. 75. 
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7 Sanktioner vid överträdelse 

7.1 Inledning 

I det föregående kapitlet beskrivs hur CSR-reglering kan kontrolleras, men för att en 

reglering mellan två parter ska bli effektiv måste det finnas mekanismer utöver kontroll 

för att säkerställa att regleringen efterföljs. I detta kapitel ska det andra steget i 

processen att genomdriva CSR-reglering diskuteras, nämligen hur företag ska hantera 

avvikelser som konstateras vid kontroller. När avtal överträds är det med hjälp av 

sanktioner som efterlevnad får försöka drivas igenom. 

 

7.2 Sanktioner som finns att tillgå 

Sanktioner regleras precis som kontrollen i avtalen och det finns flera olika sanktioner 

för företag att tillgripa. En åtgärd som lämpar sig för mindre brister eller sådana brister 

som leverantören kan åtgärda inom en rimlig tidsperiod och i möjligaste mån bör 

prioriteras är rättelse. Sanktionen går ut på att ge leverantören möjlighet att rätta till den 

uppmärksammade avvikelsen. En mer ingripande sanktion är vite. Vite som sanktion 

ska användas med försiktighet vad gäller sociala krav för att inte förvärra situationen 

som från början orsakade vitet, exempelvis genom att de anställda får det sämre eller att 

den teknik som är nödvändig för att minska utsläppen inte kan köpas in då medel går till 

vitet istället för att användas för att förbättra förhållandena på arbetsplatsen. Vite kan 

dock användas som ett påtryckningsmedel för att få leverantören att vidta rättelse. Den 

tredje och mest ingripande sanktionen som beskrivs i denna uppsats är hävning av avtal. 

En hävning av ett avtal kan vara en sista utväg vid grova överträdelser när till exempel 

leverantören inte visar något intresse att följa CSR- kraven, lämnar vilseledande 

uppgifter eller inte vidtar några förbättringsåtgärder. Att häva ett avtal ska ses som en 

sista utväg beror på att efter hävningen inte finns möjlighet att påverka leverantören att 

förbättra villkoren på arbetsplatsen. Ofta visar det sig att problemen som uppdagas 

kvarstår och till och med förvärras efter att avtal hävs. Många gånger saknas dock 

tydligt fastställda sanktioner i avtalen.149 
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7.3 Sanktioner i förhållande till CSR 

I fråga om CSR och sanktioner blir skillnaden mellan juridiskt bindande regler och 

verklighet tydlig. Rättsregler utgår från att varje avtal är en isolerad affär men i 

praktiken ingår ofta avtal som tar upp CSR i en serie med varandra sammanhängande 

affärshändelser och måste således i de flesta fall betraktas som långvariga. Avvikelserna 

hanteras därför i samma anda som reglering och kontroll av CSR i leverantörskedjan, 

det vill säga att företag prioriterar kunskap och erfarenhet för att möjliggöra en 

förbättring före bestraffning av den leverantör som brister i sin efterlevnad. Upptäckter 

av överträdelse avseende CSR leder i princip aldrig till en rättegång, straff, skadestånd 

eller ens att samarbetet bryts, istället ser företagen på bristerna som en del i processen 

att förändra företagskulturen i samförstånd eftersom ett bestraffande system kan leda till 

att leverantörernas tillit och förtroende för de köpande företagen minskar.150 Som 

beskrivs i kapitel 6.2 finns det också en risk att leverantören lägger energi på att mörka 

brister istället för att avhjälpa dem om sanktionerna är för hårda. Dessutom finns det, 

som också redan nämnts, en risk att de förhållanden som brustit blir sämre om 

överträdelser bestraffas med höga viten. 151  Det kan till och med resultera i att 

leverantören går i konkurs om vitena är höga viten eller att samarbete avslutas. Att en 

avtalsöverträdelse inte normalt sett resulterar i en rättegång är inte i sig ovanligt för 

kommersiella avtal.152 Nackdelen när sanktionerna i ett avtal är inte är ingripande eller 

ibland inte ens existerande är att regleringen som sådan blir tandlös och effektiviteten 

kan ifrågasättas. Frågan är om det i förhållande till CSR behövs mer bestraffande 

sanktioner eller om konstruktiva sanktioner är bättre lämpade för att uppnå syftet med 

CSR. 
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8 Avslutning 

”The price of greatness is responsibility.” – Sir Winston Churchill 

 

Företag, och i synnerhet multinationella företag, har en betydelsefull roll att spela i 

strävan mot en hållbar utveckling och en minskad fattigdom. Eftersom marknaden 

ställer krav på företag att ta ett ansvar för samhället, i relation till hur stort företaget är, 

vilken inverkan företaget har på dess omgivning och företagets möjligheter att påverka 

positivt, ligger det i företagens intresse att ta den rollen på allvar. Av uppsatsen framgår 

att CSR är ett omdebatterat, aktuellt och inte ett helt enkelt ämne att hantera. Detta till 

följd av att de frågor, värden och rättigheter som CSR berör i grund och botten handlar 

om mänskliga rättigheter och en globalt hållbar utveckling, det vill säga komplexa 

frågor. 

 Innebörden av CSR är i grunden att söka uppnå hållbara företag ur såväl 

ekonomiska, miljömässiga som sociala perspektiv. Ett företag som arbetar på ett sådant 

sätt att deras handlingar är värdeskapande i anslutning till samhället, miljön och det 

ekonomiska resultatet är verkligt hållbara. Utöver att företagen ska ta ansvar för 

samhället i syfte att möta marknadens efterfrågan är CSR ett viktigt verktyg för företag i 

deras strävan efter att gå med så stor vinst som möjligt. De fördelar ett företag kan 

skaffa sig med hjälp av CSR-åtgärder är många och frågeställningen varför arbeta med 

CSR bör bytas ut mot hur arbeta med CSR. Som nämns ett flertal gånger i uppsatsen är 

det grundläggande för ett effektivt CSR-arbete att det införlivas i hela verksamheten och 

inte enbart existerar separat från övrig verksamhet. Ett viktigt steg för företag att uppnå 

detta är att sprida sitt CSR-arbete ut i leverantörskedjorna, vilket denna uppsats 

fokuserar på. 

 Idag bygger CSR till stor del på frivillighet och företag arbetar på eget initiativ 

med CSR. För CSR-arbetet finns mängder med verktyg, till exempel uppförandekoder, 

vilket är ett vanligt CSR-verktyg, men också standardvillkor och avtal kan fungera som 

verktyg i CSR-arbetet. Det verktyg som varit i fokus i denna uppsats är avtalet. Avtal 

har potential att, i ett juridiskt perspektiv, ge de mjuka regleringarna som exempelvis 

uppförandekoder en hård kant att luta sig mot. Av uppsatsen framgår emellertid att de 

avtalsrättsliga åtgärderna i sig ofta är oprecisa och vaga, samt att mekanismerna för 
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kontroll och sanktioner oftast inte är särskilt ingripande och saknas ibland till och med 

helt, vilket gör att den hårda kanten i realiteten inte är särskilt hård juridiskt sett. Att 

företagens CSR-reglering i slutändan ändå är ”mjuk” betyder dock inte att åtgärderna är 

dåliga och att företagen bör agera annorlunda.  Av uppsatsen framgår snarare tydligt att 

mjuka avtal, konstruktiv kontroll och avsaknad av bestraffande sanktioner är lämpligt i 

förhållande till syftet med CSR, att främja en globalt hållbar utveckling samtidigt som 

den ekonomiska tillväxten främjas. 

 För alla avtal i affärsrättsliga sammanhang är partsrelationen en avgörande 

faktor för hur avtalet utformas. Vid CSR-frågor får många omständigheter en viktig roll, 

bland annat ekonomi, resurser, kunskap, erfarenhet och kultur. Skulle dessa komplexa 

problem regleras med detaljerade och strikta villkor i avtal kopplade till en sträng 

övervakning och tuffa sanktioner, finns det en hög risk att åtgärderna istället blir 

kontraproduktiva. Om målsättningen är en globalt hållbar utvecklig samtidigt som det är 

en ekonomisk tillväxt kan det tyckas naturligt att inte stressa fram efterlevnad av koder, 

standardvillkor eller CSR-klausuler. För att uppnå en hållbar förändring måste den ske 

stegvis och i samförstånd då en ömsesidig strävan efter dels en gemensam förståelse, 

dels en gemensam lösning är grundläggande. Med hjälp av ett flexibelt CSR-begrepp 

och flexibla CSR-verktyg kan alla företag arbeta för att främja såväl en globalt hållbar 

utvecklig som tillväxten på det sätt som passar deras verksamhet och problem bäst. 

Villkor kan ändras eller få en annan betydelse beroende på hur omständigheterna ser ut 

hos just en specifik leverantör. Kontroller kan i sin tur utföras på ett sätt som inte skapar 

rädsla hos leverantörer. Istället premierar företag ärlighet genom att undvika sträng 

övervakning och bestraffande sanktioner och om full efterlevnad inte kan uppnås 

omedelbart leder det sällan till att samarbetet upphör, vilket många gånger skulle 

innebära förödande konsekvenser för leverantören som till exempel konkurs och 

arbetslöshet. Dessutom ska inte effekterna av att föra in CSR i avtal, trots den mjuka 

karaktären, underskattas då det som sagt är en viktig del i att faktiskt integrerar CSR i 

hela verksamheten och hela vägen ut i leverantörskedjorna. Jag vill påstå att detta sätt 

att reglera och genomdriva CSR hos en extern leverantör påminner om hur ett 

moderbolag betraktar ett dotterbolag eftersom det finns ett intresse hos företag att det 

går bra också för deras externa leverantörer. En sådan inställning ligger i linje med CSR 

och synen på helhet varför jag är av uppfattningen att den också är nyckeln till hållbara 

förbättringar. 
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Det är dock viktigt att uppmärksamma att det finns de som hävdar att, även om de 

avtalsrättsliga åtgärderna ibland går längre än vad lagen föreskriver, är det många 

gånger mer rätt att se avtalen som mekanismer för att pådriva redan befintlig nationell 

reglering som antagits i lagboken men inte i praktiken.153 Dessutom präglas debatten om 

företagens samhällsansvar av en ironi som är svår att ignorera.154 Det kan nämligen 

tyckas ironiskt att betona frivilligheten i CSR och lägga ansvaret på företagen själva att 

reglera CSR i sina leverantörskedjor när outsourcing från början motiverades av lägre 

kostnader till följd av lägre löner, sämre förhållanden och färre och mindre ingripande 

regleringar. Multinationella företag har, som nämns tidigare i uppsatsen, till och med 

kritiserats för att de verkat för att hålla nere rättsligastandarder. I tillägg till detta kan de 

många och omfattande skandalerna nämnas som ett bevis för att många företag trots 

erfarenhet och resurser misslyckas med att ta ett ansvar för samhället. Mot bakgrund av 

detta är det relevant att ställa frågorna: Är företagens CSR-arbete tillräckligt effektivt? 

Kan ansvaret för att reglera och genomdriva CSR verkligen läggas på företag? Rör inte 

CSR så angelägna frågor att lagstiftning är ett lämpligare alternativ?  

 Frågorna besvaras inte i denna uppsats utan ställs i syfte att skapa en förståelse 

för sammanhangets komplexitet, även om uppsatsens övergripande syfte besvaras 

uppkommer det fler frågor till följd av svaret. Min tro och förhoppning är att 

forskningen och utredningarna av CSR är långt ifrån färdiga då CSR har all potential i 

världen att åstadkomma förändringar till det bättre. 
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