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Abstract 

Given the current state of globalization, where businesses operate internationally and have in-
creasing power and impact on societies, it is important to study how international law stipulate 
companies’ responsibility for human rights. In 2011, the United Nations published the UN guid-
ing principles (UNGP), which is the first global standard that stipulates businesses’ responsibility 
of human rights in their operations. A significant part of The principles is based on human rights 
due diligence, which prompt companies to provide a process for identifying, preventing, mitigat-
ing and accounting for how they address their impacts on human rights. Human rights due dili-
gence is regarded as a powerful tool to respect human rights, especially concerning companies 
operating in high risk countries, although it is acknowledged to be deficient regarding its scope 
and content. Thus, UNGP provides a framework for businesses to utilize, but the remainder is 
left for national states to clarify and act upon. Current international legislation does not require 
states to impose regulations of enterprises’ impact on human rights abroad; however, they are not 
prohibited by international law from doing so either. Further, UNGP provides a national action 
plan for ensuring that companies respect human rights, which, in detail, discusses how a state 
ought to manage these issues. This study examines how the Swedish state, according to current 
international legislation, should affect Swedish companies’ implementation of Human Rights due 
diligence in high-risk countries. The study identifies different Swedish initiatives, including the 
Swedish CSR-centre in Beijing China, for fostering companies’ respect for human rights abroad.  
The study shows that the Swedish state induces many initiatives that improve Swedish compa-
nies’ respect for human rights in their operations. However, the Swedish state could according to 
international law, and should, make greater efforts to actively influence companies’ business con-
duct, and also examine the possibility of establishing human rights due diligence legislation, in or-
der to ensure that companies carry out human rights due diligence to prevent human rights viola-
tions. 
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1. Inledning 
 
Mänskliga rättigheter kränks runt om i världen, vilket synliggörs i Human Rights Watch årliga 
rapport, varav den senaste rapporten som publicerades 2016, sammanfattar aktuella förhållanden 
i ett 90-tal länder i världen som strider mot mänskliga rättigheter.1 Det finns flera orsaker till var-
för en stat inte kan eller vill säkerställa dess skyldighet att skydda individers mänskliga rättigheter 
(MR) inom sitt territorium, men ofta härleds kränkningar till auktoritära regimer, konfliktdrab-
bade områden, eller på andra sätt svaga stater .2  
 
Trots att mänskliga rättigheter kränks, involverar sig sällan stater för att skydda de mänskliga rät-
tigheterna. Detta är på grund av att stater är jämlika och att vardera stat är suverän och har rätt till 
så kallad icke-intervention av andra stater. Denna regel undantas enbart om principen om Re-
sponsibility to protect är tillämplig, som innebär att världssamfundet får ingripa i staters nationella su-
veränitet för att skydda invånare från folkmord, etnisk rensning, krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten. 3  
 
Företag, å andra sidan, har en arena utan gränser, vilket man kan tacka globaliseringen för, och 
kan etablera sig i stater som utgör stora risker mot mänskliga rättigheter. Denna arena för företag 
har resulterat i global transnationell företagsverksamhet, som skär över staters gränser (juridiskt, 
politiskt och etiskt). 4 Samtidigt har media gjort oss medvetna på mänskliga rättighetskränkningar 
av företag i sådana globala leverantörskedjor. Detta aktualiserar frågan om vilket ansvar företag 
har för mänskliga rättigheter, särskilt i länder som av olika anledningar inte skyddar individers 
mänskliga rättigheter.  
 
2011 definieras, för första gången globalt, företagens ansvar för mänskliga rättigheter, i FN:s väg-
ledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP, UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights,). Företagens ansvar är att respektera mänskliga rättigheter och Ruggie förklarar i 
ramverket till UNGP: ”To respect rights essentially means not to infringe on the rights of others 
- put simply, to do no harm”.5 Företag ska inte orsaka skada, genom att kränka andras rättigheter, 
samtidigt är detta företagsansvar dock (idag) inte tvingande utan snarare ett moraliskt sådant (om 
inte en nationell stat fattar ett sådant beslut).  
 
För att ta ansvar och respektera mänskliga rättigheter bör, enligt UNGP, företag (utöver policy 
erkännande och process för gottgörelse) utföra mänskliga rättigheters due diligence. Enligt 
UNGP är ”human rights due diligence a process to identify, prevent, mitigate and account for 

                                                        
1  Human Rights Watch (2016), ”World Report 2016 - Events of 2015”, World Report, Sevens Stories Press, Vol. 26. 
2  Surya Deva (2012), “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies”, European 
Company Law, Vol. 9, Iss. 2, s. 103. 
3  Daniel Moeckli, Sangeeta Shah & Sandesh Sivakumaran (2010), International Human Rights Law, New York, Oxford 
University Press, s. 18. 
4  Nora Mardirossian (2015), Direct Parental Negligence Liability: An Expanding Means to Hold Parent Companies Accountable 
for the Human Rights Impacts of Their Foreign Subsidiaries, s. 10. 
5  John Ruggie (2008), Protect, respect and remedy : a framework for business and human rights : report of the Special Representative 
of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, 
A/HRC/8/5, New York & Geneva, UN Human Rights Council, Princip. 24. 
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how they address their impacts on human rights.”6 Processen ska täcka negativ påverkan som fö-
retaget orsakar, eller bidrar till, genom sina egna aktiviteter, eller som är direkt kopplat till verk-
samheten eller via företagets leverantörers produkter eller tjänster.7 
 
Mänskliga rättigheters due diligence (även refererad som MR-due diligence) har en viktig roll för 
hur företag ska respektera mänskliga rättigheter. ”Due diligence is a (if not ‘the’) central element 
of the Guiding Principles” 8 Due diligence anses vara den största enskilda skyldigheten ställd före-
tag, som ett resultat av UNGP och har potential att transformera företagens ansvar för mänskliga 
rättigheter. 9 MR-due diligence anses även ha blivit ett framträdande verktyg för att bemöta utma-
ningen att formulera ett bättre företagsbeteende,10 och ses som en hörnsten för att verkställa före-
tagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter. 11  
 
Begreppet ”due diligence” används således i olika discipliner, exempelvis inom folkrätten och fö-
retagsledning, och har därför lite olika betydelser, men som nu kliver principen in i en ny diskurs: 
due diligence för företagsverksamhet med syfte att respektera mänskliga rättigheter. Detta kan ha 
resulterat i att UNGP anses blanda ihop två olika due diligence-skyldigheter avseende företags 
respekt för mänskliga rättigheter, nämligen folkrätt (legal positiv skyldighet) och företagsledning 
(frivillig process), vilket anses utgöra en dold begreppsförvirring i UNGP,12 Denna begreppsför-
virring anses vidare urholka förståelsen för omfattningen av det grundläggande ansvaret för att 
respektera de mänskliga rättigheterna. 13 Särskilt viktigt är ett förtydligande av definitionen och 
omfattningen av MR-due diligence avseende företagsverksamhet i stater som av olika anledningar 
inte kan eller vill skydda mänskliga rättigheter eftersom MR-due diligence skulle kunna vara ett 
nyckelkoncept för hur företags ska respektera mänskliga rättigheter i sådana stater.14  
 
Implementeringen av UNGP (inkluderat principen om MR-due diligence) är således ställd nation-
alstaten, för att tydliggöra, vägleda och/eller reglera företag som har sitt säte i nationalstaten 
(hemstaten). Huruvida en stat bör reglera företags aktiviteter utomlands, i värdstater, är således 
omstritt, UNGP säger: “States are not generally required under international human rights law to 
regulate the extraterritorial activities of businesses domiciled in their territory and/or jurisdiction. 
Nor are they generally prohibited from doing so...”15 Mycket är därmed lämnat till nationalstaten: 
Vad kan egentligen en stat göra för att inverka på företagens ansvar att respektera mänskliga rät-
tigheter och genomföra MR-due diligence och vad bör en stat göra?  

                                                        
6  John Ruggie (2011), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - Implementing 
the United Nations ”Protect, Respect and Remedy”  Framework, HR/PUB/11/04. New York & Geneva, UN Human Rights 
Council, Princip. 15. 
7  Ruggie (2011), Princip. 17. 
8  James Harrison (2012), An Evaluation of the Institutionalisation of Corporate Human Rights Due Diligence, Coventry, 
Warwick School of Law Research Paper No. 2012-18, s. 4. 
9  Harrison (2012), s. 4. 
10 Olivier De Schutter m.fl. (2012), Human rights due diligence: the Role of States, ICAR (International Corporate 
Accountability Roundtable) ECCJ (European Coalition for Corporate Justice) CNCA (Canadian Network on 
Corporate Accountability), s. 1. 
11 Deva (2012), s. 106ff. 
12 Jonathan Bonnitcha & Robert mcCorquodale (2013), Is the concept of ‘due diligence’ in the Guiding Principles coherent?, s. 2. 
13 Bonnitcha & McCorquodale (2013), s. 2. 
14 Sarah Beckers, Katarzyna Kryczka & Tineke Lambooy (2012), “The Importance of Due Diligence Practices for 
the Future of Business Operations in Fragile States”, European Company Law, Vol. 9, Iss. 2, s. 126. 
15 Ruggie (2011), Princip. 2, kommentar. 
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1.1. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur hemstaten kan och bör enligt internationell rätt in-
volvera sig i hur företag genomför MR-due diligence utomlands, och särskilt i högriskländer, sta-
ter som inte kan eller vill säkerställa dess skyldighet att skydda individers mänskliga rättigheter 
inom sitt territorium. Studien har sitt fokus på Sverige, som exempelland, för att utveckla och 
kontextualisera förståelsen av hur en stat idag inverkar på företagens ansvar att utföra MR-due 
diligence utomlands. Genom att identifiera olika svenska initiativ som på olika sätt främjar företa-
gens respekt för mänskliga rättigheter och genomförandet av MR-due diligence, diskuteras dessa i 
ljuset av vad en stat kan och bör göra enligt internationell rätt, för att avgöra hur Sverige bör in-
verka på företags genomförande av MR-due diligence i högriskländer. 
 

1.2. Frågeställning  
 
- Hur bör svenska staten enligt internationell rätt inverka på svenska företags genomförande av 

mänskliga rättigheters due diligence i högriskländer? 
 

1.3.  Material 
 
Källorna i studien utgörs dels av vägledningar inom internationell rätt, och dels av källor som re-
dogör för Sveriges implementering av internationell rätt, samt dels av empiri hämtat från fältet 
för att utröna efterlevnaden av Sveriges åtaganden.  
 
Den primära källan, som används, för att förstå rättsläget avseende företagsansvar för MR och 
statens roll i att säkerställa detta ansvar är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter (UNGP), som framtogs av John Ruggie (f.d. speciellt sändebud för företag och 
mänskliga rättigheter inom FN). FN som antagit och står bakom de vägledande principerna, är 
vidare den institution som konstituerar det statliga MR-samarbete, ett samarbete stater emellan 
för att respektera mänskliga rättigheter (som en del av folkrätten, regler mellan folk, stater). 16  
 
UNGP antogs av rådet för mänskliga rättigheter, 2011 i formen av en resolution, vilket innebär 
att UNGP utgörs av icke-bindande regler, så kallad soft law. Det anförs dock att det inte behöver 
vara en praktisk skillnad mellan hur bindande traktat och icke-bindande resolutioner påverkar det 
internationella samhället, och att det ofta är en liten skillnad mellan hur ”soft law” och ”hard law” 
efterlevs. Resolutioner kan nämligen ha utformats med lika mycket omsorg och precision som 
bindande texter, likväl som stater kan göra reservationer mot bindande traktat , vilket undermine-
rar traktatens formella position eftersom det finns en brist på legal auktoritet inom internationell 
lagstiftning om mänskliga rättigheter. 17 
 

                                                        
16 David Fisher (2012), Mänskliga rättigheter: En introduktion, Stockholm, Norstedts Juridik, Uppl. 6, s. 17 
17 Moeckli, Shah & Sivakumaran (2010), s. 121. 
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För att komplettera förståelsen av UNGP finns ett tillhörande frågeformulär som besvarar de 
vanligaste frågorna gällande UNGP.  I frågeformuläret framförs bland annat att UNGP inte inne-
bär en ny juridisk skyldighet för stater och att UNGP inte är en konvention som stater kan ratifi-
cera. UNGP:s syfte är snarare att tydliggöra och utveckla innebörden av befintliga relevanta be-
stämmelser i internationella normer för mänskliga rättigheter och ger således vägledning om hur 
stater kan implementera dessa. Avseende företagens roll i UNGP innebär detta ramverk av FN, 
en vägledning för företagen och inte juridiskt bindande krav för företagen. Samtidigt utgör 
UNGP en viktig vägledning för stater, som kan omsätta nationell politik och reglering i linje med 
UNGP. Detta kan innebära att UNGP avspeglas i nationell lag, som för med sig juridiskt infly-
tande över företag.18 
 
UNGP är således det enda folkrättsliga dokumentet som berör företagens ansvar för mänskliga 
rättigheter och vad en hemstat kan och bör göra för att inverka på företagens MR-ansvar, inklu-
derat principen om MR-due diligence. Företagens ansvar för mänskliga rättigheter är nämligen en 
ny ansats inom internationell rätt (och även nationellt), då folkrättsliga resolutioner, traktat mm 
tidigare varit riktade mot stater. Rättsläget ser därför annorlunda ut, vilket studien måste förhålla 
sig till och UNGP har därmed en betydande roll i studien eftersom det är den enda folkrättsliga 
vägledningen i nuläget avseende företagsansvar för MR.  
 
Utöver UNGP:s vägledning, som framförallt stipulerar rättsläget, finns även vägledning för att 
upprätta en nationell handlingsplan och implementera UNGP, som FN:s arbetsgrupp för företag 
och mänskliga rättigheter (UNWG, UN Working Group on Business and Human Rights) har 
publicerat, vilket också är ytterst intressant för studien. Detta framförallt då arbetsgruppen 
UNWG, utsetts av FN:s råd för mänskliga rättigheter, i anslutning till UNGP, med syftet att 
främja en effektiv och omfattande spridning och implementering av UNGP. Dessutom är 
UNWG:s vägledning om den nationella handlingsplan en viktig komponent för studien då det ger 
ett analysverktyg som ser till vad Sverige skulle kunna göra i förhållande till internationell rätt, och 
vad Sverige redan gör i frågan.  
 
Som komplement till UNGP och UNWG:s redogörelse för hur en nationell handlingsplan kan 
upprättas, diskuteras bland annat MR-due diligence utifrån juridiska rapporter som belyser vissa 
problematiska frågeställningar avseende MR-due diligence, men som UNGP för över till en fråga 
på nationell nivå. Likaså är diskussionen i teorin, om huruvida staten ska ställa krav om MR-due 
diligence eller huruvida MR-due diligence ska regleras, också baserad på andra initiativ och på 
andra teoretiker inom området än UNWG, eftersom detta är en kontroversiell fråga som varken 
UNWG och UNGP ger detaljrika vägledningar inom.  
 
Relevanta rapporter för hur en stat kan och bör inverka på företags genomförande av MR-due 
diligence utomlands har sökt fram genom sökningar på ”Human rights due diligence”,  ”the role 
of states”, ”extraterritorial jurisdiction” ,” corporations exercise of human rights due diligence + 
state responsibility” ”extraterritoriell jurisdiktion + företag + mänskliga rättigheter + due di-
ligence”. En förutsättning har också varit att artiklarna ska vara utgivna efter 2011 (då UNGP 

                                                        
18 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2014), Frequently asked Questions about the 
Guiding Principles on Business and Human Rights, HR/PUB/14/3, New york & Geneva, United Nation, Fråga. 6, s. 8. 
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publicerades), eftersom UNGP har satt en ny mänsklig rättighetsstandard, vilket gör det mer rele-
vant att undersöka rapporter som publicerats efter att UNGP publicerades.  
 
Diskussionen om eventuell reglering av MR-due diligence utgörs framförallt av praxis och juri-
diska rapporter på området. Exempelvis diskuteras Frankrikes lagförslag om att införa reglering 
om MR-due diligence utifrån två källor, European Coalition for Corporate Justice19 och av Euro-
pean Company Law eftersom lagförslaget enbart finns tillgängligt på franska). Avseende kapitlet 
om MR-due diligence-reglering studeras också EU:s direktiv, om krav på icke-finansiell rapporte-
ring på regional nivå (vilket har betydelse för företag som har sitt säte i någon av EU:s medlems-
stater och som innebär att dessa måste diskutera verksamhetens MR-påverkan i hela sin verksam-
het). 
 
I studien inhämtas även material som berör politiska och etiska implikationer avseende hur man 
förhåller sig till området för studien. Exempelvis redogörs två olika perspektiv, kosmopolitism 
som företräds av Peter Singer och kulturrelativism som företräds av Samuel P. Huntington som 
belyser etiska och politiska ställningstagande för om en stat ska involvera sig i MR bortom nat-
ionsgränsen. 
 
I undersökningen av rättsläget i Sverige, avseende hur svenska staten inverkar på företags genom-
förande av MR-due diligence utomlands, är Sveriges nationella handlingsplan för företagande och 
mänskliga rättigheter en central källa, då denna, precis som UNGP sätter standarderna om företa-
gens ansvar för MR på nationell nivå.  Samtidigt finns det även andra nationella initiativ som är 
värda att belysa för Sveriges inverkan på företagande utomlands, såsom motionen avseende håll-
barhetsrapportering (som är en förlängning av EU-direktivet). Innehållet av dessa nationella ini-
tiativ kommenteras vidare utifrån material skrivet av aktörer (framförallt av ECCJ Sverige, där 
Amnesty International Sverige, Diakonia, Fair Trade Center, FIAN, Latinamerikagrupperna och 
Swedwatch ingår, men även av mänskliga rättighetsjurister, svenskt näringsliv med mera) för att 
belysa förtjänster och kritik med statens olika initiativ för företagande och MR. Avseende en 
eventuell reglering av mänskliga rättigheters due diligence i Sverige, används en juridisk rapport, 
skriven av Jonzon, på uppdrag av ECCJ Sverige, som framför att företag har due diligence krav 
att förhålla sig till, i den svenska lagstiftningen.  
 
Av det material som berör hur Sverige inverkar på företagens arbete kommer material också såle-
des grundas på intervjun med CSR-centret i Beijing. CSR-centret i Beijing är uttalat i Sveriges nat-
ionella handlingsplan, som ett initiativ på statligt aktörskap i främjandet av företagsansvar. CSR-
centret tillhör den svenska ambassaden, och är därmed en statlig svensk aktör som har till uppgift 
att främja CSR, företagens ansvar i Kina.  
 

                                                        
19 European Coalition of Corporate Justice sammanför icke-statliga organisationer, fackföreningar, 
konsumentorganisationer och akademiker för att främja företagsansvar. ECCJ förespråkar en europeisk lagstiftning 
som garanterar företagsansvar och transparans, för att säkerställa rättvisa för för offer av företags oegentligheter. 
ECCJ representerar över 250 organisationer från 15 länder. European Coalition of Corporate Justice, ECCJ (2016), 
About ECCJ, ECCJ. 
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På regeringens hemsida publicerades den 8 september 2015 en artikel från Dagens Industri De-
batt, som säger: ”Så vill vi göra Kina hållbart”. Artikeln handlar om CSR-centret, som anses ut-
göra en unik plattform för samarbete mellan Sverige och Kina kring hållbart företagande. Stödet 
till CSR-centret fasade ut under förra regeringen, men nuvarande regering har beslutat att under-
teckna ett nytt samförståndsavtal och avsätta 3 miljoner i år för att CSR-centret ”ska kunna fort-
sätta det viktiga arbete som man gör”. Detta CSR-center, som underställs svenska ambassaden 
anses vara viktigt för att konkret hjälpa företag på plats i Kina. Vidare framgår at Sverige är ett av 
få länder som har ett samarbete med Kina om CSR, vilket ger Sverige en unik möjlighet att disku-
tera och utbyta erfarenheter om ansvarsfullt företagande, med den kinesiska regeringen. 
 
Ytterst säger regeringen att CSR-centret handlar om att öka förståelsen mellan svenska och kine-
siska företag om hållbarhet, för att sedermera främja och underlätta svenska företags affärsmöjlig-
heter på marknaden i Kina, samt handeln länderna däremellan. Regeringen skriver att hållbart och 
ansvarsfullt företagande innebär att svenska företag ”ska fortsätta ligga i täten, vara innovativa, 
moderna, konkurrenskraftiga och attraktiva för sina anställda, konsumenter och investerare. Det 
är något som jag och regeringen kommer att fortsätta arbeta för. ”20 
 
CSR-centret är en relevant källa för studien eftersom CSR-centret fungerar som svenska statens 
förlängda arm i ett högriskland och ämnar att främja bland annat svenska företags MR-ansvar 
(som utgör en del av området för CSR) i Kina. Detta synliggör alltså hur staten i ett fall involverar 
sig i företagens arbete i ett högriskland. Även om denna involvering utgörs av ett samarbete med 
Kina om CSR, som kan ha betydelse för dess funktion och effekt, ger detta material information 
om hur svenska staten involverar sig i företags MR-due diligence process i Kina, vilket i sin tur 
leder till underlag till hur Sverige bör involvera sig.  
 

1.4. Studiens förhållande till etiken och politiken  
 
Som tydliggjorts baserar studien på internationell rätt, samtidigt är det relevant för studien att för-
hålla sig till politiska, såväl som etiska argument. Detta är en konsekvens av att mänskliga rättig-
heter är juridiskt, politisk och etiskt betingat.  
 
Det etiska perspektivet syns i mänskliga rättigheternas ursprung som till stor del har sitt ursprung 
i naturrätten. Naturrätten är tron på en naturlig lag, som är rätt och sann, det vill säga en moralisk 
lag.21 Denna naturliga lag har sin utgångpunkt i idén om att människor föds med naturliga rättig-
heter som inte någon auktoritet kan ta ifrån dem, vilket synliggör en lag som stödjs utifrån en 
moralisk övertygelse om människors inneboende rättigheter.22 Förutom att det finns ett etiskt ur-
sprung i de juridiska mänskliga rättigheterna finns det även en etisk prägel över formuleringar av 
de mänskliga rättigheterna, såsom kopplingen till en universell mänsklig värdighet. Detta framgår 

                                                        
20 Regeringskansliet (2015), “Så vill vi göra Kina hållbart”, Dagens industri debatt.  
21 Fisher (2012), s. 13.  
22 Moeckli, Shah & Sivakumaran (2010), s. 21. 
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bland annat i första artikeln av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som sä-
ger att ”All human beings are born free and equal in dignity and rights”.23 En universalitet om al-
las människor lika värde är således ett moraliskt ställningstagande, men samtidigt är den juridiska 
implementeringen av mänskliga rättigheter inte universellt förankrad.  
 
Bristen på universell förankring utgörs av den enskilda statens påverkan på hur MR erkänns eller 
förankras. Skyldighetsbäraren av rättigheter är fortfarande den enskilda staten, och det folkrätts-
liga skyddet, som består av framförallt konventioner (som behöver antas och ratificeras) är endast 
giltiga inom en stat om staten ger sitt medgivande. 24 Ett skäl till varför staters olika tillämpning, 
tolkning och bekräftande av MR legitimeras, är med hänvisning till hur normer (såväl som prak-
tisk tillämpning) är kulturellt och politiskt betingat, och därmed inte universellt erkänt.25 
 
Detta innebär att även om folkrätten innebär ett ansvarstagande på internationell nivå för mänsk-
liga rättigheter, så har de enskilda staternas central betydelse att säkerställa de mänskliga rättighet-
erna inom sitt territorium. Studien diskuterar således statens roll bortom sin nationsgräns, särskilt 
i de stater som inte säkerställer att de mänskliga rättigheterna skyddas. Två idégrenar synliggör två 
olika sätt att se på en stats involvering bortom nationsgränsen, nämligen det kulturrelativistiska, 
respektive det kosmopolitiska.  
 
Ett kulturrelativistiskt perspektiv synliggörs av Samuel P. Huntingtons artikel om the Clash of ci-
vilization, det vill säga, civilisationernas kamp om hur framtida konflikter kommer ske mellan kul-
turella civilisationer. 26 Även om Huntington inte direkt diskuterar nationens gränser, utan refere-
rar till civilisationers gränser, så kan dessa idéer trots allt appliceras på den nutida världen av nat-
ionsgränser. Enligt Huntington är mänskliga rättigheter, liberalism, individualism, den fria mark-
naden mm västerländska koncept som inte alls är förhärskande i andra civilisationer. Därav me-
nar Huntington att det västerländska propagerandet för sådana värden snarare bör anses som en 
imperialistisk ansats för mänskliga rättigheter. Idén om en universell civilisation finns inte enligt 
Huntington, utan när västerländska värden har utvecklats i icke-västerländska samhällen är det 
snarare ett resultat av kolonialism och påtryckande implementering. Exempelvis menar Hunting-
ton att västvärlden främjar sina intressen genom olika globala institutioner, såsom IMF, som på-
tvingar stater med en viss (västerländsk) ekonomisk politik. 27 
 
Huntington anser att framtidens konflikter kommer vara mellan västvärlden och resten, 28och att 
världen framöver kommer bestå utav flera civilisationer, och att dessa kommer att bli starkare i 
form av ekonomisk och militär makt, samtidigt som dessa besitter andra värden än västerländska. 
Detta menar Huntington innebär att västvärlden behöver öka sin förståelse för andra civilisat-
ioner och de religiösa och filosofiska värden som påverkar människors intressen inom andra civi-
lisationer. 29  
 
                                                        
23 United Nation (1948), The Universal Declaration of Human Rigths, United Nation, Art. 1. 
24 Moeckli, Shah & Sivakumaran (2010), s. 122. 
25 Elena Namli (2014), Human Rights as Ethics, Politics, and Law, Acta Universitatis Upsaliensis, s. 196ff. 
26 Samuel P. Huntington (1993), ”The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, Vol. 3, Iss. 3, s. 22. 
27 Huntington (1993), s. 39ff. 
28 Huntington (1993), s. 39ff. 
29 Huntington (1993), s. 29. 
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Istället för Huntingtons erkännande och förespråkande av olika civilisationer med idéer och vär-
deringar, har Peter Singer, med sina kosmopolitiska glasögon, en strävan av att skapa en civilisation, 
en värld som bygger på en global etik. Singer avvisar således att nationalstaten ska ha en etisk eller 
politisk dimension. Singer anser att världens problem är alltför sammanflätade för att kunna lösas 
på ett bra sätt i ett system av nationalstater. Tidigare, då nationer levde separata liv var det mer 
förståeligt (ändå fel) enligt Singer, att vissa stater inte ansåg att de hade några skyldigheter gentemot 
människor i andra stater. Enligt Singer är det idag en annan realitet och världen har blivit teoretiskt 
mindre och våra liv sammanflätande, såsom att växthusgasutsläpp påverkar klimatet, vilket medför 
konsekvenser för allas liv, eller att våra inköp av diamanter eller olja gör det möjligt för diktatorer 
att köpa vapen och stärka sin makt om landet. 30 Singer säger att i och med globaliseringen, så ska 
också jämlikhet värdesättas på en global nivå (och inte enbart inom nationer) och främjas mellan 
olika samhällen, medan förtyckande relationer förebyggas. 31 Inför den kommande eran av att till-
höra ett och samma världssamhälle säger Singer att det förutsätter en utveckling av en global etik.32 
 
Denna studie är en variant av dessa två idégrenar, eftersom det dels finns en utgångpunkt i nat-
ionalstaten Sverige, som erkänner olika civilisationer i enlighet med Huntingtons etiska- och poli-
tiska syn om olika civilisationers betydelse i världen, dels undersöker hur nationalstaten Sverige 
bör inverka på företags extraterritoriella påverkan utomlands, vilket erkänner en involvering bor-
tom nationsgränser. Dessa två idégrenar kommer således finnas i beaktning i diskussionen hur 
Sverige agerar för att inverka på företags genomförande av MR-due diligence i högriskländer och 
hur Sverige bör agera. 
 
Vidare finns det även politiskt, såväl som etiskt avtryck huruvida man anser att företagsansvar ska 
vara frivilligt eller inte. Den frivilliga ansatsen är central i agendan för CSR (företagens samhälle-
liga ansvar), och den har således en stark ideologisk grund i neo-liberalismen. Neoliberalismen 
förknippas med den ekonomiska liberaliseringen sedan 1970-talet vilken förespråkar en fri mark-
nad utan statlig reglering och inbladning eftersom det anses inkräkta på individens frihet, likväl 
som verksamhetens effektivitet. Företag kan reglera sin verksamhet avseende CSR genom frivil-
liga initiativ och själv-reglering för att bemöta marknadens signaler (inbegripet samhället) om 
CSR. 33 Konkurrens på marknaden anses enligt detta synsätt tvinga fram företags effektivisering 
av produktionen, men också en anpassnings och respekt till kundernas önskemål, vilket innebär 
att företag tvingas till att kritiskt granska och motivera sitt agerande. 34  
 
En annan ansats baseras på en kritik av föregående marknadsdrivna CSR-initiativ och som ifråga-
sätter hur effektivt CSR är för att förbättra företagens samhälleliga ansvar, eftersom CSR är frivil-
ligt och marknadsdrivet. Enligt detta synsätt anses CSR-initiativ vara begränsat till företagets ege-
nintresse, och huruvida CSR-initiativ leder till en ”win-win” situation för företaget. Företagets 
samhälleliga ansvar anses vara avhängt om sådana initiativ resulterar i lönsamhet. Därutöver anses 

                                                        
30 Peter Singer (2004), One World: the ethics of globalization, New Haven & London, Yale University Press, 2. Ed, s. 
167ff. 
31 Singer (2004), s. 167ff. 
32 Singer (2004), s. 198. 
33 Peter Utting (2005), “Corporate responsibility and the movement of business”, Development in Practice, Vol. 13, Iss. 3 
& 4, s. 380.  
34 Bo Rothstein (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, Stockholm, SNS Förlag, Uppl. 
2, s. 241. 
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CSR-initiativ inte kunna adressera en systematisk ohållbar global ekonomi, vilket gör större stat-
ligt ingripande nödvändiga. Bindande reglering för företagen anses av dessa skäl vara nödvändigt 
för att förbättra företags samhälleliga förfaranden. 35 
 
Diskussionen om huruvida företagen själva ska få välja hur de vill arbeta med CSR eller om staten 
ska reglera företagen kan vidare knytas an till vilken roll man anser att staten ska ha som normbil-
dare. Den frivilliga ansatsen om att företag ska få välja själva hur de vill arbeta med CSR, argu-
menterar för att staten ska vara neutral, vilket innebär att staten ska låta medborgarna (företagen) 
fullfölja sina livsprojekt (bedriva sin verksamhet) såsom de själva önskar utan att staten ska 
blanda sig i. Människor (företag) anses ha förmågan att göra upp planer själva och tänka mora-
liskt, 36 även om gemensamma samhälleliga värderingar givetvis kan existera men att dessa inte 
ska styra politiken. 37 Ansatsen om statlig reglering å andra sidan argumenterar för att staten ska 
stå för vissa kollektiva moraliska principer, som påverkar vad som anses vara eftersträvansvärda 
livsprojekt för medborgarna (företagen). Staten är i dessa avseenden inte neutral i värdefrågor, 
utan staten har en skyldighet att hävda vissa värderingar: att vissa sätt att leva (eller att bedriva 
verksamhet) är bättre än andra. Staten kan utifrån detta perspektiv agera på sådant som staten an-
ser är goda ting, exempelvis agera för jämställdhet. 38 
 
Oavsett om man tycker att staten ska ställa bindande krav på företag eller inte, synliggörs också 
frågan om huruvida staten ska vara normbildare. Med det sagt implicerar syftet med studien, ett 
erkännande av mänskliga rättigheter som eftersträvansvärt (utifrån internationella, såväl som nat-
ionella normer), även om det återstår att besvara hur svenska staten bör inverka för att företagen ska 
respektera mänskliga rättigheter. 
 

1.5. Teori 
 
Inledningsvis utreds de essentiella teoretiska begreppen, som ändock inte är helt oproblematiska. 
Därefter diskuteras det teoretiska bakgrundsramverket och slutligen mynnas kapitlet ut i en in-
gång till studiens teori samt tidigare forskning på området. 
 

1.5.1. Teoretiska begrepp i studien 

Svenskt företag  
Ett svenskt företag är, juridiskt sett, ett företag vars säte är i Sverige (företagets hemstat), är regi-
strerat via bolagsverket och har till synes ett svenskt organisationsnummer. Dock kan ett så kallat 
svenskt företag ha dotterbolag och filialer världen över, eller enbart outsourcat viss verksamhet 
till utlandet samt ha utländska ägare.  

                                                        
35 Maria Gjølberg (2011), “Explaining Regulatory Preferences: CSR, Soft Law, or Hard Law? Insights from a Survey 
of Nordic Pioneers in CSR”, Business and Politics, Vol 13, Iss 2, Art 4, s. 1.   
36 Rothstein (2002), s. 39f. 
37 Rothstein (2002), s. 51. 
38 Rothstein (2002), s. 44. 
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Högriskland 
Ett högriskland definieras i studien som en stat som inte kan eller vill säkerställa dess skyldighet 
att skydda individers mänskliga rättigheter inom sitt territorium. Det kan handla om auktoritära 
regimer, konfliktdrabbade områden, eller på andra sätt svaga stater. Vidare finns det olika slags 
mätningar avseende hur stater bör bedömas som högriskländer, utifrån bland annat länders 
korruptionsnivå, där exempelvis Transparancy international tillhandahåller ett korruptionsindex 
varav ett högriskland innebär ett land med hög korruption. 39  
 
I denna studie och i förhållande till fältstudien som genomförs i Kina används Världsfackets 
(ITUC) definition av ett högriskland, utifrån hur mänskliga rättigheter respekteras i arbetslivet. I 
indexet har man rankat länder – från 1 (oregelbunda kräningar)  till 5 (kollapsad rättstat: ingen 
garanti för rättigheter). Ett högriskland definieras i ITUC som en stat där arbetstagare inte blir 
garanterad sina mänskliga rättigheter, varav Kina karaktiseras som ett högriskland. 40 

 

Due diligence 
Due diligence är ett engelskt begrepp som översätts till tillbörlig aktsamhet. 41 Inom folkrätten och 
som en del av staters skyldighet att skydda människors åtnjutande av rättigheter, måste stater till-
lämpa due diligence utifrån att vidta rimliga åtgärder mot tredje part som kränker andras mänsk-
liga rättigheter, genom att förhindra och bestraffa sådana handlingar. 42 För ett företag innebär 
due diligence att man genomför en noggrann granskning, en företagsbesiktning av företagets fi-
nansiella, legala, marknadsmässiga aspekter inför ett företagsförvärv. 43 
 
En generell betydelse av begreppet due diligence, är således att utifrån den information man för-
väntas ha införskaffat sig, agera på ett rättmätigt sätt för de särskilda omständigheterna. 44 
 

1.5.2. Teoretiskt bakgrundsramverk 
 
Det teoretiska bakgrundsramverket är det som man behöver veta innan fokusering på den pri-
mära huvudfrågeställningen. Inledningsvis ges en introduktion om staters respektive företags an-
svar för mänskliga, som de vägledande principerna specificerar, för att sedan redogöra för och få 
en förståelse av vad mänskliga rättigheters due diligence är.  
 

Staters, respektive företagens ansvar för mänskliga rättigheter 
Frågeställningen synliggör, å ena sidan, företagets ansvar att utföra MR-due diligence i högrisklän-
der, å andra sidan, statens ansvar att inverka på företags arbete utefter MR-due diligence, varpå 
det finns skäl att få ökad förståelse för ansvarsrollerna. UNGP skissar upp ett ramverk för staters 
och företags ansvar för MR enligt de tre principerna: skydda, respektera och åtgärda. Skydda avser 
                                                        
39 Transparency International (2015), Corruption Perceptions Index 2015, Transparency International. 
40 International Trade Union Confideration, ITUC (2015), ITUC Global Rights Index 2015: The world’s worst countries for 
workers, ITUC, Rapport. 
41 Nationalencyklopedin, Due diligence, Nationalencyklopedin. 
42 Moeckli, Shah & Sivakumaran (2010), s. 55. 
43 Nationalencyklopedin, Due diligence.  
44 Nationalencyklopedin, Due diligence.  
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staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter, men stater har också en skyldighet att respektera 
och förverkliga de mänskliga rättigheterna. Respektera avser företagens ansvar att respektera de 
mänskliga rättigheterna, det vill säga, företag måste följa alla tillämpliga lagar och respektera de 
mänskliga rättigheterna. Åtgärda avser det gemensamma ansvaret att åtgärda problem, det vill 
säga, i de fall rättigheterna och skyldigheterna inte respekteras. 45 
 
För att stater ska fullfölja sin skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, innefattas att skydda in-
divider mot kränkningar av företag. 46 Det är statens uppgift att tillämpa lagar och/eller policyer 
som på olika sätt styr företagsverksamhet, så att dessa inte förhindrar utan snarare främjar före-
tags respekt för mänskliga rättigheter. 47 
 
Även om stater är den primära skyldighetsbäraren av mänskliga rättigheter, så är företagens an-
svar enligt UNGP: ”Independently of States’ abilities and/or willingness to fulfil their own hu-
man rights obligations, and does not diminish those obligations”.48 UNGP menar att företags an-
svar att respektera mänskliga rättigheter är skild från hur den nationella staten definierar och 
skyddar MR. Det innebär att företag ska respektera MR trots avsaknad av juridiska regler på nat-
ionell nivå. Företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter ska alltså vara oberoende av före-
tags juridiska skyldigheter under internationell/nationell lag. 49  
 

Företags mänskliga rättigheters due diligence  
Mänskliga rättigheters due diligence har en central roll i studien eftersom undersökningen stude-
rar hur svenska staten bör inverka på företags genomförande av MR- due diligence i högrisklän-
der. MR-due diligence anses således vara en central och viktig del i företagens ansvar att respek-
tera mänskliga rättigheter och detta kapitel syftar till att få en fördjupad förståelse av denna prin-
cip, utifrån att studera innebörden av principen i UNGP. 
 
Företagsverksamhet kan ha en negativ påverkan på hela det internationella MR-spektrumet varpå 
UNGP framför att företagen ska respektera samtliga mänskliga rättigheter.50 För att respektera 
mänskliga rättigheter ska företagen, enligt princip 17, upprätta ett policyåtagande, process för 
gottgörelse samt: ”A human rights due diligence process to identify, prevent, mitigate and 
account for how they address their impacts on human rights.”51  
 
Vidare utvecklar UNGP förståelsen av MR-due diligence (princip 17) och säger att en MR-due 
diligence process innebär att identifiera aktuell och potentiell påverkan på mänskliga rättigheter, 
att agera och integrera resultatet i verksamheten samt att vidare följa upp och kommunicera om 
hur påverkan på MR hanterats. Processen ska täcka negativ påverkan som företaget orsakar eller 
bidrar till genom sina egna aktiviteter, eller som är direkt kopplat till verksamheten eller via före-
tagets leverantörers produkter eller tjänster. En central del av MR-due diligence är identifieringen 

                                                        
45 Ruggie (2011), General Principles.  
46 Ruggie (2011), Princip. 3, kommentar. 
47 Ruggie (2011), Princip. 3, kommentar. 
48 Ruggie (2011), Princip. 11, kommentar. 
49 Ruggie (2011), Princip. 11, kommentar. 
50 Ruggie (2011), Princip. 12, kommentar. 
51 Ruggie (2011), Princip. 15. 
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och bedömningen av MR-risker, varpå MR-due diligence processen ska initieras i ett tidigt skede, 
för att ha möjlighet att identifiera risker mot mänskliga rättigheter inför nya aktiviteter eller affärs-
förbindelser, i syfte att förhindra eller förmildra dessa risker. 52 
 
Det är samtliga företags ansvar att respektera mänskliga rättigheter, oavsett storlek, bransch med 
mera, även om omfattning och komplexitet av ansvaret är proportionerligt till företagets förut-
sättningar (princip 14). UNGP säger: ”Where business enterprises have large numbers of entities 
in their value chains it may be unreasonably difficult to conduct due diligence for adverse human 
rights impacts across them all.” 53 I de fall företaget har en omfattande och komplex leverantörs-
kedja ska företaget identifiera de områden där risken är störst för kränkningar mot MR. För att 
identifiera och få förståelse för risker ska företag använda sig av expertis inom mänskliga rättig-
heter och/eller involvera betydelsefulla konsultationer med potentiellt drabbade grupper eller att 
konsultera andra relevanta intressenter, såsom civilsamhället. 54  
 
Det framförs dock att UNGP gör en distinktion mellan om en kränkning sker av företagets egen 
verksamhet eller om en kränkning sker av tredje part. Denna distinktion anses bland annat 
framgå i princip 13, då det står att ett ansvar är att ”avoid causing or contributing to adverse hu-
man rights impacts through their own activities, and address such impacts when they occur”55 me-
dan det andra ansvaret är att ”seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are 
directly linked to their operations, products or services by their business relationships” 56 Detta an-
ses synliggöra hur UNGP gör en skillnad på ifall en negativ påverkan på MR, sker av den egna 
verksamheten eller om den sker via tredje part.57 Princip 13 säger med andra ord att ”business en-
terprise should ‘avoid’ its own impacts, while the lesser standard of ‘seek to prevent’ applies in 
relation to third party impacts.” 58 Det vill säga ett företag ska förhindra direkta kränkningar av 
MR medan ett företag har snarare en skyldighet att utöva ett inflytande över tredje part för att 
förhindra dem från att kränka mänskliga rättigheter. 59  
 
Två olika slags due diligence-skyldigheter anses blandas samman: folkrätt (legal positiv skyldighet) 
och företagsledning (frivillig process), vilket utgör en dold begreppsförvirring i UNGP,60 Denna 
greppsförvirring anses vidare urholka förståelsen för omfattningen av det grundläggande ansvaret 
för att respektera de mänskliga rättigheterna. 61 Det anförs vidare att det är viktigt att klargöra an-
svaret, särskilt med hänsyn till en skillnad i ansvar: ett strikt ansvar för företagets egen påverkan 
på mänskliga rättigheter, och ett MR-due diligence ansvar att förhindra negativ påverkan på 
mänskliga rättigheter av tredje part, som företaget har en företagsrelation med. 62 Om definit-
ionen och omfattningen av MR-due diligence är otydlig innebär också en utmaning för företagen, 

                                                        
52 Ruggie (2011), Princip. 17, kommentar. 
53 Ruggie (2011), Princip. 18. 
54 Ruggie (2011), Princip. 18, kommentar. 
55 Ruggie (2011), Princip. 13. 
56 Ruggie (2011), Princip. 13. 
57 Duncan French & Tim Stephens (2014), Due Diligence in International Law, ILA Study Group, s. 21.  
58 Bonnitcha & mcCorquodale (2013), s. 12. 
59 Bonnitcha & McCorquodale (2013), s. 11. 
60 Bonnitcha & McCorquodale (2013), s. 2. 
61 Bonnitcha & McCorquodale (2013), s. 2. 
62 Bonnitcha & McCorquodale (2013), s. 10. 
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särskilt om företagen har verksamhet i svaga stater, där risker för MR-kränkningar är större. 63   
 
I princip 23 säger UNGP att om företag finns i konfliktdrabbade områden (där värdstater på 
grund av bristande kontroll inte har möjlighet att skydda mänskliga rättigheter) så ska företag i så 
stor utsträckning som möjligt respektera MR och redogöra för sina ansträngningar. Företag ska 
vidare inte förvärra situationen i området med sin företagsverksamhet och UNGP rekommende-
rar att företag i sådana situationer konsulterar trovärdiga, oberoende experter, såsom regeringar, 
civilsamhället, nationella mänskliga rättighetsinstitutioner och relevanta flerpartsinitiativ.64 MR-
due diligence diskuteras som ett nyckelkoncept för hur företags ska respektera mänskliga rättig-
heter i svaga stater, varpå det anses särskilt viktigt att förtydliga definitionen och omfattningen av 
MR-due diligence. 65  
 
Konsekvensen av en flexibel och otydlig princip av UNGP, är bristen på bra vägledning för före-
tagen, som då söker sig någon annanstans för vägledning.66 Det finns ett flertal organisationer 
som ger vägledning inom CSR (inkluderat ansvar för MR och MR-due diligence processer).67 
Dessa organisationer kan erbjuda frivilliga initiativ och självregleringar, såsom OECDs vägled-
ning avseende konfliktmineraler, som syftar till att säkerställa mänskliga rättigheter i dessa kon-
flikt- och riskområden. Vägledningen baseras på en due diligence process där olika steg identifie-
ras för att spåra mineraler, och förebygga och förhindra risker för människorättskränkningar.68 
 
Företag är inte juridiskt förpliktade under folkrätten att genomföra MR-due diligence utan sna-
rare ger folkrätten en moralisk implikation för att företag bör genomföra MR-due diligence. Före-
tag bör genomföra MR-due diligence för att vara ansvarfulla företagsmedborgare, enligt UNGP; 
men någon relevant normativ grund för varför företag ska ha ett ansvar för mänskliga rättigheter 
anses inte finnas.69 UNGP är vidare upp till enskilda stater att implementera, varpå det är enskilda 
staters uppgift att vidareutveckla MR-due diligence och alternativt reglera för efterlevnaden av 
principen. Formen, villkoren, resultatet för MR-due diligence lämnas således över till den enskilda 
staten.70 Detta leder in oss den teoretiska ingången till studien: hemstatens involvering i företags-
ansvar. 
 

1.5.3. Teoretisk ingång till studien  
 
Utifrån redogörelsen för det teoretiska bakgrundsramverket, uppkommer samhällsintressanta frå-
gor och konflikter. Stater och företag har olika skyldigheter under folkrätten, å ena sidan är stater 
skyldighetsbäraren (inom sitt territorium) och inte företag, å andra sidan har stater inte någon ju-
ridisk skyldighet utanför sitt territorium, medan företag har ett uttalat moraliskt ansvar utanför sin 

                                                        
63 Beckers, Kryczka & Lambooy (2012), s. 131. 
64 Ruggie (2011), Princip. 23. 
65 Beckers, Kryczka & Lambooy (2012), s. 126. 
66 Deva (2012), s. 105. 
67 Exempelvis OECD:s riktlinjer för multinationella företag; ISO 26000 (socialt ansvarstagande) och FN Global 
Compact. Utrikesdepartementet (2015), Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Stockholm, 
Regeringskansliet. 
68 Radu Mares (2012), Business and Human Rights After Ruggie: Foundations, the Art of Simplification and the 
Imperative of Cumulative Progress, Leiden-Boston, Martinus Nijhoff Publishers, s. 39. 
69 Deva (2012), s. 104. 
70 Harrison (2012), s. 8. 
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hemstat om de bedriver verksamhet i utlandet. Vidare anses principen om MR-due diligence vara 
central för företagens ansvar för mänskliga rättigheter, ändock finns det en otydlighet avseende 
dess omfattning och ansvar. UNGP tillskriver att hemstater bör utveckla och tydliggöra företa-
gens MR-ansvar och MR-due diligence, särskilt då företag har verksamhet i högriskländer. Av 
dessa anledningar är det relevant att se till huruvida hemstater bör vägleda och reglera företags 
arbete avseende MR-due diligence i högriskländer (där kränkningar av MR är som störst). Detta 
är således kärnan i studien, hur svenska staten bör inverka på svenska företags arbete utefter MR-due 
diligence i länder som utgör stora risker för kräkningar av mänskliga rättigheter. 
 
Huruvida stater har förpliktelser på MR-området som sträcker sig utanför landets gränser är 
omdiskuterat, ur ett etiskt, politiskt och juridiskt perspektiv.71 Det internationella samfundet (och 
hemstater) måste på ett sätt förhålla sig till suveräna stater, ur ett juridiskt, politiskt och etiskt per-
spektiv. Ur ett politisk och juridiskt perspektiv innehar stater maktbefogenheter (jurisdiktion) 
inom det egna territoriet och har rätt till att slippa staters inblandning (icke-intervention).72 Icke 
inblandning kan också skådas ur ett etiskt perspektiv, då man anser att stater besitter olika etiska 
övertygelser, som inte erkänns om andra stater blandar sig i. Detta kan förstås som en paradox i 
internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter: ”human rights are declared to be universal, 
yet state responsibility for their violations is limited by territoriality as well as by citizenship.”73 
 
Vidare är de juridiska principerna som är intressanta avseende en stats inverkan på företagens 
verksamhet utomlands, suveränitetsprincipen och nationalitetsprincipen. Den mest grundläg-
gande principen i folkrätten är således att stater är suveräna, vilket innebär att stater är juridiskt 
sett jämställda och har oavsett storlek, ekonomiska eller politiska ställning samma rättigheter och 
skyldigheter gentemot andra stater (egalitetsprincipen).74 Folkrättsligt har suveräniteten konse-
kvenser på det nationella planet utifrån att den suveräna staten har maktbefogenheter (jurisdikt-
ion) inom det egna territoriet och att den har rätt att slippa inblandning utifrån (icke-intervent-
ion).75 En aspekt av statssuveränitet är ändock att kunna utöva makt över sina egna medborgare 
(nationalitetsprincipen), man är alltså därmed underkastad sin stats maktutövning. En stat har 
alltså den juridiska rätten att utöva jurisdiktion över händelser som sina egna medborgare utfört, 
även om händelsen i fråga ägt rum utomlands. Folkrätten begränsar inte denna nationalitetsprin-
cip, utan en stat kan åtala sina egna medborgare för brott oavsett var i världen brotten begåtts. 76  
 
Hur en stat bör reglera företags aktiviteter utomlands är omstritt, UNGP säger: ”States should set 
out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in their territory and/or juris-
diction respect human rights throughout their operations.”77 Enligt UNGP, i förhållande till sta-
tens skyldigheter, ska stater tydliggöra sina förväntningar på alla företag som har sitt säte i staten 
eller har verksamhet inom territoriet, att respektera mänskliga rättigheter i hela deras verksamhet. 

                                                        
71 Ove Bring, Said Mahmoudi & Pål Wrange (2014), Sverige och folkrätten, Stockholm, Norstedts Juridik, s. 222. 
72 Bring, Mahmoudi & Wrange (2014), s. 69. 
73 Mark Gibney, Katarina Tomagevski & Jens Vedsted-Hansen (1999), “Transnational State Responsibility for 
Violations of Human Rights”, Harvard Law Human Rights Journal, Vol. 12, s. 267. 
74 Bring, Mahmoudi & Wrange (2014), s. 101. 
75 Bring, Mahmoudi & Wrange (2014), s. 69. 
76 Bring, Mahmoudi & Wrange (2014), s. 102. 
77 Ruggie (2011), Princip. 2. 
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Vidare i kommentaren till detta uttalanden i UNGP står det att stater inte är förpliktade under in-
ternationell rätt att reglera extraterritoriella aktiviteter av företag som har sitt säte i staten, men att 
stater heller inte är förbjudna att göra det.78 Enligt UNGP är ett syfte till reglering av företags ex-
traterritoriella aktiviteter, att säkerställa ett konsekvent budskap avseende företags respekt för 
mänskliga rättigheter, oavsett var verksamheten är förlagd, för att skapa en förutsägbarhet av fö-
retags aktiviteter även i utlandet, samtidigt det också främjar hemstatens eget rykte. 79  
 
Avseende företags respekt för mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade områden säger UNGP att 
stater har ett ansvar (princip 7) att assistera både företag och värdstaten för att säkerställa att före-
tag inte är involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Hemstater bör även undersöka ifall 
policyer, regleringar och kravställningar effektivt hanterar riskerna i konfliktområden. 80 Vidare i 
kommentaren till princip 7, står det att hemstaten bör undersöka om bestämmelser för företags 
mänskliga rättigheters due diligence används effektivt i länder med förhöjd risk för MR-kränk-
ningar. Det skulle bland annat kunna innebära civila, administrativa eller straffrättsliga ansvar för 
företag med hemvist inom statens jurisdiktion, som bidrar till grova kränkningar av mänskliga rät-
tigheter i högriskländer. 81 
 
Vidare står det i det frågeformulär som behandlar de vanligaste frågorna om UNGP, att stater har 
flera sätt som de kan inverka på företagen, såsom möjligheter med policyer, regleringar och krav-
ställningar. Antingen kan staten utöva extraterritoriell jurisdiktion för att kräva ett visst beteende 
av företagen utomlands, eller så kan en stat utforma extraterritoriella incitament, genom nation-
ella metoder för att påverka ett visst företagsbeteende utomlands. Vidare står det att UNGP er-
känner att det kan föreligga starka skäl för att utöva extraterritoriell jurisdiktion, särskilt i hög-
riskländer då hemstater har en särskild roll att stödja, vägleda men också ställa krav på företagen 
som är verksamma i dessa områden. Likaväl står det att UNGP erkänner att detta område är un-
der ständig utveckling och att människorättsorgan alltmer rekommenderar att hemstater vidtar 
åtgärder för att förhindra kränkningar av företag utomlands.82 
 
Även om det framgår att stater kan inverka på företags arbete i värdstater, finns det olika sätt hur 
en stat kan inverka på företagens arbete. I och med lanseringen av Sveriges nationella handlings-
plan för företagande och MR framgår hur regeringen diskuterar svenska initiativ som på olika sätt 
inverkar på företagens MR-ansvar. Regeringen säger bland annat att den nationella handlingspla-
nen är ett försök att stödja de svenska företagen att omvandla FN:s principer till konkret hand-
ling. 83 Den svenska nationella handlingsplanen anses dock inte visa en plan för hur regeringen 
ska säkerställa att företag respekterar mänskliga rättigheter i utlandet.84 Genom att belysa om och 
hur svenska initiativ påverkar företagens genomförande av MR-due diligence utomlands, är syftet 
att få svar på hur Sverige bör agera i denna fråga enligt internationell rätt.  
 

                                                        
78 Ruggie (2011), Princip. 2, kommentar. 
79 Ruggie (2011), Princip. 2, kommentar. 
80 Ruggie (2011), Princip. 7. 
81 Ruggie (2011), Princip. 7, kommentar. 
82 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2014), Fråga. 20, s. 8. 
83 Utrikesdepartementet (2015), Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, Stockholm, Regeringskansliet, s. 3. 
84 European Coalition of Corporate Justice Sverige, ECCJ Sverige (2015),  Mer handling krävs för mänskliga rättigheter, 
ECCJ Sverige. 
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1.5.4. Tidigare forskning 

 
Tidigare forskning som berör området för studien är bland annat Jonas Jonzons rapport ”Mänsk-
liga rättigheters due diligence - Den svenska statens skyldighet och företagens ansvar”, på upp-
drag av ECCJ Sverige. Jonzon synliggör i rapporten hur svenska företag förhåller sig till olika 
tvingande due diligence element i svensk rätt idag, och att staten därav skulle kunna genom olika 
påverkans-och lagstiftningsmöjligheter införa MR-due diligence, för att förhindra kränkningar av 
mänskliga rättigheter som uppkommer genom företaget eller via dess ombuds beteende i Sverige 
eller utomlands. 85 
 
Denna studie har en bredare utgångpunkt än Jonzon som studerar eventuell lagstiftning avseende 
MR-due diligence, eftersom studien också identifierar nationella initiativ som fungerar som bland 
annat stöd och vägledning för företagens genomförande av MR-due diligence. Dock är Jonzons 
forskning relevant och har en betydande funktion i teoridelen, avseende eventuell svensk regle-
ring av MR-due diligence.  
 
En annan studie på området är rapporten av expertgruppen för biståndsanalys som undersökt 
hur statliga biståndsaktörer (Sida, Business Sweden, SGU och svenskt Exportkredit) implemente-
rar UNGP. Slutsatsen belyser att det finns många politiska åtaganden för att stärka statliga bi-
ståndsaktörers arbete för mänskliga rättigheter, men att det i nuläget är mycket arbete för att  po-
licyer, metoder och rutiner ska bli anpassade till UNGP. I studien lyfts bland annat fram att det är 
anmärkningsvärt att svenska staten inte kräver att statliga biståndsaktörer (myndigheter och stats-
ägda biståndsbolag) genomför mänskliga rättigheters due diligence. Vidare ställer dessa biståndsaktö-
rer inte krav på att de privata företag som de samarbetar med genomför MR-due diligence, vilket 
innebär att de statliga biståndsaktörerna anses oförberedda för de utmaningar som privata företag 
kan medföra för de mänskliga rättigheterna. 86  
 
Som synliggörs finns det inte mycket tidigare forskning på området och denna studie har således 
ett annat fokus än dessa: inte enbart en studie om lagstiftning av MR-due diligence, likväl som att 
studien undersöker statens inverkan på privata företag, och där andra initiativ än bistånd som på-
verkansmöjlighet diskuteras. Detta innebär således att denna studie är explicit viktig för forsk-
ningsområdet. 
 

1.6.  Metod 
 
Metodavsnittet inleds med en avgränsning, sedan beskrivs hur studien är normativ med beskri-
vande inslag. Därefter redogörs för triangulering som metod, varefter den halvstrukturerade in-
tervjun diskuteras, varpå analysen av materialet slutligen förklaras och diskuteras. 
 

                                                        
85 Jonas Jonzon (2014), Mänskliga rättigheters due diligence- Den svenska statens skyldighet och företagens ansvar, Uppsala, 
European Coalition of Corporate Justice Sverige. 
86 Rasmus Kløcker Larsen & Sandra Atler (2015), Business and Human Rights in Development Cooperation - has Sweden 
incorporated the UN Guiding Principles? Rapport 2015:08 till Expertgruppen för biståndsanalys.  
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1.6.1. Avgränsning 
 
En central avgränsning i studien är att inte behandla det statliga biståndet till svensk företagsverk-
samhet och hur det påverkar företags genomförande av MR-due diligence utomlands, även om 
det är ett viktigt styrningselement för att främja hållbar företagsverksamhet. Denna avgränsning 
görs framförallt för att tidigare forskning har behandlat den frågan, då expertgruppen för bi-
ståndsanalys utrett hur statliga biståndsaktörer (Sida, Business Sweden, SGU och svenskt Export-
kredit) implementerar UNGP.  
 
Rapporten av expertgruppen för biståndsanalys innebar också en utvärdering av statliga företag, 
vilket gör att denna studie fokuserar på hur staten bör inverka på privata företags genomförande av 
MR- due diligence. Statens ansvar för statliga eller privata företag ser nämligen olika ut, exempel-
vis på nationell nivå har staten en due diligence skyldighet avseende privata aktörers agerande, 
istället för en direkt skyldighet avseende statliga bolag eventuella kränkningar. Av dessa skäl är det 
intressant att se till statens inverkan på privata företag.  
 
Studien omfattar vidare inte området för export  eftersom det kan röra sig om helt olika frågor 
som är problematiska, exempelvis arbetsvillkor i företags verksamhet i högriskländer än frågan 
om hur vapenexport kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter utomlands. Denna studie 
berör alltså hur svenska företag bedriver verksamheter utomlands, genom dotterbolag eller att fö-
retag anlitar leverantörer/underleverantör utomlands för att förse företaget med produkter eller 
tjänster.  
 
En ytterligare avgränsning i studien är att inte diskutera vidare betydelsen av MR-due diligence, 
som har ändock belysts betydande i bakgrundsramverket för studien. Det finns således en uppsjö 
av artiklar gällande betydelsen av MR-due diligence. Denna avgränsning anses relevant för att hä-
danefter fokusera på hur Sverige kan och bör inverka på företags MR-due diligence i högrisklän-
der. Studien fokuserar även på den del av MR-due diligence som handlar om förebyggandet av 
kränkningar, det vill säga att studera staters roll för att förebygga mänskliga rättighetskränkningar i 
affärsverksamheten utomlands, istället för att se till statens roll för att säkerställa att företag gott-
gör de kränkningar som redan skett. Detta syns bland annat i de frågor som ställts CSR-centret. 
Dock innebär ett förebyggande, ofrånkomligt, skyddsåtgärder (lagstiftning, reglering) som även 
diskuteras, vilket samtidigt innebär en gottgörelse av offer för MR-kränkningar.   
 
Vidare förhåller sig studien till UNGP:s vägledning för hur en stat kan och bör inverka på före-
tags MR-ansvar utomlands (extraterritoriellt), även om det förs en diskussion där många andra 
aktörer är involverad i, även efter UNGP lanserades. Detta är dels för att UNGP har en global 
betydelse och att ingen annan formulering av extraterritoriellt ansvar är i nuläget förankrat i inter-
nationell rätt.  
 
Studien berör vidare svenska statliga initiativ för hur man inverkar på företagens verksamhet och 
inte frivilliga organisationers initiativ och vägledningar, som ändock företagen använder sig av för 
frivilliga själv-regleringen. Även sådana initiativ är viktiga, så är studiens fokus på svenska statens 
roll för att främja företagens MR-ansvar utomlands.  



 

 18 

 
1.6.2. Normativ studie med beskrivande inslag  

 
Studien är en normativ studie med beskrivande inslag, som bas för ett normativt argument. Det 
beskrivande inslaget finns i frågeställningens hur, hur den svenska staten inverkar på företags MR-
due diligence. Det normativa inslaget existerar som ett tillägg i i frågeställningen: hur bör. Det nor-
mativa inslaget är var studien ska landa i, ett resonerande kring hur svenska staten bör inverka på 
företags MR-due diligence process, med den beskrivande delen bakomliggande. Det juridiska i 
formuleringen av bör, är ett ställningstagande av hur Sverige bör inverka på företags genomfö-
rande av MR-due diligence utomlands, utifrån vad den internationella rätten säger att en hemstat 
kan och bör göra i denna fråga.  
 
En studie blir normativ om ”författaren bygger upp en egen argumentation för hur ett samhälls-
fenomen bör vara utformat”87 och för att vidare bygga upp en argumentation ska normativa stu-
dier innehålla en stor portion av empiriska belägg i form av uttalanden om verkliga förhållan-
den.88  
 
Utifrån empiriska beskrivningar och belägg om hur en stat kan inverka, är syftet att kunna argu-
mentera för hur svenska staten bör agera. Huruvida en normativ undersökning är lyckosam är be-
roende på om alla goda argument finns och är väl genomlysta.89 Detta leder in på hur frågeställ-
ningen besvaras och hur materialet analyseras. 
 

1.6.3. Triangulering 
 
Studien har två olika slags material, teorin (internationell rätt, och den empiriska beskrivningen 
och beläggen) samt intervjun av CSR-centret. För att besvara syftet med studien och frågeställ-
ningen angrips frågan utifrån teori och praktik, en så kallad triangulering, vilket innebär att man 
lokaliserar eller bekräftar syftet med studien mer exakt och korrekt. 90 Teorin och empirin ämnar 
kompletterar varandra. Teorin har en central roll i studien för att beskriva hur stater kan inverka 
på företags arbete utomlands (och även belägg för hur stater bör inverka) och i det föregående 
kapitlet framgår det teoretiska ramverket, som vidare utarbetas i studien. Utvecklingen av teorin 
utgår dels från internationell rätt, dels hur Sverige förhåller sig till sådana vägledningar utifrån ini-
tiativ som på olika sätt inverkar på företagens MR-ansvar utomlands, med fokus på MR-due di-
ligence. Ett av dessa statliga initiativ studeras även i praktiken, nämligen CSR-centret, som är en 
utlandsmyndighet som främjar företagsansvar i Kina vilket fördjupar och kompletterar förståel-
sen av hur Sverige inverkar på företags MR-due diligence i högriskländer, och diskuteras även i 
relation till internationell rätt.  
 
 
 

                                                        
87 Peter Esaiasson m.fl. (2012), Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, Norstedts 
Juridik, Uppl. 4, s. 42. 
88 Esaiasson m.fl. (2012), s. 42. 
89 Esaiasson m.fl. (2012), s. 43. 
90 Bill Gillham (2008), Forskningsintervjun- Tekniker och genomförande, Lund, Studentlitteratur, Uppl. 1, s. 217. 
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1.6.4. Halvstrukturerad intervju med CSR-centret 

  
I enlighet med Bill Gillhams bok om ”forskningsintervjun” används den halvstrukturerade inter-
vjumetoden i denna studie av CSR-centret i Beijing, eftersom en sådan intervjuform inrymmer 
flexibilitet och struktur. Denna form är lämplig för studien eftersom studien är explorativ, där 
svaren inte är förbestämda, utan då det snarare är viktigt att frågorna är öppna för svarets riktning 
eller karaktär. Dessutom, som Gillham förklarar, finns möjlighet att ställa sonderande frågor, vil-
ket är en förutsättning för intervjun med CSR-centret, om man upplever att intervjupersonen har 
mer att berätta än vad den ställda frågan ger möjlighet till. Vidare beskriver Gillham de strukture-
rade elementen i den halvstrukturerade intervjun, som innebär att man ändå upprättar en inter-
vjuguide med planerade huvudfrågor (och följdfrågor), för att möjliggöra ett substantiellt resultat 
så att studiens syfte besvaras.91 Detta är väsentligt i studien, då det finns ett tydligt syfte med en 
strävan efter svar, även om svaren inte är förbestämda.  
 
Utifrån att det enbart är en intervju så finns det ingen möjlighet att genomföra en pilotstudie och 
testa sina intervjufrågor, vilket Gillham säger ställer höga krav på förberedelsearbetet.92 Intervjun 
med CSR-centret förbereds genom att dels vara påläst inom området, där teorigenomgång föran-
leder intervjun. Gillham säger att intervjuguiden är viktig för en bra intervjusituation, och där den 
ska baseras på studiens forskningsämne (eller delämne) och kan omfatta flera dimensioner. Dess-
utom lyfter han fram att frågorna bör skilja sig relativt från varandra, för att undvika överlapp-
ningar, utan frågorna ska vara precisa och varje fråga ska ha en tydlig uppgift, samtidigt som 
följdfrågor är relevant för att utforska svaren för de olika frågorna tillräckligt.93  
 
Denna studie och forskningsområdet för intervjuerna baseras på studiens frågeställning och ut-
görs av studiens teoretiska förankring som fokuseras kring de tre dimensionerna för studiet, näm-
ligen staters ansvar/företagens ansvar, företags MR-due diligence och hemstatens involvering i 
företags MR-ansvar. Intervjufrågorna i studien sorteras därmed in i de tre dimensionerna, för att 
att skapa separata och fokuserade områden för frågeställningar samtidigt som de hör ihop och 
skapar en helhet för resultatet. Frågorna i intervjuguiden är få, dock preparerade med relevanta 
följdfrågor, beroende på vad CSR-centret svarar (även om spontana frågor inryms i den halv-
strukturerade intervjun också). I enlighet med Gillham sker därefter en transkribering av det pro-
ducerade intervjumaterialet, varpå kärnan av materialet väljs ut, vilket innebär ett aktivt urval och 
tolkning, enligt Gillham.94 Detta föranleder hur materialet: teorin såväl som den praktiska inter-
vjun analyseras. 
 
En risk som Gillham lyfter fram (som kan härledas till denna studie) är när ett material enbart 
grundar sig på en intervju. 95 Dock säger Gillham att materialets värde också baseras på vad det är 
för slags intervju, där det finns intervjuer som har ett distinkt värde, då exempelvis intervjuperso-
nen är särskilt kunnig inom en viss kontext och besitter en maktposition till följ av sin erfarenhet 

                                                        
91 Gillham (2008), s. 103ff. 
92 Gillham (2008), s. 108f. 
93 Gillham (2008), s. 105ff. 
94 Gillham (2008), s. 165ff. 
95 Gillham (2008), s. 108f. 
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och kunskap. 96 Materialet som hämtas från CSR-centret baseras på enbart en intervju (och en 
kompletteringsintervju per telefon), med en medarbetare på CSR-centret. En risk med att det en-
bart är en person som intervjuas är att ett annat resultat skulle producerats om intervjun hade 
gjorts med en annan medarbetare på CSR-centret. Dock är det enbart 2,5 person som jobbar på 
CSR-centret och den som intervjuas är således chef för CSR-centret i Beijing, varpå denna person 
bör anses kunna representera CSR-centret uppgifter och roll för de svenska företagen i Kina.  Vi-
dare skulle CSR-centret kunna karakteriseras som en elitintervju eftersom medarbetarna på CSR-
centret bör besitta gedigen kunskap om CSR eftersom det är centrets uppgift att främja CSR i 
Kina, på uppdrag av svenska staten. Samtidigt är CSR-centret underställt svenska staten, vilket 
innebär att de måste förhålla sig till deras roll som statstjänstemän, och som Gillham säger ”De 
kommer också att vara medvetna om att projektet kan skapa problem för dem.”97  
 
CSR-centret har dessutom en väsentlig roll i studien eftersom intervjun redogör för hur en svensk 
statlig aktör involverar sig i svensk företagsverksamhet högriskländer och kan påverka ställnings-
tagandet i studien för hur svenska staten bör involvera sig, vilket CSR-centret är fullt medvetna 
om. Gillham säger att vid intervjuer med så kallade elitpersoner, så är det viktigt att förhålla sig till 
etiska riktlinjer, för att intervjupersonen ska vara mindre vaksam och mer tillmötesgående. 98 Uti-
från en medvetenhet och med hänsyn till CSR-centrets politiska position, är intervjun av avväp-
nande karaktär och explorativ, utan kritiska föreställningar och med frågor som öppnar upp för 
deras komplexa verklighet. Intervjun med CSR-centret är också konstituerad av öppenhet och 
transparens: en presentation av studien görs och CSR-centret får läsa igenom materialet och åter-
koppla.  
 

1.6.5. Analys av materialet 
 
Materialet analyseras utifrån en kvalitativ textanalys, istället för en kvantitativ analys som tittar på 
summan av delarna istället för som den kvalitativa textanalysen ser till det centrala som forskaren 
är ute efter och då vissa passager i texten anses viktigare än andra. 99 I och med att studien söker 
svar på en särskild fråga är det denna information som sökes, varpå den kvalitativa textanalysen är 
bäst lämpad.  
 
Vidare finns det två huvudtyper inom den textanalytiska genren, då man systematiserar innehåller 
i texterna eller att kritiskt granska innehållet i texterna. Materialet ska inledningsvis systematiseras 
(både materialet av teoretisk, såväl som praktisk karaktär), och analysfrågor är ställda till materi-
alet, där svaren synliggörs som rubriker. Dessa frågor anses vara analysredskap, som bör betraktas 
som empiriska indikatorer på det generella fenomen forskaren är intresserad av att undersöka och 
svaren på dessa kan antingen vara fördefinierade eller avgörs av det man hittar i materialet. 100 
Analysfrågorna i studien är således inte studiens forskningsfrågor, utan kan ses som delfrågor för 
att slutligen svara på forskningsfrågan. Vidare så är svaren på en analysfråga klassificerad av iden-
tifierade svar som inte fördefinierade, utan avgörs av det man finner i materialet.   

                                                        
96  Gillham (2008), s. 83. 
97  Gillham (2008), s. 84. 
98  Gillham (2008), s. 84. 
99  Esaiasson m.fl. (2012), s. 210. 
100 Esaiasson m.fl. (2012), s. 217. 
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Givetvis är frågorna som ställs till materialet och svaren som klassificeras utifrån rubriker (teman) 
påverkad av en tolkning av materialet. ”Tolkning handlar i grund och botten om att begripa och 
förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs.”101 Detta tolkningsarbete är någon-
ting som forskaren besitter makt över, dock möjliggör denna metod (som redovisas ovan) att lä-
saren ser hur forskaren har tänkt (vilka frågor som ställs till texten, vad som klassificeras som svar 
med mera), vilket skapar mer transparens och synliggör hur forskaren gjort sina val. Avseende in-
tervjumaterialet säger Gillham att för att validiteten av materialet ska främjas så ska redovisning 
av resultatet inte sammanfattas med egna ord, utan snarare ska informationen från intervjun utgå 
från intervjupersonens egna ord.102 Utifrån detta kommer resultatet redovisas på ett transparent 
sätt för att synliggöra vad CSR-centret säger (för att sedan tydliggöra vad studiens tolkningar är 
utav detta), detta genom att bland annat basera texten på citat, men också på att ha kvar innehål-
let från intervjun i varje mening, det vill säga, det är inga egna sammanfattningar utan de baseras 
på intervjun.  
 
Det finns också en ansats av kritisk granskning i studien, vilket ges till känna först i diskussion. I 
diskussionen granskas nämligen svenska statens agerande kritiskt utifrån en jämförelse med inter-
nationell rätt, som består framförallt av UNWG:s redogörelse för hur en stat kan och bör imple-
mentera UNGP utifrån vad en nationell handlingsplan kan och bör innehålla. En bedömning av 
hur Sverige agerar utifrån vad internationell rätt säger att en stat kan och bör agera ska således re-
sultera i en slutsats om hur svenska staten bör inverka på företags MR-due diligence i högrisklän-
der. 
 

1.7. Disposition 
 
Studien inleds med avsnitt två, som framförallt utgörs av en redogörelse av internationell rätt 
(framförallt av UN Working Group on Business and Human Rights, UNWG) om vad en hemstat 
kan och bör göra för att främja MR utomlands. Det är således detta avsnitt som ligger till grund 
för jämförelsen i diskussionen. 
 
Avsnitt tre handlar om vilka svenska statliga initiativ som finns för att initiera att företag genom-
för MR-due diligence utomlands. Några av de initiativ som tas upp är Sveriges nationella hand-
lingsplan och obligatorisk hållbarhetsrapportering (men inga krav på MR-due diligence). Efter 
detta redogörs för resultat av intervjun med svenska statens CSR-center i Beijing, där intervjun 
redovisas efter identifierade svarsområden och svarsteman.  
 
Avsnitt fyra är avsedd till diskussion om hur Sverige inverkar på företags MR-Due diligence ut-
omlands i förhållande till vad en stat kan och bör göra enligt internationell rätt. 
 
Avsnitt fem är slutsatsen som syftar till att knyta ihop studien och svara på hur Sverige enligt in-
ternationell rätt bör inverka på företags genomförande av MR-due diligence i högriskländer. 
 

                                                        
101 Esaiasson m.fl. (2012), s. 221. 
102 Gillham (2008), s. 172ff. 
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2. Vad kan och bör en hemstat göra                                                      
för att främja företags MR-due diligence utomlands?  

 
I detta avsnitt vidareutvecklas tankarna kring vad internationell rätt (framförallt UNWG) anser att 
en hemstat kan och bör göra för att involvera sig i företags verksamhet utomlands. Det som lyfts 
fram som viktiga element och som vidare förs fram i detta avsnitt är: Identifiera luckor i statens 
skydd mot företags negativa påverkan på MR (2.1); Upprätta en nationell handlingsplan för före-
tagande och MR (2.2); Tydliggöra förväntningar om företagens ansvar för MR (2.3); Ge stöd och 
vägledning (2.4); Införa obligatorisk MR-redovisning för företagen (2.5); Reglera företags genom-
förande av MR, eller inte? (2.6). 
 

2.1. Identifiera luckor i statens skydd                                                         
mot företags negativa påverkan på MR  

 
UNWG säger att staten bör inleda med att få en förståelse för företagsrelaterad MR-påverkan. 
Staten behöver då identifiera företagens aktuella och potentiella konsekvenser för de mänskliga 
rättigheterna nationellt och utomlands. 103 
 
En sådan kartläggning skulle exempelvis kunna ske genom en workshop med olika aktörer invol-
verade, eller ett resultat av en utvärdering av mänskliga rättigheters-institutioner eller andra exper-
ter. Oavsett bör relevanta aktörer medverka och förse kartläggningen med input. När det just gäl-
ler påverkan i utlandet bör kartläggningen även engagera lokala mänskliga rättighetsorganisat-
ioner, organisationer från civilsamhället eller nationella, internationella handelsunioner. Stater bör 
även utvärdera huruvida företag genomför MR-due diligence utomlands. 104  
 
Vidare säger UNWG att stater bör identifiera luckor avseende implementeringen av statens och 
företagens ansvar i UNGP, genom att utvärdera huruvida policyer, lagar och regleringar är i linje 
med en implementering av UNGP. Även för denna kartläggning bör relevanta aktörer bjudas in 
för att förse denna kartläggning med värdefull input. Man rekommenderar att man samarbetar 
med MR-organisationer eller andra experter. 105 
 
Slutligen efter att staten har identifierat företags aktuella och potentiella konsekvenser på MR och 
vidare identifierat luckor i det nationella skyddet för en sådan påverkan, ska en konsultation ske 
för hur staten ska agera på detta resultat. Denna konsulteringsprocess ska vara öppen och till-
gänglig för alla relevanta icke-statliga aktörer, och innebär att ta fram konkreta åtgärder och pri-
oriteringsordning med mera. Detta kan ske i intervjuform, workshops, offentliga utfrågningar 
med mera. Detta ska således utgöra grunden för den nationella handlingsplanen. 106 
 
 
                                                        
103 UN Working Group on Business and Human Rights, UNWG (2015), Guidance on National Action Plans on Business 
and Human Rights, Geneva, UNWG, s. 7. 
104 UNWG (2015), s. 7. 
105 UNWG (2015), s. 7. 
106 UNWG (2015), s. 7. 
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2.2. Upprätta en nationell handlingsplan för företagande och MR  
 
UNWG säger att en stat ska komma med initiativ för hur man ska hantera företagens påverkan 
på individer och samhälle. En nationell handlingsplan är således ett sätt att redogöra för hemsta-
tens initiativ för en implementering av UNGP. 107 Vidare säger UNWG att den nationella hand-
lingsplanen ska dra full nytta av vilket inflytande staten har som hemstat för att effektivt påverka, 
adressera och avhjälpa företagens negativa påverkan på MR extraterritoriellt. 108  
 

2.3. Tydliggöra förväntningar om företagens ansvar för MR  
 
UNWG säger att hålen i UNGP:s implementering för stater och företag ska identifieras, för att 
utkristallisera en tydlig förväntan på företagen. Det innebär bland annat att staten bör tydliggöra 
principen om MR-due diligence för att sedan vara tydlig med vad som förväntas av företagen i 
den frågan.109 De säger vidare att en nationell handlingsplan skulle kunna skapa ett gemensamt 
språk och förståelse för företagande och MR. 110 
 

2.4. Ge stöd och vägledning  
 
UNWG säger att stater kan ge praktisk vägledning till företagen om hur de ska ta sitt ansvar för 
mänskliga rättigheter. Det kan bland annat avse specifika steg av processen av MR-due diligence, 
såsom identifieringen av MR-risker, och hur företag ska förhindra MR-kränkningar samt vägleda 
företag vid rapportering av MR-due diligence. I praktiken säger de att stater exempelvis skulle 
kunna utveckla ett online-verktyg för hur företag ska implementera MR-due diligence. 111  

 

2.5. Införa obligatorisk MR-redovisning för företagen  
 
UNWG rekommenderar stater att fundera på att införa juridiskt bindande krav på icke-finansiell 
rapportering av företag eftersom det skulle skapa en gemensam standard för transparens och 
stärka företagens efterlevnad av processen för MR-due diligence. 112 
 
På statlig nivå, men även på regional nivå har man infört krav på icke-finansiell rapportering. Ett 
exempel är EU-direktivet, som antogs i oktober 2014, som begär medlemsstaternas större euro-
peiska företag att upprätta obligatorisk hållbarhetsrapportering. 113 I första paragrafen står det att 
tillhandahållandet av företags icke-finansiella information genom lagstiftning är baserad på en 
strävan av öppenhet kring sociala och miljörelaterade frågor kopplade till företagens verksamhet. 

                                                        
107 UNWG (2015), s. 19. 
108 UNWG (2015), s. 18. 
109 UNWG (2015), s. 19. 
110 UNWG (2015), s. 19. 
111 UNWG (2015), s. 20 
112 UNWG (2015), s. 21. 
113 Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2014), Direktiv 2014/95/EU: om ändring av direktiv 2013/34/EU 
vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy, 
Europeiska unionens officiella tidning. 
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Avseende innehållet i hållbarhetsrapporten står det i paragraf sex att rapporten bör innehålla in-
formation om de förförande som företaget tillämpat för MR-due diligence granskning, när det är 
relevant och proportionellt. Syftet är att identifiera, förebygga och mildra faktiska, såväl som po-
tentiella konsekvenser och att MR-due diligence granskning även avser företags leverantörs-och 
underleverantörskedjor. 114 
 

2.6. Reglera företags genomförande av MR-due diligence,          
eller inte? 

 
UNWG säger att stater ska dra full nytta av vilket inflytande en hemstat har för att effektivt för-
hindra, hantera och gottgöra extraterritoriell påverkan av företag som de har jurisdiktion över 
(även de företag vars säte är i hemstaten). 115 Vidare säger UNWG att när företag har verksam-
heter i högriskländer, kan stater, då det är nödvändigt, kräva att företagen har en konfliktkänslig-
het vid genomförande av mänskliga rättigheters due diligence. 116 Detta är vad UNWG framför 
gällande reglering av MR-due diligence, varpå detta kapitel vidareutvecklas av annat material.  
 
I ett samarbete mellan ICAR, ECCJ och CNCA publicerades ”Human rights due diligence: the 
role of states”, som syftar till att förstå hur regeringar kan använda sitt mandat för att reglera och 
uppmuntra företag till ett effektivt användande av MR-due diligence. 117 Förekomsten av MR-due 
diligence anses av dessa vara ett erkännande av att företag har komplexa företagsverksamheter då 
den nationella staten ska säkerställa att företag agerar utifrån MR-due diligence (skälig försiktig-
het) i förhållande till sitt sitt inflytande över verksamheten. 118 
 
I rapporten framgår att due diligence redan används idag under olika former av reglering, för att 
få företag att leva upp till vissa uppförandenormer, och förebygga negativ påverkan och skada på 
människor i deras verksamhet. 119 Exempelvis tas det upp att stater använder due diligence för att 
bedöma företags efterlevnad inom miljörätt, arbetsrätt, konsumentskydd och anti-korruption. 
Även administrativa regler för företag kan innehålla due diligence som grund för licens, tillstånd 
och godkännande, likaväl som stater kan kräva av företag att lämna ut uppgifter om due diligence 
processer. Genomförande av sådan reglering avseende MR-due diligence skulle enligt rapporten 
kunna innebära en kombination av administrativa sanktioner, straffrättsliga påföljder eller civil-
rättsliga förfaranden. 120 
 
Rapporten framför att en metod skulle vara att staten inför MR-due diligence som lagstiftat krav. 
Det skulle antingen kunna innebära en direkt legal skyldighet formulerad i en regel, eller indirekt 
genom att företag kan använda MR-due diligence som ett försvar vid anklagelser om kränkningar 
avseende brottslig, civil eller administrativ karaktär. Om en stat, till exempel, skulle ha MR-due 
diligence som ett verktyg för företag att använda sig av för att försvara sig mot en kränkning, 

                                                        
114 Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2014). 
115 UNWG (2015), s. 18. 
116 UNWG (2015), s. 25. 
117 De Schutter m.fl. (2012), s. 1. 
118 De Schutter m.fl. (2012), s. 50. 
119 De Schutter m.fl. (2012), s. 11.  
120 De Schutter m.fl. (2012), s. 60. 
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skulle företaget sanktioneras om företaget inte kan visa att de implementerade effektiva metoder 
för MR-due diligence för att förebygga en kränkning av MR i företagets verksamhet. 121 
 
Frankrike är det första landet i världen som lagt fram ett lagförslag om företags transnationella 
ansvar för mänskliga rättigheter i dess leverantörskedja. ECCJ säger: ”French law would be a hist-
oric step towards greater attention given to human rights by transnational enterprises and would 
contribute to the prevention of tragic events such as the collapse of the Rana Plaza building in 
Bangladesh in 2013.”122 
 
Lagförslaget innebär att större franska företag har en skyldighet att implementera ”vigilance 
plans”, även kallad MR-due diligence, innan man börjar bedriva verksamhet i Frankrike eller ut-
omlands via dotterbolag, leverantörer och underleverantörer. Utifrån att företag effektivt måste  
identifiera och reagera på alla förutsägbara mänskliga rättighetsrisker, såväl som miljömässiga ris-
ker, har detta förslag som syfte att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter såväl som miss-
bruk av miljön. Företag skulle alltså kunna bli tillfrågade av domaren om att redogöra för hur 
man har implementerat MR-due diligence. I fall av en kränkning av mänskliga rättigheter skulle 
företaget kunna bli ansvarig för kränkningen om dem misslyckat att genomföra MR-due di-
ligence. 123 Lagförslaget som lades fram för omröstning i senaten avslogs dock och nu väntar 
fransmännen på en andra omröstning i Senaten efter att nationalförsamlingen antagit en ny lag-
text. 124  
 
I European company law diskuteras Frankrikes eventuella reglering om MR-due diligence där det 
framgår att det finns ett behov av att i nationell lag sätta en efterlevnadstandard för att bedöma 
huruvida företag tar sitt ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 125 Frankrikes lag-
förslag Devoir de vigilance anses kopplas ihop med UNGP:s definition om företagsansvar: att ansvar 
uppkommer om företagets aktiviteter eller relationer kränker mänskliga rättigheter. 126 Frankrikes 
lagförslag anses leda till att företag lever upp till olika standarder av försiktighet avseende respek-
ten för mänskliga rättigheter eftersom ett företag således är utan ansvar om de kan visa att de var 
omedvetna om riskerna för kränkningar, eller att de gjorde insatser med god tro för att förhindra 
kränkningar. Likaväl anses förslaget leda till en förflyttning av bevisbördan, från målsägande till 
företagen, eftersom det är företagen som ska redogöra för hur man genomfört MR-due diligence 
vid ett åtal om kränkning. Detta anses också resultera i en minimumstandard för affärsbeteende 
och möjliggöra en mer effektiv prövning av företagens skadeverkningar, vilket man inte sett tidi-
gare. 127 
 
 
 

                                                        
121 De Schutter m.fl. (2012), s. 12. 
122 European Coalition for Corporate Justice, ECCJ (2015), “France: Historic Vote for Corporate Accountability”, 
European Coalition for Corporate Justice. 
123 ECCJ (2015).  
124 European Coalition for Corporate Justice, ECCJ (2016). “French Duty of Care law: despite business pressure, an 
important step towards final adoption”, European Coalition for Corporate Justice. 
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Det framförs också en skepsis till hur en övergång från mjuk självreglering till hårdare former av 
villkor, skulle resultera i meningsfulla MR-due diligence processer, för att transformera prestan-
dan av mänskliga rättigheter för de människor som insatserna försöker nå i leverantörskedjan. 
Dessutom anses inte domslutsavgörande i nuläget vara designade för att ge relevanta aktörer de-
taljerad vägledning avseende hur man förbättrar framtida resultat. 128 
 
En ytterligare ansats för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter är att i större mån an-
passa regleringen efter utmaningarna i den global leverantörskedjan. De utmaningar som finns är 
asymmetrin i leverantörskedjan vilken är marknads-orienterad: köparna hanterar/ställer krav på 
leverantörerna tillsammans med en konkurrens mellan leverantörer om att bli anlitade, vilket le-
der till en top-down effekt. Därför anses det vara viktigt att stater förespråkar ett skifte om struk-
tur, från en marknadsorienterad struktur till en mer kollaborativ modell. 129 En kollaborativ mo-
dell innebär först och främst att man erkänner hela spektrumet av berörda intressen och utformar 
incitament som talar till de olika segmenten av värdekedjan.130 För detta måste incitament (intres-
sen och krav) identifieras, det vill säga, vad som är viktigt för leverantörerna, då dessa kan ha 
andra affärsprofiler, intressen och krav jämförelsevis med de multinationella köparna. Antagandet 
är att det inte går att säkerställa efterlevnad av kravställningar från staten/från köparen om inte 
leverantören är ombord.131 
 
För att transformera dessa incitament effektivt i den globala leverantörskedjan anser förespråkare 
av detta synsätt att en reflexiv lag bättre bemöter dessa utmaningar än en kommando-och kon-
troll lagstiftning. 132 Under en reflexiv lag är statens roll inte att direkt ingripa i företagens resultat 
med sanktioner (materiell rättslig reglering), utan snarare innebär det att ingripa procedurellt (pro-
cessrätt), genom att upprätta vägledningar för socialt önskvärt beteenden.133  En reflexiv lag inne-
bär således en decentraliserad reglering, som anses inkluderar en mångfald av intressenter, istället 
för en styrning av en aktör (såsom staten). Brist på decentralisering anses således resultera i en si-
tuation där de incitament som produceras är enbart lämpliga för bara ett segment i värdekedjan. 
En sådan reglering, som styr uppifrån-ned anses innebära snarare kvantitativa metoder istället för 
kvalitativa processer för att faktiskt förbättra förhållandena på fältet. 134 
 
 
 
 
 
 

                                                        
128 Harrison (2012), s. 9. 
129 Kish Parella (2014), Outsourcing corporate accountability, Washington Law Review, Washington & Lee Legal Studies 
Paper No. 2014-11, s. 805f. 
130 Parella (2014), s. 787. 
131 Parella (2014), s. 747. 
132 Parella (2014), s. 747. 
133 Parella (2014), s. 800. 
134 Parella (2014), s. 786. 
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3. Vilka svenska statliga initiativ initierar                              
att företag genomför MR-due diligence utomlands?                                                  

 
Utifrån föregående avsnitt har studien lokaliserat olika områden vari hemstaten anses kunna på-
verka företagens verksamhet utomlands. Detta avsnitt har således uppgiften att studera vilka 
svenska statliga initiativ som initierar att företag genomför MR-due diligence utomlands. De ini-
tiativ som identifierats är bland annat Sveriges nationella handlingsplan för företagande och MR, 
som vidare lokaliserat andra viktiga svenska statliga initiativ som har en inverkan på företagens 
MR-ansvar utomlands. De svenska statliga initiativ som diskuteras i detta avsnitt är: Sveriges nat-
ionella handlingsplan för företagande och MR (3.1); Nationella kontaktpunkten (3.2); Obligato-
risk hållbarhetsredovisning (3.3); Inga krav på MR-due diligence (3.4); Svenska statens CSR-cen-
ter i Beijing (3.5).   
 

3.1. Sveriges nationella handlingsplan för företagande och MR 
 
Som tidigare anförts publicerade regeringen en svensk nationell handlingsplan för för företagande 
och MR i fjol 2015, som sålunda ska omsätta FN:s vägledande principer för företagande och MR 
i praktisk handling på nationell nivå. Den nationella handlingsplanen sägs vara en viktig del i rege-
ringens höjda ambitionsnivå, bland annat avseende hållbart företagande och regeringen anser vi-
dare att ”företagande och respekt för de mänskliga rättigheterna går hand i hand och ska vara en 
del av en aktiv politik för hållbart företagande”.135 Andra skäl till en aktiv politik om hållbart före-
tagande som framförs fram i den Sveriges nationella handlingsplan, är att en tydlig svensk profil 
inom området kan bidra positivt till varumärket Sverige, likväl som företagens ansvar för MR kan 
vara värdeskapande och därmed gynna företagens konkurrenskraft. 
 

3.1.1. Svenska statens förväntningar på företagen 
 
I den nationella handlingsplanen säger regeringen att de uppmuntrar och uppmanar företag att 
agera föredömligt, både hemma och i utlandet och det är regeringens ambition att bistå företagen 
i det arbetet. Regeringen anser att den nationella handlingsplanen skickar ett tydligt budskap om 
deras, likväl som konsumenternas och andra intressenters, förväntningar på att företag gör håll-
barhet och mänskliga rättigheter till en del av sin kärnverksamhet.136   
 
Regeringens förväntar sig att företag som är verksamma i Sverige, såsom i utlandet respekterar 
mänskliga rättigheter i sin verksamhet: att inte orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av 
MR, och vidare agera för att förhindra sådana kränkningar, såväl som att åtgärda eventuell negativ 
påverkan på MR.137 Särskilt viktigt anses detta för företag som finns på marknader som är ”sär-
skilt utmanande vad gäller mänskliga rättigheter bör lägga särskild tonvikt på arbetet inom områ-
det. ”138 
 

                                                        
135 Utrikesdepartementet (2015), s. 6. 
136 Utrikesdepartementet (2015), s. 3ff. 
137 Utrikesdepartementet (2015), s. 13. 
138 Utrikesdepartementet (2015), s. 29. 
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Regeringen säger att företag bör se över sina konsekvensanalyser och mekanismer för gottgörelse. 
Regeringen framför också att särskilda åtgärder bör vidtas för att identifiera och därmed för-
hindra anti-fackliga inslag. Detta anses vara särskilt viktigt för verksamhet utomlands eftersom 
anställda i vissa länder har svårt att hävda sina MR i arbetslivet. Regeringen uppmuntrar att före-
tagen för en dialog med intressenter (konsumenter, investerare), fackliga organisationer (fria fack-
föreningar) och det civila samhället, för att identifiera problem och arbeta konstruktivt för att 
finna gemensamma lösningar. 139  
 
Vidare säger regeringen att ”förutsättningarna för företagens arbete för att respektera mänskliga 
rättigheter varierar beroende på storlek, i vilka länder och regioner bolaget är verksamt i och 
inom vilka branscher, men den gemensamma målsättningen är att förhindra att företagens verk-
samhet leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. ” 140 Regeringen förklarar att eftersom 
företag står inför olika möjligheter och utmaningar, så behöver företagens arbete med MR anpas-
sas efter tillfälle och situation. I den nationella handlingsplanen hänvisas företagen till de vägle-
dande principerna, FN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och Child-
ren’s Rights and Business Principles för närmare vägledning i arbetet för att respektera mänskliga 
rättigheter. 141 
 

3.1.2. Statens roll  
 
Inledningsvis i nationella handlingsplanen, rörande statens skyldighet att skydda de mänskliga rät-
tigheterna, står det: ”Regeringens mål är att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i 
Sverige.”142 Utöver efterlevandet av MR på hemmaplan så har staten som aktör för hållbart före-
tagande bland annat översatt viktiga dokument (såsom FN:s vägledande principer) och stödjer 
den globala kunskapsspridningen och genomförande av UNGP genom finansiella bidrag till ton-
givande organisationer (såsom Business Human rights resource center). Vidare har Sverige enga-
gerat sig för en skärpning av utkastet till förordning om ansvarsfull handel med mineraler från 
konfliktområden, som innebär att importörer ska certifiera sig vid import av mineraler från sär-
skilt problematiskt länder. Sverige har även engagerat sig i nationella dialogmöten med företag 
och andra intressenter, bland annat i den bangladeshiska textilsektorn om arbets-och säkerhets-
villkor i 2013. CSR-aktiviteter har dessutom genomförts, bland annat Colombia, Kina och Egyp-
ten, under ledning av Sveriges ambassadör för hållbart företagande. 143 
 
Den nationella handlingsplanen avslutar med framtida åtgärder för att bland annat höja ambit-
ionen inom området för hållbart företagande. De åtgärder som förs fram är att (fortsätta) upp-
muntra organisationer som är centrala för att främja företagens respekt för MR, och att verka för 
att EU inkluderar referenser till hållbart företagande och UNGP i bilaterala och regionala avtal 
avseende bland annat handel och samarbete. 144 
 

                                                        
139 Utrikesdepartementet (2015), s. 13. 
140 Utrikesdepartementet (2015), s. 13. 
141 Utrikesdepartementet (2015), s. 13. 
142 Utrikesdepartementet (2015), s. 9.  
143 Utrikesdepartementet (2015), s. 22f. 
144 Utrikesdepartementet (2015), s. 27ff. 
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Utöver stöd till organisationer, framförs att Sverige ska fortsätta sitt arbete med aktiviteter kopp-
lade till företag och MR utomlands (under ledning av ambassadören för hållbart företagande), 
samt höja kunskapsnivån på Sveriges ambassader i världen och ge företagen vägledning om MR 
aspekter i olika länder. 145 Kunskapsnivån på Sveriges ambassader sägs ska höjas genom fortbild-
ning, och vidare ska ambassader använda sina lokala nätverk för stöd, samarbete och dialog om 
hur man bäst agerar för att respektera MR. Dessutom står det att ambassaderna ska ha en bered-
skap för att fånga upp information om potentiella problem relaterade till svenska företag och  
mänskliga rättigheter där de befinner dig, särskilt anses detta vara viktigt i konfliktdrabbade län-
der. Därutöver ska UD:s rapporter om MR-situationen i världens länder utvecklas för att kunna 
ge företag vägledning om mänskliga rättighetsaspekter och risker i länder där företag är verk-
samma. 
 
Regeringen säger även att de ska överväga om det ska genomföra särskilda analyser inom sådana 
företagsbranscher med stora utmaningar. En annan åtgärd är att regeringen ska genomföra en nat-
ional baseline study: ”Regeringen kommer att genomföra en genomlysning (”Base Line Study”) av 
hur svensk lagstiftning står sig mot de vägledande principerna i syfte att utröna ifall det finns 
några direkta eller uppenbara luckor som behöver adresseras. ” 146 
 

3.1.3. Kritik mot den nationella handlingsplanen 
 
Inledningsvis kritiseras processen för hur den nationella handlingsplanen togs fram, av ECCJ 
Sverige, som i ett brev till näringsdepartementet påtalar att ett utkast om handlingsplan gjorts 
utan konsultationer med dem (dock skedde konsultationer efter att utkastet publicerades). 147  
 
ECCJ Sverige har också uttalat sig om den färdiga nationella handlingsplanen och anser att det  
krävs mer handling av regeringen för företagande och mänskliga rättigheter. ECCJ Sverige skriver 
att regeringen är tydlig med att de förväntar sig att svenska företag respekterar mänskliga rättig-
heter i Sverige och utomlands, men att den nationella handlingsplanen inte visar hur regeringen 
ska säkerställa att detta sker. De säger att den nationella handlingsplanen innehåller få konkreta 
och tydliga åtgärder, och Latinaamerikagruppen säger att flera av åtgärderna redan är genomförda 
medan andra åtgärder snarare går ut på att regeringen ska överväga eller undersöka förutsätt-
ningar för att driva arbetet framåt. 148 
 
Genomförandet av en national baseline study välkomnas av ECCJ Sverige , men att regeringen skulle 
ha gjort en sådan innan lanseringen av den nationella handlingsplanen eftersom förutsättningen 
för en effektiv nationell handlingsplan är att identifiera vilka åtgärder som behöver åtgärdas. Vi-
dare välkomnar de att näringsministern säger att den nationella handlingsplanen är en början på 
en process och hoppas därmed på att civilsamhället inkluderas i en fortsatt process för att främja 
företagens MR-ansvar. ECCJ Sverige föreslår ett konkret samrådsorgan, där olika intressenter kan 
ingå, så att regeringen kan söka stöd i detaljfrågor. 149 
                                                        
145 Utrikesdepartementet (2015), s. 28. 
146 Utrikesdepartementet (2015), s. 28. 
147 European Coalition of Corporate Justice Sverige, ECCJ Sverige (2015), Brev till närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg, ECCJ Sverige. 
148 ECCJ Sverige (2015), Mer handling krävs för företagande och mänskliga rättigheter. 
149 ECCJ Sverige (2015), Mer handling krävs för företagande och mänskliga rättigheter.  
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Dessutom påtalar ECCJ Sverige att det saknas bindande krav på företagen i den nationella hand-
lingsplanen, och hänvisar vidare till UNGP som enligt dem är tydliga med ”att stater bör använda 
hela skalan av tillgängliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att se till att kränkningar av mänsk-
liga rättigheter inte sker och att man ska ha en ”smart mix” av bindande normer och frivilliga 
riktlinjer”. 150 Detta stödjs av biståndsorganisationen Forum Syd som också kommenterat den 
nationella handlingsplanen och som säger att det inte räcker med att näringsministern påtalar att 
regeringen förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättigheter i sin verksamhet, var än i 
världen de befinner sig, då resultatet av en avsaknad av ett bindande regelverk är att företagen tar 
beslut efter eget tycke. Vidare säger Forum Syd att Danmarks nationella handlingsplan för företa-
gande och MR kommit längre då deras nationella handlingsplanen diskuterar företags agerande 
utanför nationen, likaväl som den danska regeringen har tillsatt en arbetsgrupp med representan-
ter från olika departement för att undersöka behovet av lagstiftning. 151 
 
Bristande åtgärder och avsaknad av lagstiftning diskuteras också av de två mänskliga rättighetsju-
risterna, Parul Sharma och Lise Bergh, i en artikel skriven av Aktuell hållbarhet. De säger: ”Så 
länge det inte finns bindande regler finns det utrymme för straffrihet för företag som kränker 
mänskliga rättigheter.” 152 Vidare anser de att det är fel att Sveriges nationella handlingsplan styrs 
av handelsfrämjande, baserad på frivillighet och konkurrenskraft när regeringen talar om företags 
respekt för mänskliga rättigheter. De hävdar nämligen att de argument som anges (och alltid har) 
av staten för att få företag att efterleva och implementera de mänskliga rättigheterna i sin verk-
samhet, konkurrenskraft, tillväxt och varumärkesuppbyggnad är felaktiga. 153 
 
Mänskliga rättighetsjuristerna förklarar vidare i artikeln, att de i deras roll som människorättsjuris-
ter och utbildare i mänskliga rättigheter och företag, ser hur företag väljer att inte implementerar 
MR i sin verksamhet. De säger att dessa företag nämligen anser att de konkurrensfördelar som 
förs fram som argument för att implementera MR, ligger för långt fram i tiden eftersom integre-
ringen av sådana frågor är direkta investeringar i tid, pengar och ny kompetens. Därför anser de 
att det är fel att knyta företagens ansvar för MR till tillväxt, men också för att det är komplext och 
svårt att implementera MR i verksamheten, vilket är viktigt att inse för att förstå hur företag läg-
ger de mänskliga rättigheterna och företagande långt ner i hållbarhetsprioriteringen. 154 
 
Dessutom säger de att det heller inte hade skadat om den nationella handlingsplanen hade nämnt 
de människor som dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta runt om i världen, och som fak-
tiskt är de människor som staten och företagen vill beskydda. 155 
 
Sammanfattningsvis uttalar Sverige nationella handlingsplanen en förväntan på att företagen ska 
respektera mänskliga rättigheter, i hela sin verksamhet (även utomlands), och ECCJ Sverige säger 
att den nationella handlingsplanen är tydliga med sina förväntningar på företagen. Dock är den 
                                                        
150 ECCJ Sverige (2015), Mer handling krävs för företagande och mänskliga rättigheter. 
151 Forum Syd (2015), Svag handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter, Forum Syd. 
152 Erik Klefbom (2015), “Parul Sharma:’Det saknas bindande regler’”, Aktuell Hållbarhet, Bonnier Business 
Sustainability.  
153 Klefbom (2015). 
154 Klefbom (2015). 
155 Klefbom (2015). 
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genomgående kritiken att staten inte kommer med konkreta åtgärder för att förhindra företagens 
kränkningar utomlands. Framförallt kritiserar Sveriges nationella handlingsplan för avsaknaden av 
en diskussion om krav och reglering för MR-due diligence. Detta anses således har föranletts av 
att Sverige inte genomfört en national baseline study, för att identifiera om det finns luckor i svensk 
lagstiftning för att förhindra företags kränkningar av mänskliga rättigheter. Mänskliga rättighetsju-
risterna belyser dessutom att skälen som lyfts fram i Sveriges nationella handlingsplan avseende 
varför företag ska respektera mänskliga rättigheter (konkurrenskraft, varumärksbyggande, tillväxt) 
är felaktiga, vilket resulterar i att dessa frågor inte prioriteras av företagen, varpå bindande regler 
ska föregå frivillighet.  
 

3.2. Sveriges nationella kontaktpunkt 
 
Sverige är anslutet till OECD:s riktlinjer för multinationella företag, vilket innebär att Sverige är 
skyldiga att upprätta en nationell kontaktpunkt för att stödja och främja riktlinjerna. Den svenska 
nationella kontaktpunkten består av en trepartssamverkan mellan staten, näringslivet och arbets-
tagarnas organisationer. 156 
 

3.2.1. Syfte 
 
Den nationella kontaktpunktens huvuduppgift är att ”främja att företagen följer riktlinjerna samt 
att medverka till att lösa problem i enskilda fall, genom dialog och diskussioner.” 157 Främjandet 
av riktlinjerna görs genom att sprida information och kunskap om hållbart företagande via offent-
lig diplomati, enligt regeringen. 158 Den andra uppgiften för den nationella kontaktpunkten är att 
lösa problem i enskilda fall, vilket innebär att Nationella kontaktpunkten kan ta upp anmälningar 
gällande företag som anklagas för att inte följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den 
nationella kontaktpunkten hanterar anmälningar, men eftersom OECD:s riktlinjer är frivilliga för 
företagen har kontaktpunkten inga sanktionsmöjligheter. 159 
 

3.2.2. Ärenden  
 
Swedwatch (som granskar svenska företags påverkan på bland annat mänskliga rättigheter ) an-
mälde 2013 Electrolux och Mölnlycke, för hur dessa två dotterbolag agerat i löneförhandlingar i 
Thailand. I båda dessa fall resulterade löneförhandlingarna till att anställda och fackligt aktiva av-
skedades eller suspenderades (22 anställda avskedas av Mölnlycke och runt hundra anställda av 
Electrolux). Swedwatch redogjorde för att detta anti-fackliga agerande stred mot OECD:s riktlin-
jer för multinationella företag (även om det inte är olagligt enligt thailändsk lag). Efter att nation-
ella kontaktpunkten hade diskuterat detta med företagen och utrett frågan, beslutade den nation-
ella kontaktpunkten att lägga ner fallet. Detta beslut fattades på grund av att företagen inlett ett 
arbete för att förbättra relationen med de lokala fackföreningarna, efter att de anmäldes till den 

                                                        
156 Regeringskansliet (2015), Nationella Kontaktpunkten, Regeringskansliet. 
157 Regeringskansliet (2015). 
158 Utrikesdepartementet (2015), s. 21. 
159 Regeringskansliet (2015). 



 

 32 

nationella kontaktpunkten, varpå den nationella kontaktpunkten ansåg att de inte skulle blanda 
sig i det fortgående arbetet mellan företagen och de lokala fackföreningarna. 160  
 
Swedwatch publicerar senare en ny artikel ett år efter, som baseras på en rapport skriven av IF 
Metall, om Electrolux och historien om när fackklubben slogs i spillror 2013. Efter de omdisku-
terade löneförhandlingarna på Electrolux fabrik Thailand, då cirka 100 miste jobbet, meddelas att 
endast ett 30-tal har fått tillbaka sina jobb och cirka 60 av de uppsagda arbetarna har istället mot-
tagit ekonomisk kompensation av fabriken i Thailand. Detta har vidare resulterat i att det inte 
längre finns någon fackklubb, på grund av rädsla för repressalier från de anställda. 161  
 

3.2.3. Kritik mot den nationella kontaktpunkten 
 
I Sveriges nationella handlingsplan står det: ”UD ska undersöka förutsättningarna för att stärka 
den svenska nationella kontaktpunkten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag.”162 I en 
kommentar till utkastet för Sveriges nationella handlingsplanen, så ifrågasätter ECCJ Sverige 
denna planerade åtgärd eftersom det inte tydligt framgår vad som behöver stärkas och vilka bris-
ter som Regeringen anser kräver åtgärder. Vidare säger ECCJ Sverige att den svenska nationella 
kontaktpunkten inte har genomgått någon utvärdering av dess funktion eller effektivitet. De kriti-
serar den svenska nationella kontaktpunkten för dess svaga ställning och säger också att den 
danska nationella kontaktpunkten har en betydligt starkare ställning än den svenska genom ett 
lagstadgat mandat, expertledamöter samt tillhandahållit ett kansli som möjliggör en hantering av 
fler fall än den svenska.  163 
 
I den senaste utgåvan av Barometern 2016, som utvärderar Sveriges Politik för global utveckling 
(PUG)164, anslås att den svenska nationella kontaktpunkten är svag. Barometern 2016 anser att 
den nationella kontaktpunkten är svag eftersom de enbart hanterat fyra ärenden, varav två av 
dessa ledde till en prövning. Barometern anser att utifrån vad som utstakats av media- och civil-
samhällets granskningar, är företagens kränkningar mer omfattande än vad som syns utifrån vilka 
ärenden som hanteras av den nationella kontaktpunkten. Detta menar Barometern gör den 
svenska nationella kontaktpunkten till svag och rent av tandlös, varpå Barometern säger att staten 
bör stärka och utöka kontaktpunktens resurser, så att kontaktpunkten i alla fall skulle kunna ta 
hand om fler ärenden. 165 
 
 
 

                                                        
160 Swedwatch (2013), “NKP-anmälan mot Electrolux och Mölnlycke läggs ner”, Swedwatch.  
161 Swedwatch (2014), “Facket försvann på Electrolux fabrik”, Swedwatch. 
162 Utrikesdepartementet (2015), s. 28. 
163 European Coalition of Corporate Justice Sverige, ECCJ Sverige (2015), Kommentarer till utkast till handlingsplan för 
företagande och mänskliga rättigheter, ECCJ Sverige. 
164 PGU utgör regeringens strävan att bidra till en hållbar utveckling i världen utifrån att driva en sammanhållen och 
samstämmig politik, som beslutades av enig riksdag år 2003, och Barometern är således en uppföljning av PGU, 
utgiven av CONCORD Sverige (en plattform för 50 civilsamhällesorganisationer). Jenny Haraldsson Molin & Peter 
Sörbom (2016), Barometer 2016: Vägen framåt för Sveriges Politik för global utveckling, Stockholm, Concord, s. 6. 
165 H. Molin & Sörbom (2016), s. 39. 
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3.3. Obligatorisk hållbarhetsrapportering 
 
Som framgick i föregående avsnitt har det regionala samarbetet EU antagit ett direktiv om krav 
på icke-finansiell information. Detta har resulterat i att Sverige kom ut med en promemoria 2014: 
”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”166, som aviserar lagförslag om obli-
gatorisk hållbarhetsrapportering. Betänkandet är under remiss och enligt Miljöaktuellt kommer 
propositionen om en ny lag i maj 2016. 167  
 
Promemorian föreslår att stora företag, företag av allmänt intresse och moder-och dotterbolag i 
stora koncerner ska upprätta en hållbarhetsrapport som redovisar icke-finansiella uppgifter. Lag-
förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas för räkenskapsåret 2017. 168 
 

3.3.1. Skäl 
 
Promorian uttrycker att icke-finansiell information är grundläggande för en hållbar global eko-
nomi, vilket innebär långsiktig lönsamhet, social rättvisa och miljöskydd. Företagens rapportering 
gör det lättare att mäta, övervaka och hantera företagens resultat och inverkan på samhället. 169  
 

3.3.2. Innehåll  
 
I 11 § står det att rapporteringen ska innehålla upplysningar i frågor som rör sociala förhållanden, 
personal, miljö, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Samtidigt står 
det angivet i samma paragraf att om företaget inte tillämpar någon policy i en eller flera av dessa 
frågor ska man ange skäl. Vidare i promorian går att utläsa att företag inte måste ha en policy om 
mänskliga rättigheter, utan enbart förklara varför man inte har det.170 
 

3.3.3. MR-due diligence incitament 
 
11§ diskuterar innehållet i hållbarhetsrapportering, varav punkt 4 säger att rapportering ska inne-
hålla: ”de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet, inklusive, 
när det är lämpligt, företagets affärsförbindelser, produkter eller tjänster som sannolikt får nega-
tiva konsekvenser”, medan punkt 5 avser hur företaget hanterar dessa risker. Utöver dessa två 
punkter utrycks i 11§ att en redovisning även ska innehålla policyer avseende hållbarhetsfrågor, 
medan det senare i promemorians löpande text förklaras att policyer ska innefatta tillvägagångsätt 
för MR-due diligence granskning som genomförts. Promemorian delger samtidigt i en passage 
vad detta skulle kunna innebära, nämligen ”information om granskningsförfaranden kan till ex-
empel beskriva hur företaget undersöker och följer upp miljöfrågor och arbetsförhållanden hos 
leverantörer eller affärspartners.” 171  
 
                                                        
166 Justitiedepartementet (2014) Promemoria Ds 2014:45: Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, 
Stockholm, Regeringskansliet. 
167 Martina Frisk (2016), “Skarpt lagförslag om hållbarhetsrapportering kommer i maj”, Aktuell Hållbarhet, Bonnier 
Business Sustainability.  
168 Justitiedepartementet (2014), s. 5. 
169 Justitiedepartementet (2014), s. 45. 
170 Justitiedepartementet (2014), s. 45. 
171 Justitiedepartementet (2014), s. 74. 



 

 34 

3.3.4. Revision av rapporten 
 
Promemorian föreslår att hållbarhetsrapporten ska innehålla ett uttalande om huruvida en håll-
barhetsrapport har upprättats eller inte.172 Enligt förslaget bör det inte vara någon ”lagstadgad 
skyldighet för företagen att låta hållbarhetsrapporten verifieras av en oberoende leverantör av 
kvalitetssäkringstjänster.”173 Detta med anledning av att en sådan granskning skulle innebära kost-
nader för företaget, vilket anses vara upp till företagen att avgöra, om en sådan extern granskning 
är motiverad. Hållbarhetsrapporten ska vidare enligt förslaget offentliggöras. 174 
 

3.3.5. Kritik mot lagförslaget 
 
Förslaget om lagföring av obligatorisk hållbarhetsrapportering för vissa företag är omdebatterat. 
Vissa tycker att lagförslaget är svagt, medan andra tycker att lagförslaget slår för hårt mot företa-
gen. Swedfund (statlig biståndsaktör) är en av dem som anser att lagförslagets ambitionsnivån är 
alltför lågt, då det inte ställs några krav på revision på hållbarhetsrapporten. Detta skulle kunna bli 
förödande för effekten av lagstiftningen, enligt Swedfund, som även säger att det innebär att håll-
barhetsrapporteringen får en lägre dignitet än den finansiella redovisningen.175  
 
Svenskt näringsliv å andra sidan, säger i ett remissvar på promorian att de kriterierna för de före-
tag som ska upprätta en hållbarhetsrapport ska motsvara EU-direktivet, och inte utökas till att 
gälla fler företag. Enligt svenskt näringsliv ska inte Sverige ställa mer långtgående krav än EU, då 
2000 företag berörs utifrån Sveriges förslag istället för 100 företag om man skulle följa EU:s krav-
ställning. Utöver innehållet i promemorian lyfter svenskt näringsliv fram i remissvaret att den ve-
dertagna definition CSR avser företagens frivilliga hållbarhetsarbete, och att den viktigaste förkla-
ringen till den positiva utvecklingen inom CSR har ansetts vara företagens egna drivkraft att driva 
CSR-frågor. Svenskt näringsliv säger att detta frivilliga CSR-arbete nu bryts igenom på ett avgö-
rande sätt med krav om obligatorisk hållbarhetsrapportering, vilket gör att företagen tvingas in i 
en rapporteringsmodell som inte är anpassad till den frivilliga formen av CSR.176 De säger vidare 
att det är orimligt att ”samhället skulle vara bättre skickat än ägarna, styrelsen och företagsled-
ningen att bedöma på vilket sätt företaget självt bäst gynnas av sitt hållbarhetsarbete.”177 
 

3.4. Inga krav på MR-due diligence 
 

3.4.1. Staten bör ta en mer aktiv roll                                   
för att ställa MR-due diligence krav 

 
”Regeringen bör exempelvis utreda förutsättningarna för obligatorisk human rights due diligence-
lagstiftning”178 Detta citat kommer från rapporten Barometern, som utvärderar Sveriges Politik 

                                                        
172 Justitiedepartementet (2014), s. 55f. 
173 Justitiedepartementet (2014), s. 58. 
174 Justitiedepartementet (2014), s. 56ff. 
175 Peter Alestig (2015), ”Swedfund: ’Ambitionen kring nya hållbarhetslagen är för låg’”, Svd Näringsliv. 
176 Svenskt Näringsliv (2014), Remissvar 214-2014 om ”Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy”, Svenskt 
Näringsliv, s. 1ff. 
177 Svenskt Näringsliv (2014), s. 6. 
178 H. Molin & Sörbom (2016), s. 36. 
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för global utveckling (PGU) och som publicerades i maj 2016. I Barometern 2016 betonas att re-
geringen bör ta en mer aktiv roll avseende svenska företags kränkningar av mänskliga rättigheter 
och utreda förutsättningar för obligatorisk MR-due diligence. De kritiserar Sveriges nationella 
handlingsplan för att inte diskutera möjligheten att reglera svenska företags agerande utomlands 
(extraterritoriell lagstiftning). I barometern skriver de att MR-due diligence är ett viktigt redskap 
för att förebygga företags negativa effekter på mänskliga rättigheter, varpå de anser att staten bör 
undersöka vilka möjligheter som finns för att främja företags användande av MR-due diligence. 
MR-due diligence sägs vara viktigt för att se till så att utsatta grupper inte glöms bort (såsom barn 
och migrantarbetare). Av dessa skäl anser Barometern att regeringen bör utreda hur en lagstift-
ning om krav på obligatorisk MR-due diligence för företag skulle kunna se ut, särskilt för de före-
tag som verkar i riskmiljöer eller risksektorer.  Barometern säger även att staten bör undersöka 
vilka lagstiftningar eller andra åtgärder som bäst ökar möjligheterna till att utkräva ansvar av ett 
svenskt bolag gällande sitt dotterbolags agerande. 179 
 
Barnrättskommittén lyfter också frågan om företag och MR-due diligence i en kommentar om 
”staternas skyldigheter rörande näringslivets påverkan på barnets rättigheter” som Barnombuds-
mannen översatt till svenska.180 I den skrivelsen sägs att MR-due diligence är en viktig utrednings-
process för att säkerställa att företag respekterar barns rättigheter, utifrån att identifiera, förhindra 
och minska sin negativa påverkan på barns rättigheter. Av denna anledning anser de att staterna 
bör kräva att företagen gör MR-due diligence, noggranna kontroller hur deras verksamhet påver-
kar barns rättigheter, och att detta ansvar även ska gälla i företagens affärsrelationer och globala 
verksamhet. 181 Staterna bör därav införa tydliga mekanismer för att kontrollera att kraven på MR-
due diligence uppnås av företagen. Utöver krav på MR-due diligence lyfts också nödvändigheten 
om ett effektivt system för tillsyn för att företagen faktiskt ska göra vad som ålägger dem. 182 
 

3.4.2. Due diligence-element i svensk lagstiftning 
 
I rapporten ”Mänskliga rättigheters due diligence – Den svenska statens skyldighet och företa-
gens ansvar”, skriven av Jonas Jonzon på uppdrag av ECCJ Sverige, diskuteras hur det finns 
tvingande åtagande avseende due diligence i andra områden, som liknar MR-due diligence. 183 Sta-
ten har nämligen möjlighet att direkt påverka företag genom olika metoder, såsom incitament, 
straffrättsligt ansvar och tillstånds- och tillsynskrav. 184 Sålunda skulle det kunna innebära ett 
straffansvar eller ett skadeståndsansvar för företag som underlåter att agera utifrån MR-due di-
ligence, för att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter som uppkommer genom företaget 
eller via dess ombuds beteende i Sverige eller utomlands.185 
 

                                                        
179 H. Molin & Sörbom (2016), s. 36ff. 
180 Barnombudsmannen (2014), Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 16 (2013) om Staternas skyldigheter rörande 
näringslivets påverkan på barnets rättigheter, Stockholm, Barnombudsmannen (översättning från FN:s kommité för barns 
rättigheter). 
181 Barnombudsmannen (2014), Punkt. 62. 
182 Barnombudsmannen (2014), Punkt. 65. 
183 Jonzon (2014), s. 8. 
184 Jonzon (2014), s. 2. 
185 Jonzon (2014), s. 77. 
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Olika rättsområden inom svensk rätt har identifierats som innehåller due diligence-element, för 
att förmå företag att leva upp till olika försiktighetsåtgärder. Dessa anser Jonzon avgränsar, eller 
är analogt med verktyget MR-due diligence.186 I ett fåtal rättsområden finns ett straffansvar för 
bristande eller utebliven due diligence, ett sådant område är penningtvätt, då man anser att det är 
särskilt viktigt att lagstiftning efterföljs för att undvika att främja penningtvätt. Penningtvätt (dölja 
ursprunget av vinster genom brottslig verksamhet) är alltså ett område där företaget kan straffas 
utifrån bristande due diligence. 187 
 
De aktörer som omfattas av lag 2009:62, så kallad penningtvättslagen, är bland annat banker ska 
ha ett riskbaserat förhållningsätt i verksamheten. Ett riskbaserat förhållningsätt ska förebygga 
brottslig verksamhet, men om analysen av risker brister kan det resultera i ett straffrättsligt ansvar 
för verksamheten. Den finansiella aktören ska alltså analysera vilken risk det finns för att en kund 
utnyttjar en för penningtvätt, och vidare utvärdera den risken. Aktören ska således ha rutiner för 
att kunna identifiera risker, såsom att uppnå kundkännedom eller identifiering av misstänkta 
transaktioner. Detta menar Jonzon, liknar den kontinuerliga riskidentifieringen som ett företag 
bör bedriva för efterlevnaden av MR-due diligence.188  ”Precis som att en finansiell aktör ska und-
vika att bli utnyttjad av kunden för penningtvätt ska företag analysera sin egen verksamhet för att 
inte bidra till negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna.” 189 
 
Att agera utifrån due diligence inom penningtvättsområdet innebär också att granska och lämna 
uppgift om misstänkta transaktioner som skulle kunna innebära penningtvätt till finanspolisen. 
Granskningsskyldigheten innebär att utifrån ett riskbaserat förhållningssätt, fortlöpande granska 
och analysera misstänkta transaktioner och uppgiftsskyldigheten innebär att skyndsamt anmäla de 
analyserade transaktioner som fortfarande är misstänkta.  Detta anses ha beröringspunkter med 
MR-due diligence eftersom företag vid upptäckten av en negativ påverkan på MR snarast ska 
upphöra med den verksamheten, och vidare ska företag också rapportera om åtgärder som vidta-
gits för att motverka negativ påverkan på MR.190 Jonzon säger härmed att ”eftersom penning-
tvättslagen uppställer straffansvar för brister i det riskbaserade förhållningssättet torde detta göra 
det möjligt att konstruera en liknande lagstiftning med straffansvar för brister i mänskliga rättig-
heters due diligence”191 
 
Slutsatsen av rapporten enligt Jonzon är att due diligence inte är främmande för företag, varpå 
den svenska staten bör utreda vilka lagstiftningsmetoder som är effektivast för att säkerställa ef-
terlevnaden av UNGP och MR-due diligence. Stater bör även se över befintlig lagstiftning för att 
åtgärda hinder för efterlevnaden av de vägledande principerna, inbegripet MR-due diligence. 192 I 
ett utredningsarbete om lämpliga metoder, måste staten också göra en tydlig definiering av be-
greppet ”MR-due diligence”, särskilt då staten skulle välja lagstiftning som en metod för imple-
mentering, då begreppet i sådana fall formuleras genom lagstiftning. Jonzon påtalar även vikten 
av kontrollorgan, för att effektivt se till att regleringen efterföljs, så att företagen följer regleringen 
                                                        
186 Jonzon (2014), s. 73. 
187 Jonzon (2014), s. 20. 
188 Jonzon (2014), s. 20ff. 
189 Jonzon (2014), s. 20. 
190 Jonzon (2014), s. 21ff. 
191 Jonzon (2014), s. 23. 
192 Jonzon (2014), s. 2. 
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oavsett vilken metod som väljs för implementering av MR-due diligence (lagstiftning-eller andra 
påverkansmetoder). 193  
 

3.5. Svenska statens CSR-center i Beijing  
 
Innan resultatet av intervjun med CSR-centret redovisas görs en redogörelse om Kina som hög-
riskland, såväl som attraktiv marknad för svenska företag.  
 

3.5.1. Kina är ett högriskland                                                
och en attraktiv marknad för svenska företag  

 
Kina är bland de tio sämsta i världsfackets rättighetsindex, och tillika känd för bristande demo-
krati och omfattande kränkningar, av mänskliga rättigheter. Världsfacket lyfter fram några skäl till 
Kinas placering, nämligen farligt arbete, diskriminering, arresteringar och bristen på en korrekt 
rättsförfarande. 194 
 
Mänskliga rättighetsläget i Kina beskrivs också i UD:s rapport om mänskliga rättigheter (avseende 
2013). I rapporten sägs att enpartistaten Kina inte tillåter politisk opposition och i praktiken in-
skränks allmänna friheter i olika grad, såsom yttrandefrihet, åsiktsfrihet och religionsfrihet, även 
om dessa garanteras i kinesisk författning. Det sker bland annat en omfattande censur  av kine-
sisk media, såväl som att åtgärder vidtagits för att kontrollera diskussionen på internet hårdare. 195 
 
Vidare slår de kinesiska myndigheterna hårt mot de (individer och organisationer) som utmanar 
kommunistpartiets maktmonopol, såväl som förespråkar mänskliga rättigheter och demokrati. 
Därutöver finns det inte ett oberoende rättssystem och rättssäkerhet uppvisar stora brister, såsom 
förekomsten av tortyr. Frihetsberövningar utan rättslig prövning förekommer såsom husarrest 
och så kallade svarta fängelser (där personer som stör den allmänna ordningen placeras under en 
viss tid).  Dödstraff i Kina är vidare omfattande och det tros vara fler människor som avrättas i 
Kina än hela världen sammanlagt, även om antal brott som har dödstraff som påföljd har begrän-
sats och antagligt färre människor avrättats under de senaste åren. 196 
 
Rätt till hälsa innebär också flera utmaningar för Kina, i och med luftföroreningar, brist på rent 
dricksvatten och arbetsrelaterade problem. 197 Ett arbetsrelaterat problem är den bristande arbets-
säkerheten, inom tillverknings- och gruvsektorn. Det föreligger också utbredda arbetshälsopro-
blem, varpå 750 000 fall rapporterades 2010 enligt officiella uppgifter, varav lungsjukdomen 
dammlunga stod för hela 90 procent. 198 
 

                                                        
193 Jonzon (2014), s. 69. 
194 International Trade Union Confideration, ITUC (2015). “ITUC Global Rights Index 2015: The world’s worst 
countries for workers”, International Trade Union Confideration, Infographic. 
195 Utrikesdepartementet (2013), Mänskliga rättigheter i Kina 2013, Regeringskansliet, s. 1f. 
196 Utrikesdepartementet (2013), s. 1f. 
197 Utrikesdepartementet (2013), s. 1f. 
198 Utrikesdepartementet (2013), s. 13f.  
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Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen i Kina under de senaste trettio åren ansetts bidra, och 
bidrar till stora förbättringar för många människor, att ta sig ur fattigdom. Fortfarande är det 
dock stor klyftor mellan exempelvis fattiga och rika, städer och landsbygd trots att regeringen be-
tonar behovet av att minska klyftorna. Hokousystemet (boendesystemet) stärker dessa klyftor ef-
tersom stadsbor får större tillgång till samhällstjänster, såsom hälsovård och utbildning, än lands-
bygdsbor, varpå Kina nu försöker reformera Hokousystemet för att luckra upp detta system. 199 
 
Kina är ett högriskland avseende säkerställande av mänskliga rättigheter, samtidigt som företag 
(däribland svenska företag) bedriver omfattande verksamhet på den kinesiska marknaden. Kina 
anses vara särskilt intressant för tillverkande företag och anses kanske vara den viktigaste konsu-
mentmarknaden globalt idag. Det finns över 500 svenska företag med verksamhet i Kina som 
framförallt utgörs av producerande företag. 200  
 
Med förståelse om att Kina är dels ett högriskland avseende mänskliga rättigheter samtidigt som 
500 svenska företag bedriver sin verksamhet i Kina ska resultatet från intervjun med CSR-centret 
redovisas. Följande resultat av intervjun baseras således på ett kompletterande samtal med CSR-
centret, eftersom CSR-centret ansåg att första utkastet innefattade för stora växlingar av det som 
angavs på mötet, då vissa exempel som CSR-centret tog upp under intervjun, inte ansågs utgöra 
CSR-centrets uppgifter överlag. CSR-centret ansåg även att första utkastet har för stort fokus på 
företag, vilket skulle vara missvisande eftersom främjandet av CSR-medvetenheten i Kina innebär 
att fler aktörer är relevanta i den diskussionen. Vidare ansåg CSR-centret att det är viktigt att för-
tydliga att de är ett CSR-center, där MR-frågor enbart är en del av CSR, likaväl som att de mänsk-
liga rättigheter som CSR-centret till viss del behandlar, handlar om MR i företagande, vilket CSR-
centret säger inte utgör generella MR-risker överlag i Kina.  
 

3.5.2. CSR-centrets roll att främja CSR-ansvar i Kina 

Tillhandahållande av en plattform  
I följdfrågan hur CSR-centret stödjer svenska företag, säger CSR-centret: ”Vi brukar tänka på oss 
själva som en plattform för att öka medvetenheten i Kina om CSR”. En plattform vari olika aktö-
rer ingår, såsom myndigheter, branschorganisationer, universitet och företag. Plattformen är inte 
enbart riktat till företagen, utan CSR-centret har ett bredare uppdrag, nämligen att främja CSR i 
Kina, varpå flera olika aktörer är involverade, även om detta nätverk som CSR bidrar med också 
är ett stöd för företagen i Kina. 
 

Anordnar aktiviteter som ökar medvetenheten om CSR 
CSR-centret säger att de arrangerar aktiviteter för att öka medvetenheten om CSR i Kina. Bero-
ende på vilken fråga som behandlas inom de olika aktiviteterna involveras olika aktörer, däribland 
företag. CSR-centret har även kontakt med kinesiska företag beroende på vilken fråga som disku-
teras. Samtidigt säger CSR-centret att ”svenska företag är av särskilt intresse för oss, därför att vi 
enligt den svenska handlingsplanen för MR och företag har som utlandsmyndighet ett särskilt 
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uppdrag att stödja våra svenska företag i CSR när de agerar på marknader utomlands, utanför 
Sverige.”  
 
CSR-Centret säger att de samlar mycket information genom sitt nätverk om vad som är på gång i 
Kina och att de kan redogöra för trenderna, men inte på detaljnivå. På detaljnivå säger CSR-cent-
ret att branschorganisationer oftast är de som tar fram CSR-riktlinjer för olika branscher. 
Branschorganisationerna samlar också många företag, och CSR-centret har därför en nära relat-
ion med dessa. CSR-centret säger att aktiviteterna (workshops, seminarier, föreläsningar mm) 
som anordnas bland annat diskuterar generella problemställningar som företag ställs för i Kina 
och att CSR-centret har möjlighet att belysa frågeställningar på ett annat sätt än vad enskilda före-
tag kan göra. En viktig del av CSR-centret är således att se till att svenska företagen förstår vad 
som händer i Kina, att företagen blir uppdaterade och får förståelse för hur man exempelvis ska 
tolka vissa lagar, vilket CSR-centrets olika aktiviteter hjälper till med. Samtidigt poängterar CSR-
centret att det inte är en envägskommunikation, utan CSR-centret får även input av företagen om 
vilka CSR-utmaningar som företagen möter i Kina. 
 

Samarbetet mellan Kina och Sverige främjar CSR  
I intervjufrågan om hur CSR-centret förhåller sig till att de verkar i Kina, säger CSR-centret att 
samarbetet mellan Sverige och Kina om CSR skapat ett gemensamt intresse för att titta på 
varandra avseende CSR och likaväl en vilja att diskutera med varandra.  
 

3.5.3. CSR-centret om betydelsen                                        
av företags MR-due diligence i Kina  

Due diligence är ett verktyg för riskbedömning  
På intervjufrågan vad MR-due diligence är säger CSR-centret att de talar om due diligence enbart 
i förhållande till mänskliga rättigheter, och utgår från UNGP:s definition om företagens MR-due 
diligence process. För CSR-centret är MR-due diligence ett analysverktyg för företagen att an-
vända sig av för att göra riskbedömningar av sin verksamhet och undersöka sin verksamhets ef-
fekt på mänskliga rättigheter.  
 

MR-due diligence är företagens ansvar 
På frågan vems ansvar det är att genomföra MR-due diligence i Kina svarar CSR-centret: ”Det är 
företagens ansvar. För det är de som har ansvar för sin verksamhet.” CSR-centret är tydliga med 
att de inte ställer krav på företagen om hur de efterlever MR-due diligence.  
 

Huvudkontoret i Sverige som tydliggör förväntningar om MR-due diligence 
Frågan ställs om CSR-centret anser att det är tydligt för svenska företag i Kina om vad som för-
väntas av dem avseende MR-due diligence. Svaret blir att det är en fråga för företagen. CSR-cent-
ret säger vidare att förväntningarna måste komma från en kravställare, och då förmodligen från 
hemmakontoren i Sverige, som ska se till att kravbilden är densamma i Kina, som i Sverige, för  
att verksamhetetens alla led vet vad som förväntas av dem.  
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I en följdfråga ifall CSR-centret blivit kontaktat av företag om hur de ska leva upp till förvänt-
ningar om MR-due diligence i Kina säger CSR-centret att de sällan får sådana frågor, men att det 
kan ha hänt någon gång. CSR-centret säger samtidigt att de är tydliga med att de inte går in i en-
staka fall: ”Vi är noga med att vi inte kan deras område, vi kan inte gå in och ge rådgivning.” 
CSR-centret säger dessutom att företagen inte skulle gilla om de som en statlig aktör skulle säga 
hur de ska bedriva sin verksamhet och att det dessutom skulle bli rätt fel eftersom företagen vet 
sin verksamhet bäst.  
 

Svårt att säkerställa svenska företagsvillkor hos underleverantörer i Kina 
CSR-centret diskuterar vidare på föregående fråga att det är svårare att analysera läget om ett fö-
retag har att göra med underleverantörer (vilket flera svenska företag har i Kina): ”Den här leve-
rantörskedjan är väldigt svår… Vad är det för företag man samarbetar med, vad levererar de, står 
företaget för detta, har de barnarbete?” Här belyser CSR-centret att det kan vara svårt för svenska 
företag, med en uppfattning om vad som är rimliga arbetsvillkor, att säkerställa att sina kravställ-
ningar efterlevs, då ens underleverantör kan ha en annan uppfattning om vad som är rimliga ar-
betsvillkor för sin verksamhet.  
 

3.5.4. CSR-centret om vad som motiverar                    
svenska företag att genomföra MR-due diligence i Kina 

Krav från företagens huvudkontor i Sverige 
Avseende intervjufrågan ”Vad är det som motiverar svenska företag att faktiskt genomför MR-
due diligence här i Kina? ” svarar CSR-centret att det är en fråga för företagen men att kraven bör 
ställas från företags huvudkontor i Sverige. CSR-centret säger dock att företag hamnar man rätt 
snabbt i en analys av läget om man ska ha verksamhet i Indien, Kina eller Bangladesh, såsom att 
förstå lagstiftning, vilka krav som finns och att kalkylera lönsamhet.  
 

Lönsamhet utifrån ett förtroende om hållbarhet  
I en följdfråga om MR-due diligence ställs frågan om svenska företag motiveras av att vara an-
svarsfulla då det finns ett tryck på svenska företag från det svenska samhället. CSR-centret svarar: 
”Jag tror hållbarhet skapar ett förtroende.” CSR-centret talar om hur hållbarhet skapar ett förtro-
ende som företagen tjänar på, exempelvis om företagen producerar hållbara produkter, skapar det 
i sin tur en tillit hos konsumenterna, som gynnar företaget och skapar en så kallad branding för fö-
retaget. Denna investering säger CSR-centret är viktig för företagens konkurrenskraft i längden.   
 

Regeringens stärkta politik om CSR 
CSR-centret fortsätter diskussion med att säga: ”Sverige jobbar mycket med hållbarhet, på olika 
nivåer, vilket nog, egentligen, bara kan ses som att vi stärker varandra”. I och med regeringens 
lansering av Sveriges handlingsplan för företagande och MR, anser CSR-centret att det tydliggörs 
att det inte är enbart företag som ska driva respektfullt företagande utan att också regeringen dri-
ver en sådan politik, vilket stärker arbetet för CSR. ”Synergin mellan företag och regering, att det 
inte är enskilda företag som själva försöker driva det här, utan att regeringen också säger att det 
här är politik, som de driver från regeringens håll.” 
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3.5.5. CSR-centrets involvering i företags identifiering          
av MR-risker i sin verksamhet i Kina 

 
CSR-centret tydliggör i denna fråga att det är utanför deras mandat att identifiera MR-risker, och 
omfattningen av MR-risker generellt i Kina är en vidare ansats, än vad CSR-centret omfattar. 
CSR-centret är således till viss del involverat i företags identifiering av CSR-risker, där MR-risker i 
företagande kan förekomma.  
 

Uppmärksammar generell problematik                     
På intervjufrågan om hur CSR-centret är involverat i hur företag identifierar risker för MR kränk-
ningar i sin verksamhet i Kina säger CSR-centret: ”Vi är inte med i enskilda fall. Vi är beroende 
av att företag kontaktar oss, och vi ser vilken problemställning det kan bli generellt för företag, 
för att lösa det på ett bra sätt”. Vidare berättar CSR-centret om sådana generella problemställ-
ningar som tagits upp, bland annat fackliga rättigheter och om Kinas internmigranter. Avseende 
Kinas intermigranter säger CSR-centret att det är ca 280 miljoner internmigranter i Kina, huvud-
sakligen människor som flyttar från landsbygden till städerna. Den situation som framförallt är 
besvärlig enligt CSR-centret är att fabriksarbetarna inte kan ta med sina barn dit där de jobbar ef-
tersom barnen inte får tillgång till hälsa/och sjukvård och utbildning på förälderns nya arbets-
plats, varpå barnen inte följer med sina föräldrar. CSR-centret säger att det ungefär är 90 miljoner 
barn i Kina som påverkas av detta problem: som separeras från sina föräldrar.   
 
En följdfråga ställs hur företagen ska förhålla sig detta, varpå CSR-centret inledningsvis säger att 
det är viktigt att företagen vet hur utvecklingen ser ut i Kina gällande internmigranter. Det inne-
bär bland annat att företagen är uppdaterade på folkregistersystemet för att också kunna anpassa 
sig till de ändringar som sker. CSR-centret säger också att det är viktigt att företagen har förstå-
else för olika problematik, för att praktiskt kunna förhåller sig till hur man exempelvis underlätta 
situationen för familjer i en situation som i nuläget anses vara institutionaliserad i det kinesiska 
samhället. 
 

3.5.6. CSR-centrets involvering i företags hantering                              
av eventuella MR-risker i sin verksamhet Kina 

En frivillig dialog hur företag kan hantera problematik 
CSR-centrets centrala uppgift är att medvetenhetsgöra problematik, men de delger också mer 
praktiskt vad företag kan göra för att hantera risker. Avseende exemplet om migrantfamiljer, sä-
ger CSR-centret att företag kan underlätta situationen för familjerna: ”Så det finns sätt att hantera 
den situationen som vi har försökt sprida.” Som svar på frågan hur företag ska förhålla sig till 
dessa risker, säger CSR-centret att de diskuterar goda exempel på hur företag har gjort för att un-
derlätta personalens kontakt med barnen. Avseende denna problematik säger CSR-centret exem-
pelvis att möjligheten att ringa hem en gång per dag, eller att ta med sig barnen till arbetsplatsen 
under vissa perioder då skolan är stängd, kan vara avgörande för var människor föredrar att jobba 
och inte alltid lönen. 
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En följdfråga ställs huruvida företagen följer dessa rekommendationer, varpå CSR-centret svarar 
att de inte ger rekommendationer, men att praktiska exempel är ett sätt att få uppslag på imple-
mentering. Vidare säger CSR-centret att vid en genomgång om en lagstiftning, hanterar företagen 
förmodligen den information. CSR-centret säger samtidigt att de inte har någon uppföljning och 
att det är upp till företagen hur man hanterar den information CSR-centret ger. 
 

Ingen inspektion – det är företagens ansvar  
På intervjufrågan om hur CSR-centret är involverat i hur svenska företag hanterar dessa identifie-
rade risker, svarar CSR-centret: ”Vi är två och en halv person, vi för diskussioner med företagen. 
Men vi är återigen inte några som inspekterar, det här är ju en gränsdragning, då det i slutändan är 
företagen som ska ta sitt ansvar, det skulle jag nog ändå säga.” Frågan ställs då om CSR-centret 
ställer krav på företagen, varpå CSR-centret svarar: ”Vi ställer från CSR-centret inga krav, men vi 
förutsätter att svenska företag i Kina följer lagstiftning och det är egentligen meningslöst att prata 
om CSR om inte företagen ens uppfyller lagen”.  
 
Vidare ställs en hypotetisk fråga om vad CSR-centret skulle göra om de hör att barnarbete före-
kommer på en fabrik som har kopplingar till ett svenskt företag. CSR-centret säger att de har va-
rit ute på någon enstaka undersökningar för att få en uppfattning om hur verksamheten ser ut, 
men att det hör till ovanligheten. CSR-centret säger vidare att oftast har det varit ett mediaskri 
och att det då brukar sköta sig självt, då hemmakontoren tar ansvaret och för diskussion i Sve-
rige. CSR-centret säger att om företagen vill, så kan CSR-centret föra en dialog med företagen 
och stödja dem om det skulle vara någonting som de kan hjälpa till med.  
 

3.5.7. CSR-centrets förhållningssätt till att verka i Kina 

Framför regeringens ståndpunkt  
I en följdfråga rörande CSR-centrets roll i hur företag identifierar MR-risker (CSR-risker) i sin 
verksamhet i Kina, ställs frågan om det finns svårigheter för CSR-centret att vara involverat i ar-
betet om sådana riskerna kan härledas till att verka i Kina. CSR-centret svarar: ”I vår roll som ut-
landsmyndighet, har vi alltid en möjlighet att ta upp saker och ting som vi tycker är problematiska 
om det är befogat.” CSR-centret säger att i och med att CSR-centret är en utlandsmyndighet, fö-
reträder de Sverige i Kina, varpå det finns möjlighet att framföra regeringens ståndpunkt när det 
är relevant. CSR-centret säger bland annat att de framför problem som de svenska företagen upp-
lever i sin verksamhet i Kina. Ett sådant problem som CSR-centret framför, vilket också Kinas 
regering uttrycker, är hur efterlevnaden av lagstiftningen i Kina är svag eftersom det under en 
lång period har utvecklats en praxis där man inte riktigt följer alla regler, vilket skapar problem 
för de svenska företagen. 
 

Kritiska uttalanden är bedömningsfrågor 
Med bakgrund av att CSR-centret säger att Kina också uttrycker att lagens efterlevnad är svag, 
ställs följdfrågan om CSR-centret tycker att lagstiftningen är fel, varpå CSR-centret säger att de 
ibland uttrycker: ”Så här fungerar det i Sverige, så här gör vi i Sverige, vi har den här modellen”, 
men att det är en bedömningsfråga om det är relevant att diskutera vissa frågor, med exempelvis 
kinesiska företag. Vidare säger CSR-centret, om hur de förhåller sig till mänskliga rättigheter i 
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Kina, att detta är en fråga på en allmän MR-nivå, vilket inte CSR-centret omfattar med sin verk-
samhet. CSR-centret säger samtidigt att man inte kan förbise att Sverige och Kina har olika syn 
på olika saker: ”Kritik mot Kina, visst där det är befogat, sen är det ju ändå, tycker jag, också en 
viktig del att försöka förhålla sig till att vi har olika system, vi har olika värderingar, vad är det 
som gör att vi ändå kan ha handel på schyssta villkor.” CSR-centret säger alltså att trots sin roll 
som utlandsmyndighet och med möjlighet att framföra Sveriges regerings ståndpunkt, på olika 
nivåer och i olika sammanhang, är det en bedömningsfråga om kritik är relevant och befogat att 
ge, beroende på kontexten.  
 
Sammanfattningsvis stödjer CSR-centret de svenska företagen genom att synliggöra problematik 
(som kan beröra MR-frågor) med att verka i Kina. CSR-centret är samtidigt inte involverat i hur 
företagen hanterar dessa frågor, och vidare ställer CSR-centret inga krav på företagen. Detta 
framfördes också i det kompletterande samtalet, då CSR-centret snarare ville tydliggöra att de inte 
är involverade i hur företagen hanterar problematik i Kina, och att det inte är en envägskommu-
nikation, där staten säger hur företagen ska göra. MR-due diligence är således företagens ansvar och 
att förväntningar kring MR-due diligence är en fråga för hemmakontoren i Sverige att tydliggöra.  
 

4. Hur inverkar Sverige på företags MR-due diligence utom-
lands - I förhållande till vad en stat kan och bör göra? 

 
Diskussionen utgörs av en kritiskt granskning av hur Sverige på olika sätt inverkar på företagens 
MR-due diligence utomlands. Detta görs genom att diskutera de svenska initiativen (avsnitt 3) uti-
från vad internationell rätt (avsnitt 2) säger att en hemstat kan och bör göra. När det är relevant, 
diskuteras även hur svenskt agerande kan härledas till perspektiv om statlig reglering/frivilligt an-
svar och till perspektiv om statlig involvering bortom nationsgränserna. Diskussionen strukture-
ras således efter vad internationell rätt anser att en hemstat kan och bör göra för att främja före-
tags MR-due diligence utomlands (avsnitt 2) för att jämföra dessa element med vad Sverige i 
dagsläget gör. 
 

4.1. Identifiera luckor i statens skydd                                                   
mot företags negativa påverkan på MR  

 
Sverige har inte gjort en national baseline study, det vill säga, inte kartlagt hur företag påverkar MR 
och huruvida det finns eventuella luckor rörande det nationella skyddet för att företag inte ska 
kränka mänskliga rättigheter. Regeringen skriver att de ska göra en national baseline study, men en-
ligt re UNWG:S rekommendationer och bland annat ECCJ Sveriges kritiska blickar skulle detta 
ha föranletts av den nationella handlingsplanen. Då Sverige inte har gjort en genomlysning av hur 
man efterlever UNGP:s riktlinjer bör således kvalitén på den nationella handlingsplanens åtgärder 
ifrågasättas.  
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4.2. Upprätta en nationell handlingsplan för företagande och MR 
 
Sverige har upprättat en nationell handlingsplan för företag och MR. Detta är således ett viktigt 
steg för att prioritera och främja företagens ansvar för MR, vilket uttrycks från flera olika håll. 
Den nationella handlingsplanen tar upp framtida åtgärder, men ett flertal organisationer tycker att 
åtgärderna är platta och skulle velat se mer handling från regeringens sida. Ett av dessa skäl anses 
vara att Sverige inte genomfört en national baseline study, för att utkristallisera konkreta åtgärder för 
att säkerställa företagens ansvar för MR. 
 
Regeringen kritiseras även för att inte ha gjort konsultationer med civilsamhället innan utkastet 
upprättades. Istället för en hänsyn till eventuella korrigeringar utifrån kommentarer på utkastet så 
har inte planen utarbetats i samråd av relevanta aktörer på området. Detta har troligtvis haft bety-
delse för innehållet och prioriteringar i den nationella handlingsplanen.  
 
Några åtgärder som presenteras i Sveriges nationella handlingsplan, och som är värda att nämna 
är att de ska höja kunskapsnivån på Sveriges ambassader i världen. Detta sägs göras genom fort-
bildning, för att kunna ge vägledning till svenska företag om MR-aspekter i olika länder, såväl 
som att fånga upp information om potentiella problem relaterade till svenska företag och MR, 
särskilt i högriskländer. Detta skulle kunna innebära en mer aktiv roll av svenska staten utom-
lands och vara värdefullt för att ge företag stöd utomlands, men när inte regeringen säger vad 
detta skulle omfatta och hur mycket resurser regeringen skulle lägga på att höja kunskapsnivån på 
Sveriges ambassader i världen, är åtgärden till synes tomma ord.  
 
Vidare säger regeringen också att de ska överväga att genomföra särskilda analyser avseende hur 
företag ska respektera MR inom olika branscher. Detta skulle kunna innebära ett aktivt engage-
mang för hur staten ska involvera sig i företags genomförande av MR-due diligence, och skulle 
kunna hjälpa, vägleda och upprätta standarder för företagen. Tyvärr är även denna åtgärd inte sär-
skilt insiktsfull för hur detta skulle ske och omfattningen av det, eller om det ens blir av eftersom 
regeringen ska överväga denna åtgärd.  
 
Vidare framförs kritik mot att den nationella handlingsplanen inte består av några särskilda åtgär-
der för hur Sverige ska säkerställa att svenska företag respekterar MR utomlands, trots att UNGP 
och vidare UNWG tydliggör att staten bör dra full nytta av det inflytande som en hemstat kan ha 
för att effektivt involvera sig i företagens påverkan utomlands.  
 

4.3. Tydliggöra förväntningar om företagens ansvar för MR  
 
ECCJ Sverige säger att det mest positiva med Sveriges nationella handlingsplan är att regeringen 
är tydlig med att de förväntar sig att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i hela sin 
verksamhet. Regeringen säger att de förväntar sig att företag som är verksamma utomlands (och i 
Sverige) inte ska orsaka, bidra eller vara kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter och att 
de företag som finns på marknader som är utmanande (högriskländer) ska lägga särskild tonvikt 
på arbetet för detta. Detta är i linje med UNGP:s riktlinjer, ändock enbart en krass översättning 
av riktlinjerna, detaljerade förväntningar, beroende på företags olika förutsättningar diskuteras 
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inte och staten vidareutvecklar inte principen om MR-due diligence (och diskuterar knappt MR-
due diligence). Snarare säger regeringen att förutsättningarna för företags arbete för att respektera 
mänskliga rättigheter varierar beroende på storlek och var företaget har sin verksamhet och vilken 
bransch man är verksam i, och att företags arbete med MR anpassas efter tillfälle och situation.  
 
Visserligen är det viktigt att företags processer måste anpassas efter kontext och situation, samti-
digt som det har klargjorts att staten bör tydliggöra principen om MR-due diligence. Detta är vik-
tigt eftersom det anses finnas en osynlig skillnad avseende om en negativ påverkan av mänskliga 
rättigheter sker genom sin egen verksamhet, eller om påverkan sker av tredje part vilken har 
koppling till verksamhetens produkter och/eller tjänster. Svenska företag bör exempelvis veta om 
de har en direkt skyldighet om det gäller en eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter av 
ett dotterbolag i Bangladesh, men, å andra sidan, en MR-due diligence skyldighet om det gäller en 
leverantör/underleverantör som anlitats för att tillverka skjortor i en fabrik i Bangladesh. Detta 
behöver klaras ut för att svenska företag ska veta vad som förväntas av dem (och vidare om dessa 
förväntningar också ska leda till kravställningar på företagens efterlevnad av MR-due diligence). 
 
UNGP och nationalstatens förväntan är (än så länge) inte juridiskt bindande, varpå det lyfts fram 
att UNGP inte formulerat ett normativt argument till varför företagen har ett ansvar för MR och 
den svenska nationella handlingsplanen anses heller inte bidra med legitima argument. Den 
svenska nationella handlingsplanen ger inte en normativ förklaring till varför företag ska respek-
tera MR och således genomföra MR-due diligence. Svenska människorättsjurister framför vidare 
en kritik mot regeringen för att inte nämna de människor som dagligen får sina mänskliga rättig-
heter kränkta och som staten ska skydda, för att istället lyfta fram argument såsom konkurrens-
kraft, tillväxt och varumärkesuppbyggnad i främjandet av företagens respekt för MR. Detta kan 
tolkas som att staten sätter de svenska företagen i första rummet, medan människors tillhandahål-
lande av mänskliga rättigheter lyfts fram som en positiv konsekvens av företagens förtjänster på 
att ta ansvar för MR.   
 
Vidare är den nationella kontaktpunkten en institution med en förväntan om hållbart företa-
gande, där OECD:s riktlinjerna utgör en grund för hur företag förväntas respektera MR. Den 
nationella kontaktpunkten kritiseras dock för att vara tandlös, med få resurser, och där samtliga 
fall (som inte är många) som har diskuterats inte resulterat i ett erkännande av att företag inte 
agerat som förväntats av dem. Ändock är diskussionen i den nationella kontaktpunkten ett utkris-
talliserande av vilka förväntningar man har på företagen. Likaså är hållbarhetsrapporteringen en 
signal till företagen att man har förväntningar på dem, som inte enbart är finansiella utan även av-
ser förväntningar kring hållbart företagande, som att respektera MR i sin företagsverksamhet. I 
och med att hållbarhetsrapportering ska publiceras offentligt så kan även omvärldens (bland an-
nat konsumenter och NGOs) förväntningar på företagen höras.  
 
CSR-centret delger sina förväntningar på ett sätt, då deras aktiviteter som de har med bland annat 
de svenska företagen indikerar hur företagen ska främja en hållbar företagsverksamhet och re-
spekt för MR. CSR centret lyfter samtidigt fram att det är hemkontoren som bör tydliggöra sina 
förväntningar om att genomföra MR-due diligence i dess verksamhet i Kina, och inte statens roll 
att ställa sådana förväntningar.  
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Något som också kommer fram i intervjun med CSR-centret, är att de inte ger rekommendat-
ioner till företagen hur de ska hantera risker som identifieras i verksamheten, vilket implicerar att 
de inte uttalar förväntningar på hur företagen ska respektera MR. Detta innebär att förväntningar 
på svensk företagsverksamhet i Kina inte kommer från statens förlängda arm i Kina, utan det är 
upp till företagen hur de vill sköta sin verksamhet i Kina, utifrån sin egna moraliska kompass. 
 
Vidare är det tydligt att CSR-centret har samma retorik som regeringens budskap i den nationella 
handlingsplanen, då CSR-centret också lyfter fram att företag motiveras av att ta ansvar för MR 
eftersom det leder till en så kallad branding, vilket gynnar och är lönsamt för företagen. CSR-cent-
ret förklarar samtidigt att en hållbar verksamhet bygger på ett förtroende mellan företaget och 
dess konsumenter, vilket gör att företagen måste förhålla sig till konsumenters moraliska argu-
ment. Det är dock uppseendeväckande att CSR-centret inte säger att företagen utav egen vilja vill 
arbeta för MR, vilket synliggör statens brist på normativa skäl för företags respekt för MR.  
 

4.4. Ge stöd och vägledning  
 
I Sveriges nationella handlingsplan står det att regeringen ska bistå företagen med att agera före-
dömligt utomlands. Som tidigare nämnts och som även här är värt att diskutera är att Sveriges 
ambassader ska ha en mer aktiv roll och vägleda företagen om MR aspekter i olika länder. Detta 
skulle kunna vara en viktig resurs för företagen, om företagen vill arbeta för efterlevnaden av MR.  
 
CSR-centret är ett exempel på hur Sverige ger stöd till de svenska företagen i Kina, genom bland 
annat sina aktiviteter för att höja medvetenheten om CSR, vilket är värdefullt och bör förespråkas 
i andra länder. CSR-centret i Kina kan således ses som ett sätt för hur svenska staten involverar 
sig i identifieringen av MR-risker avseende företagsverksamhet i Kina eftersom CSR-centret ökar 
medvetenheten om CSR (inkluderat MR) genom sina aktiviteter. Dessa aktiviteter bygger på in-
formation som CSR-centret samlar in genom sitt nätverk om hur företag ska arbeta med CSR i 
Kina. Ett centralt uppdrag för CSR-centret är dessutom att ta upp generell problematik med att 
verka som företag i Kina.  
 
CSR-centret beskriver bland annat om en problematik som lyfts upp på agendan, nämligen Kinas 
internmigranter. Problematiken består av att de människor som flyttar från landsbygden till stä-
derna, inte kan ta med sig sina barn dit man jobbar, på grund av att barnen inte skulle få tillgång 
till skola/utbildning/hälsa-och sjukvård på den nya platsen varvid föräldrarna fått jobb. I detta 
avseende redogör CSR-centret för företagen hur deras agerande påverkar denna problematik. 
Detta är en värdefull resurs för de företag som själva inte har tillgång till samma kunskap om 
”problemen” med att verka i Kina.  
 
Det uppkommer samtidigt i samtalet med CSR-centret att mycket av deras identifiering av att att 
verka i Kina handlar om att diskutera Kinas lagstiftning. Det är, å ena sidan, en förutsättning för 
de svenska företagen att ha förståelse för lagstiftningen, men å andra sidan, är det således viktigt 
att verka för företagens verksamhet bortom lagstiftning, som idag utgörs av frivilliga CSR-ini-
tiativ. CSR-centret tydliggör dessutom att de inte går in i enskilda fall utan att de är involverade 
mer på en högre nivå, när en problematik är generell för svenska företags verksamhet i Kina.  



 

 47 

 
CSR-centrets uppgift om att medvetenhetsgöra för svenska företagen om vilka utmaningar de 
står inför i Kina är således viktigt, samtidigt bör ett statligt CSR-centret också kunna diskutera 
närmare hur företagen ska hantera dessa utmaningar vilket är viktigt för företags arbete på ut-
ländska marknader, särskilt i högriskländer. Därav är mycket av identifieringen av MR-risker före-
tagens uppgift. Detta skulle kunna ha sin grund i perspektivet om att staten inte ska gå in i företa-
gens enskilda angelägenheter, att man inte ska blanda sig i, vilket är mantrat avseende statens 
icke-inblandning i neo-liberalismens marknadssystem.   
 
Stödet till företag skulle kunna vara mer ingripande, att företagen behöver lyssna på statens väg-
ledningar. Exemplet om CSR-centret visar samtidigt att det är ett fokus på en frivillig dialog sna-
rare än att praktiskt ge vägledning. Istället för att fokusera på att hjälpa företagen att förhålla sig 
till lagstiftning och handelshinder, bör ambassader ge rekommendationer, där vägledningar för 
hur företag ska respektera MR i värdländer bör prioriteras. Möjligen kanske den frivilliga dialogen 
ska innehålla element då företagen måste förhålla sig till den statliga aktörens vägledningar. Rege-
ringens övervägande om att genomföra särskilda analyser avseende hur man respekterar MR 
inom olika företagsbranscher kan vara en viktig vägledning för företagen. Staten bör således er-
bjuda sådana analyser inte enbart för ett fåtal företagsbranscher. Viktiga steg avseende MR-due 
diligence processen bör vidare utformas av svenska staten, så att företag har en mall att utgå ifrån, 
också för att säkerställa att samtliga företag genomför MR-due diligence.  
 

4.5. Införa obligatorisk MR-redovisning för företagen  
 
Som en konsekvens av implementering av EU-direktivet har Sverige kommit ut med en prome-
moria om att införa juridiskt bindande krav om hållbarhetsrapportering för vissa företag, som fö-
reslås att införas inför räkenskapsåret 2017. Detta är alltså i linje med UNWG:s rekommendat-
ioner, om att hållbarhetsrapportering är en viktig komponent för att företag ska prioritera hållbar-
hetsfrågor (inkluderat MR). Precis som går att utläsa som skälet för obligatorisk hållbarhetsrap-
portering kan det bli lättare att mäta, övervaka och hantera företagens resultat och inverkan på 
samhället och MR.  
 
Obligatorisk hållbarhetsrapportering kan således skådas som ett svar på transnationella företags 
framväxt i globaliseringens kölvatten och dess konsekvenser på MR. Detta kan alltså vara ett 
mycket viktigt initiativ från svenska statens sida för att belysa att företagen ska ta ansvar för bland 
annat MR, som således är en ändring från det frivilliga CSR-ansvaret. Svenskt näringsliv (som re-
presenterar svenska företag) anser inte att staten ska involvera sig i företages egna drivkraft att ta 
ett frivilligt CSR-ansvar, som de anser utgör den positiva utvecklingen inom CSR. Vidare anser 
Svenskt näringsliv att dessa krav om hållbarhetsrapportering tvingar företagen in en rapporte-
ringsmodell, som kanske inte passar företaget, och att det vidare är orimligt att samhället skulle 
veta bättre än företagen själva om och hur de vill hållbarhetsrapportera.  
 
Utformningen av hållbarhetsrapporten är dock väldigt flexibel utefter vad företaget prioriterar. 
Även om företags rapportering ska innehålla upplysningar avseende bland annat MR och tillväga-
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gångsätt för genomförda MR-due diligence granskningar, som ingår i ens MR-policy, så kan före-
tag samtidigt välja att inte ha en policy om MR, med en enkel förklaring till varför man inte har 
det.  Detta kan således innebära att företag väljer att inte ha MR-policyer och att inte genomföra 
MR-due diligence granskningar. Det kommer dessutom inte finnas en lagstadgad skyldighet att 
rapporterna kvalitetsgranskas, vilket har kritiserats av bland annat Swedfund som säger att det 
skulle vara förödande för effekten av lagstiftningen och att rapporten inte skulle få samma priori-
tering som den finansiella rapporten. Detta kan således ha en negativ påverkan på kvalitén av 
hållbarhetsrapporten och möjligheten att sätta standarder, även om det också är rimligt med 
tanke på att CSR fortfarande är frivilligt, så skulle det vara aningen motsägelsefullt om innehållet i 
rapporten skulle vara lagstadgat om CSR är frivilligt för företagen. 
 

4.6. Reglera MR-due diligence, eller inte? 
 
Huruvida staten ska ställa krav och reglera företagen avseende deras genomförande av MR-due 
diligence är nog den mest kontroversiella frågan i studiens material. Å ena sidan, anses en regle-
ring av MR-due diligence vara enda sättet för att få företagen att prioritera och ta ansvar för verk-
samhetens konsekvenser på MR, å andra sidan, kan en sådan reglering skapa en top-down effekt 
som faktiskt inte är kvalitativ och proaktiv för att säkerställa att människor i leverantörskedjan 
inte får sina mänskliga rättigheter kränkta.  
 
Den mest centrala kritiken avseende Sveriges nationella handlingsplan, är att Sverige inte diskute-
rar reglering av företagens påverkan på MR utomlands. Regeringen lämnar inte retoriken om för-
väntningar, till att kräva att företagen ska genomföra MR-due diligence och ta ansvar för negativ 
påverkan på MR. En avsaknad av bindande reglering anses således leda till att företag tar beslut 
efter eget tycke, likaväl som att så länge som det inte finns bindande regler så finns det utrymme 
för straffrihet för företag som kränker MR. Om mänskliga rättigheters efterlevnad är avhängd fö-
retags enskilda moraliska övertygelser, kan det riskera att urholka företagens ansvar för sin nega-
tiva påverkan på MR. Om efterlevnaden av MR anses eftersträvansvärt, bör även en stat verka för 
att främja de gemensamma normerna om MR, ändock med reservation för att en stats normer 
inte alltid är eftersträvansvärda, varpå medborgarna inte önskar att staten intervenerar i deras 
livsval på olika sätt. Med detta sagt har människor olika tilltro till sin stat för att främja eftersträ-
vansvärda beteenden. I detta fall dock, bör svenska statens främjande av företagens respekt för 
MR, föreligga icke-intervention av svenska staten i svensk företagsverksamhet. 
 
En lösning som lyfts fram är att om en kränkning skulle ske av ett företag så skulle företaget be-
höva redogöra för sina MR-due diligence granskningar och därav kan rättssamhället avgöra om 
företaget har gjort vad som är rimligt för att förhindra en sådan kränkning. Frankrike har presen-
terat ett sådant lagförslag och detta skulle kunna leda till att transnationella företag tar ansvar för 
sin MR-påverkan i sin leverantörskedja. Varför inte Sverige är det första landet som presenterar 
ett sådant lagförslag är förmodligen att idén om den fria marknaden, är så starkt rotad i Sverige.  
 
Trots att tidigare forskning visar att det redan finns due diligence element i svensk lagstiftning, 
såsom de väldigt strikta straffansvaret vid avsaknad av due diligence gällande penningtvätt är av-
saknaden av diskussion om MR-due diligence anmärkningsvärd. MR-due diligence skulle kunna 
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regleras utifrån tillstånds- och tillsynskrav, straffansvar eller andra incitament. Svenska staten har 
vidare inte genomlyst om det finns hinder i den svenska lagstiftningen för efterlevnaden av 
UNGP, som vidare skulle resultera i en genomgång av lämpliga lagstiftnings- eller påverkansme-
toder för implementeringen av MR-due diligence. Det är således anmärkningsvärt att Sverige i 
den nationella handlingsplanen inte diskuterar juridiska möjligheter för att reglera företagen MR-
ansvar utomlands.  
 
Det är tydligt att staten gör en skillnad mellan att säkerställa MR-ansvaret på hemmaplan och ut-
omlands, särskilt då de enbart säger att ”regeringens mål är att säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige”. Detta är ett tydligt fall av att Sverige gör en avgränsning för 
skyddandet av de mänskliga rättigheterna och att nationalstaten har betydelse för efterlevnaden av 
de mänskliga rättigheterna. Huruvida Sverige ska verka för en viss syn på de mänskliga rättighet-
erna när olika nationer kan ha olika syn på vilka värderingar som är eftersträvansvärda, är dock 
inte enkelt. CSR-centret säger bland annat att det är en bedömningsfråga huruvida Sverige ska på-
tvinga Kina svenska värderingar om MR, men att de samtidigt kan redogöra för vad Sverige anser 
är bra företagsansvar. Detta synliggör ett perspektiv om att Sverige inte ska ingripa i andra staters 
angelägenheter, men också en hänsyn till att olika samhällen har olika värderingar och syn på MR.  
 
Detta är en balansgång: det är viktigt att svenska ambassader utomlands respekterar andra sam-
hällens värderingar, likaså kan en dialog vara ett bättre sätt för att förankra bättre efterlevnad av 
MR än om man skulle tvinga sig på ett samhälle med sina värderingar om MR. Dock är det en an-
nan fråga om Sverige inte säkerställer de mänskliga rättigheterna utomlands utifrån ett perspektiv 
om att man är mer angelägen om människors rättigheter inom nationen än människor från andra 
länder, särskilt då svenska företag bidrar till kränkningar av människors rättigheter i andra länder. 
På en mer praktisk nivå är det kanske lite magstarkt om regeringen hade sagt att de skulle säker-
ställa full respekt för de mänskliga rättigheterna utomlands, då företagens transnationella egen-
skaper givetvis är svåra att nå för Sverige. Dock skulle krav och reglering, såsom en MR-due di-
ligence lagstiftning utgöra ett viktigt steg för att faktiskt aktivt hålla svenska företag ansvariga för 
sina aktiviteter utomlands. Oavsett bör det vara prioriterat att Svenska staten i alla fall undersöker 
möjligheten för att påverka de svenska företagen, mer än att uttala förväntningar på dem avse-
ende respekten för MR utomlands.  
 
Detta resonemang syns också i ett annat ljus då CSR-centret säger att företagen vet sin verksam-
het bäst och att det skulle bli fel om CSR-centret, som en statlig aktör, skulle säga hur företag ska 
arbeta eftersom företagen inte skulle gilla det. Detta synliggör statens tydliga förhållningsätt till 
företagen: att inte lägga sig i företagens verksamhet. Antingen är det ett avtalat förhållningsätt där 
staten hålls i schack utifrån olika aktörers kontroll och makt, eller så finns det en övertygelse hos 
staten att företagsverksamhet leder till bästa resultat om de inte blandar sig i. Frågan är dock om 
ett bättre resultat också avser MR, eller om det enbart gäller de finansiella förtjänster som företag 
kan åstadkomma utan statlig inblandning. CSR-centret säger även under intervjun att ifall barnar-
bete skulle upptäckas så kan de erbjuda stöd eller föra en dialog med företaget om de skulle vilja 
det. Detta synliggör att den statliga aktören i Kina till och med skulle vara försiktig med att säga 
till företagen att de inte tar sitt ansvar för MR, vilket är anmärkningsvärt då MR-kränkningar 
finns mitt framför ögonen på dem. Statens förväntningar på företagens respekt för mänskliga rät-
tigheter är till synes då meningslöst om staten inte ”vågar” tillrättavisa företagen för deras felande.  
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Det är ändock viktigt att regleringar och krav inte blir för stelbenta, som röster i studien synlig-
gör. En top-down effekt, som snarare skadar mer än främjar MR. Det är därför viktigt att krav 
och regleringar avseende MR-due diligence utgörs av kvalitativa undersökningar av företagen och 
inte bara skapar nya kravställningar på underleverantörer, som inte talar samma språk om MR-
ansvar.  Involveringen av relevanta aktörer kan vara nyckeln till detta och därför krävs det också 
ett gediget arbete för att finna metoder för att ställa krav på företagen, och vida reglera ett MR-
ansvar med MR-due diligence som ett centralt verktyg för detta.  

5. Slutsats 
 
Enligt internationell rätt framför UNGP att stater ska tydliggöra förväntningar på att företag re-
spekterar mänskliga rättigheter, även utomlands. Stater är dock inte förpliktade under internation-
ell rätt att reglera företagens påverkan på MR extraterritoriellt, samtidigt som stater heller inte är 
förbjudna att göra det. Vidare erkänner UNGP att det kan föreligga starka skäl för stater att utöva 
extraterritoriell jurisdiktion, särskilt i högriskländer. I högriskländer säger UNGP att hemstater 
har en särskild roll att stödja, vägleda men även ställa krav på företag som är verksamma i dessa 
områden, för att företag inte ska vara involverade i mänskliga rättighetskränkningar. Utifrån dessa 
ramar är således den enskilda staten fri att avgöra för hur de vill inverka på företags MR-ansvar 
utomlands, inkluderat företagens genomförande av MR-due diligence i högriskländer, även om 
internationell rätt snarare förespråkar en aktiv stat i dessa frågor än tvärtom. Vidare har föregå-
ende avsnitt fört en kritisk diskussion om svenska statens inverkan på företagens MR-ansvar, i 
jämförelse med internationell rätts vägledningar (UNWG). 
 
Utifrån en kartläggning av svenska initiativ som inverkar på hur svenska företag genomför MR-
due diligence utomlands, och utifrån en inblick i hur statens CSR-centret involverar sig i svenska 
företagsprocesser och ansvar i Kina, så synliggör studien att Sverige på olika sätt jobbar för att 
främja företagens MR ansvar utomlands, men att detta arbete skulle kunna ske mer ingripande 
och proaktivt än vad som nu görs. Det är tydligt att det finns en ovilja att blanda sig i svenska fö-
retags enskilda angelägenheter, vilket utgörs av ett inbitet politiskt ställningstagande om hur för-
hållandet ska se ut mellan stat och företag, då företagen anses verka bäst på en marknad utan stat-
lig inblandning. Med tanke på företagens makt, i samband med att företagen kan finnas på hög-
riskländers marknader, är det dock relevant att utvärdera om hur stater kan påverka och utkräva 
ett företagsansvar för en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Om man förespråkar att 
mänskliga rättigheter är universella, bör Sverige prioritera hur svenska företag påverkar mänskliga 
rättigheter utomlands, och inte bara i Sverige.  

 
MR-due diligence kan vara ett nyckelkoncept (vilket internationell rätt framhäver) för att nå akti-
viteter som sker i leverantörskedjan och i länder där mänskliga rättigheter inte skyddas. MR-due 
diligence kan också möjliggöra en ingripande process, som skulle kunna leda till att företag dels 
funderar över verksamhetens konsekvenser på mänskliga rättigheter, dels faktiskt aktivt arbetar 
för en större insyn i leverantörskedjan. Genomförandet av MR-due diligence skulle kunna inne-
bära att företag faktiskt genomför kvalitetsmässiga undersökningar av sin verksamhet, istället för 
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enbart ”tandlösa” policyer och rutinmässiga granskningar av fabriker. Sverige bör därmed vidare-
utveckla och tydliggöra för MR-due diligence, vilket svenska staten varken gör i den nationella 
handlingsplanen eller via andra kanaler för att främja svenskt företagsansvar. 

 
Sverige bör inledningsvis ge de svenska företagen normativa skäl till varför de ska respektera 
mänskliga rättigheter, istället för att sälja MR och hävda att svenska företags frivilliga främjande 
av MR leder till lönsamhet. Sverige bör således vara tydliga med att svenska företag har en skyl-
dighet att respektera mänskliga rättigheter och vidare även göra en grundlig utredning av hur man 
på olika sätta kan påverka svenska företags genomförande av MR-due diligence. Studien har syn-
liggjort att svenska företag redan idag har due diligence skyldigheter inom svensk lag, varpå juri-
diskt bindande krav även bör vara möjligt avseende MR.  
 
För att säkerställa att MR-due diligence efterlevs är det viktigt att Sverige jobbar på flera olika ni-
våer, utifrån att tydliggöra MR-due diligence omfattning och ansvar samt vara involverad i 
svenska företags MR-due diligence processer. En sådan involvering skulle kunna innebära att 
identifiera MR-risker i olika branscher och vidare ge stöd och vägledning avseende efterlevnaden 
av MR-due diligence. Det kan även innebära en reglering av svenska företags genomförande av 
MR-due diligence, där Sverige kan titta på Frankrikes lagförslag om företags MR-due diligence 
skyldighet avseende förekomsten av negativ påverkan på MR i leverantörskedjan.  

 
Sverige har enligt internationell rätt ingen skyldighet att inverka på svenska företags genomfö-
rande av MR-due diligence utomlands, såsom i högriskländer. Jag anser dock att Sverige har en 
duty to care: en skyldighet att bry sig om hur människor far illa för att svenska företag av olika an-
ledningar inte respekterar de mänskliga rättigheterna i sina verksamheter. Sverige bör även se till 
att de svenska företagen bryr sig om de mänskliga rättigheterna, varpå en aktiv MR-due diligence 
process möjliggör för att svenska företag involverar sig i hur sina verksamheter påverkar på de 
mänskliga rättigheterna.  
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BILAGA - Intervjuguide 
 
 
 
Staters/företags ansvar 
 
 

1. Anser du att det finns likheter och /eller skillnader mellan företag och staters ansvar för 
mänskliga rättigheter? 

 
2. Utifrån UNGP, talas det om staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter, är CSR-cent-

ret ett statligt initiativ för att skydda människor från MR-kränkningar av svenska företag i 
Kina? 

o Eller ser du det som ett initiativ för att hjälpa företag att ta 
sitt eget ansvar att respektera MR?   

 
3. Har CSR-centret fått utökade befogenheter och/eller andra arbetsuppgifter sedan Sveri-

ges nationella handlingsplanen för företag och MR introducerades? 
o Hur då? 

 
4. Anser du att svenska företag kan ta ansvar för MR om man inte anser att värdstaten gör 

det? 
 
 
 
 
 
Mänskliga rättigheters due diligence 
 
 
5. Vad är MR-due diligence  anser du? 

 
 

6. Att svenska företag genomför MR-due diligence här i Kina, vems ansvar är det?  
− Företagens, hemstaten, värdstaten, NGO:s, internationella 
organisationer. 

o Varför? 
 
7. Anser du att det är tydligt för svenska företag här i Kina vad som förväntas av dem avse-

ende MR-due diligence? 
 

8. Vad är det som motiverar svenska företag att faktiskt genomför MR-due diligence här i 
Kina?  

− Moraliskt, folkrättsligt, hemstaten, värdstaten 
o Varför? 
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Hemstatens involvering i företags MR-ansvar 
 
9. Avseende identifiering av MR-risker i affärsverksamheten (som utgör en del av due di-

ligence).  På vilket sätt är CSR-centret involverad i hur företag identifierar risker för MR 
kränkningar i sin verksamhet här i Kina? 

• Kan dessa risker härledas till kontexten att verka i Kina? 
o På vilket sätt förhåller ni er till det? 

•  Finns det därför svårigheter för er att inverka  på hur svenska fö-
retag identifierar risker kopplade till sin verksamhet här i Kina? 

 
 
10. Avseende hanteringen av MR-risker i affärsverksamheten (som utgör en del av due di-

ligence). På vilket sätt är CSR-centret involverad i hur svenska företag hanterar  dessa 
identifierade risker? 

− Generell vägledning, individuell vägledning, strategier för att pressa företag till 
ett agerande mm 

o Vad använder ni för metoder för att företagen ska hantera de 
identifierade riskerna?  

o Hur anser du att era rekommendationer tas emot?  
o Ställer ni krav på företagen? Vilka slags krav? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


