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ret. Det finns en rik flora av konventioner, riktlinjer och verktyg som inte erbjuder någon 
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ansvar blir mest påtagliga. 
 

 
 
Nyckelord 
Keyword 
företags sociala ansvar, CSR, socialt ansvar, företag, global, företagsetik, etik, mänskliga rät-
tigheter 

 



 4

 
 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-06-11 

 
 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   Affärsjuridiska pro-
grammet 2003/1    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serie-
nummer 
Title of series, number-
ing 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/001/ 

  

 
 

 
Titel 
Title 
 

 
FÖRETAGS SOCIALA ANSVAR. Globala värderingar i en global värld.  
 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. Global values in a global world. 

 
Författare 
 Author 

 
Karin Spetz  
E-mail: kspetz@spray.se  
 

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
The debate on corporate social responsibility has in recent years attracted attention both in 
media and in the corporate world. Stakeholders demand that global companies should in-
corporate ethical and social values to a greater extent in their businesses and take social re-
sponsibility for the effect their businesses may have on people and on the environment. On 
the whole, corporate social responsibility is about incorporating other values than strict 
monetary profitability and effectiveness in the business world. With global companies’ in-
creasing power in the world, it is hardly surprising that an increasing social responsibility is 
also required of them. But what is really corporate social responsibility? How can companies 
take responsibility and how far should the responsibility stretch? 
 
An increase in taking social responsibility can be used to strengthen a company’s trademark. 
To completely ignore the stakeholders demands for social responsibility can come at a high 
cost, especially since media is quick to watch and report companies that act unethical. The 
problem for many companies is that they do not know what is expected of them and how to 
handle their social responsibilities. There are a variety of different conventions, tools and 



 5

guidelines that do not give a uniform outlook on corporate social responsibility. The aim of 
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1 Inledning 
 
Av världens 100 största ekonomier är idag hälften företag – inte länder.1 Multi- och 

transnationella företag (hädanefter kallade globala företag2) har fått en mycket stor makt 

i vår allt mer globaliserade värld, inte bara ekonomiskt utan även politiskt. De allra fles-

ta stora företag härstammar från rika I-länder i västvärlden, men har stor påverkan på 

förhållandena och ekonomierna i U-världen. Idag finns det ca 63 000 globala företag, 

varav 5000 med säte i Sverige.3  De globala företagen svarar idag för två tredjedelar av 

världens samlade handel.4  Den ekonomiska globaliseringen innebär i praktiken att en 

stor del av makten över resursuttag, arbetsvillkor och miljöpåverkan flyttas över från 

stater till globala företag. Många av dessa företag möter nu växande etiska krav på sitt 

eget och sina leverantörers och affärspartners agerande. Kraven kommer från många 

håll, både från det politiska systemet, fackföreningar och olika NGO:s5 och från mark-

naden i form av konsumenter, affärskontakter, investerare och kapitalförvaltare. 

 

Företagens roll har traditionellt sett varit att skapa ekonomisk lönsamhet och uppnå mo-

netär vinstmaximering genom att leverera varor till sina kunder på ett resurssnålt och ef-

fektivt sätt. Ansvaret har stäckt sig till att se till aktieägarnas intressen. Etiska frågor har 

inte åtnjutit speciellt stor uppmärksamhet i företagsvärlden förrän på senare år. Debatten 

har nu tagit ordentlig fart genom att allt fler medvetna konsumenter och investerare, till-

sammans med media, har satt fokus på företagens etiska ställningstaganden och deras 

sociala ansvar. För många konsumenter räcker det inte längre att en vara håller den kva-

litet som utlovas utan krav ställs också på att varan skall vara producerad på ett anstän-

digt sätt med hänsyn till både människa och miljö. Investerare och affärspartners ställer 

krav på att de företag de samarbetar med har ett gott anseende och att företaget kan visa 

att det är en god och pålitlig aktör. Detta har lett till att företagen själva har börjat funde-

                                                 
1 Uttalande av Mark Malloch Brown, chef för UNDP, FN:s utvecklingsprogram i ett tal till företagsledare 
år 2000. Citatet återfinns på UNDP:s hemsida. 
2 Ofta används trans- och multinationella företag som synonyma, så t ex i Nationalencyklopedin. Inte hel-
ler OECD:s riktlinjer för multinationella företag ger en exakt definition. Därför används i fortsättningen 
globala företag som ett samlingsbegrepp för både trans- och multinationella företag, med betydelsen före-
tag som överskrider nationsgränser och har verksamhet i flera olika länder, speciellt då företagen också 
verkar i flera olika världsdelar. Däremot används andra termer när dessa uttryckligen använts i källorna. 
3 Svenskt Näringsliv, avsnitt 2.1 
4 Bjurling, K & Bergh de Medeiros, H, s1 
5 NGO:s står för ”Non Governmental Organisations” och brukar översättas till frivilligorganisationer eller 
enskilda organisationer, dvs organisationer som inte är bundna till någon stat. 
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ra över sitt sociala ansvar och hur långt det stäcker sig utöver de tvingande regler som 

återfinns i lagstiftning.  

 

Att ett företag tar sitt sociala ansvar innebär att dess varumärke stärks i de kritiska kon-

sumenternas, investerarnas och medias ögon. Socialt ansvar kan användas som ett kon-

kurrensmedel, för att skapa positiv PR kring företaget. Världen blir allt mer transparent 

och företag utsätts för hård mediabevakning. Minsta felsteg leder till negativ publicitet. 

Ännu är debatten kring företags sociala ansvar i sin linda inom företagsvärlden, men de 

företag som inte funderar över sitt ansvar och vilken etisk policy som skall gälla i före-

taget riskerar att bli framtidens förlorare. 

 

Min uppfattning är att det är viktigt att företag uppmärksammar sin nya roll som goda 

samhällsmedborgare och de krav som ställs på företagens ansvarstagande. Ekonomisk 

effektivitet och monetär lönsamhet får inte ske till vilket pris som helst och det är viktigt 

att även andra värderingar införlivas i företagsvärlden. Ju större makt ett företag har, 

desto större ansvar måste det också ta för sitt agerande.  

 

Problemet för många företag idag är att de inte vet vad som förväntas av dem. De före-

tag som vill arbeta med socialt ansvar blir visserligen allt fler, men fortfarande är det 

många företag som inte vet hur de skall hantera sitt sociala ansvar. Det saknas både en 

enhetlig syn på vad socialt ansvar innebär för företagen och regler för vad det sociala 

ansvaret skall omfatta, speciellt avseende globala verksamheter. 

 

1.1  Problemformulering 
Mot bakgrund av det ökade behovet av riktlinjer och information gällande socialt ansvar 

för globala företag blir min problemformulering: Vad innebär begreppet ”företags socia-

la ansvar”? Hur kan företag ta ansvar och hur långt bör det ansvaret sträcka sig? I an-

slutning till denna frågeställning kommer jag också att behandla frågan varför företag 

bör ta socialt ansvar. 
 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge insikt i vad socialt ansvar innebär för företag samt att ge 

vägledning åt företag som önskar arbeta med dessa frågor. Avsikten är att sammanställa 
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de viktigaste regler och riktlinjer som existerar idag, samt redogöra för de nätverk och 

organisationer som arbetar med frågor rörande socialt ansvar. Uppsatsen är av organisa-

tionsteoretisk karaktär med inslag av rättsfilosofi och är tänkt att fungera som en källa 

till information och inspiration för de företag som ännu inte påbörjat arbetet med sitt so-

ciala ansvar. 

 

Uppsatsen är främst inriktad på företags sociala ansvar, men även andra etiska aspekter 

såsom hållbar utveckling och ekologiskt ansvar kommer att beröras. Utgångspunkten är 

att behandla de sociala ansvarsfrågor som kan komma ifråga för globala företag med 

global påverkan. Uppsatsen koncentreras således på globala företag i västvärlden som 

investerar i U-världen, eftersom det är där den verkliga problematiken ligger och frågan 

om företags sociala ansvar blir som mest påtaglig. 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen är inte tänkt att fungera som en exakt mall för företag som vill arbeta med 

dessa frågor, utan skall främst fungera som en tankeväckare och en inspirationskälla för 

företag som önskar konkretisera sitt ställningstagande gällande socialt ansvar.  

 

I anslutning till företags sociala ansvar är också frågor rörande miljö av intressant karak-

tär. Miljöfrågor kommer emellertid inte att beröras närmare i uppsatsen, eftersom dessa 

frågor delvis kan anses utgöra ett eget problemområde.  

 

Uppsatsen fokuserar på frågor och problem rörande det sociala ansvar som globala före-

tag med säte i Sverige och Europa kan komma att ställas inför. Därför tar jag i uppsatsen 

inte hänsyn till förhållanden som råder för utomeuropeiska företag, eller för företag som 

saknar global karaktär. Detta hindrar emellertid inte att uppsatsen kan vara intressant 

även för dessa företag. 

 

Jag har av etikettsskäl valt att inte komma med konkreta exempel på företag som tar ett 

socialt ansvar respektive på företag som inte gör det. Sådana exempel kan visserligen 

vara mycket klargörande, men kan också medföra både negativ och positiv publicitet 

kring de företag vars namn nämns. Det har nyligen visat sig att flera av de företag som 

öppet talat om sitt sociala ansvarstagande, och som tidigare används som förebilder, inte 
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alls tar det ansvar de utger sig för att ta. Flera företag som tidigare fått mycket kritik för 

sitt agerande i olika situationer har numera bättrat sig och på allvar börjat arbeta med sitt 

sociala ansvar. Ofta är det samma företag som nämns som exempel i olika sammanhang, 

trots att uppgifterna om företagen inte alltid är aktuella. Jag anser därför att det inte skul-

le vara rättvist att nämna företag som senare, när denna uppsats läses, har ändrat sitt 

handlande. Det finns dock flera fallstudier för den som är intresserad.6 

 

I uppsatsen har jag också valt att i text uttrycka företag som en organism med handlings-

förmåga. Detta är givetvis inte sant i verkligheten eftersom ett företag är en juridisk per-

son och varken kan ha handlingsförmåga eller medvetande. Jag har dock valt att ut-

trycka det så för enkelhetens skull, eftersom jag inte tror att det kommer att vålla någon 

förvirring hos läsaren. När jag talar om företags ansvar, företags handlingar och så vida-

re avser jag naturligtvis det ansvar och den handlingsförmåga som finns hos individerna 

bakom företagets fasader. Ett företag är ju en sammanslutning av människor som fattar 

beslut och tillsammans utför handlingar. De går alltså inte att komma ifrån mänskligt 

handlande och medvetande när man talar om företag, hur man än vänder och vrider på 

det. Det är just detta jag har tagit fasta på när jag talar om företag i uppsatsen. 

 

1.4  Vetenskaplig metod 
Jag har valt att använda mig av en hermeneutisk forskningsansats eftersom uppsatsen 

behandlar så kallade mjuka värden. Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsan-

sats där tolkning utgör den huvudsakliga forskningsmetoden. Inom ramen för en herme-

neutisk forskningstradition söks, till skillnad från den naturvetenskapliga forskningstra-

ditionen, inga absoluta sanningar. Istället är tolkning och förförståelse essentiella för att 

tolka fakta och generera ny data. Med andra ord handlar det i denna uppsats om att finna 

lämpliga lösningar som är godtagara ur ett etisk och moraliskt perspektiv. Lösningarna 

är, till skillnad från absoluta sanningar, inte giltiga oberoende av tid och rum, utan är ett 

resultat av de normer och värderingar som präglar den tid och det samhälle som forska-

ren lever i. 

 

 

                                                 
6 Se exempelvis Bjurling  & Bergh de Medeiros, Hedberg & Sandberg, Fagerjäll m fl, Bradley samt Davi-
es   
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1.5 Metod 
Uppsatsen är av teoretisk karaktär och datainsamling har framförallt skett genom studier 

av böcker, artiklar och uppsatser. Förarbeten, skrivelser och rapporter från olika organ 

utgör en stor del av faktamaterialet, liksom information från olika hemsidor.  

 

1.6 Disposition 

För att underlätta för läsaren att få en klar bild av vad som väntas av företag idag inleds 

uppsatsen med två beskrivande kapitel om socialt ansvar, för att sedan i uppsatsens 

nästkommande tre kapitel övergå i en analys och en argumentation för det ansvar som 

företagen kan tänkas ha, med hänsyn till omgivningens krav och företagens egna inci-

tament. Även om analysen koncentreras främst till uppsatsens senare del, sker analys 

också genomlöpande i uppsatsens alla delar. 

  

I kapitel två redogörs för vad socialt ansvar anses innefatta. Här diskuteras begreppet 

som sådant och läsaren får en introduktion till hur debatten om socialt ansvar ser ut. Vi-

dare redogörs för de internationella regler och normer som ligger till grund för det socia-

la ansvaret samt de politiska ansatser som tagits på nationell och europeisk nivå i ett för-

sök att klarlägga och driva på det sociala ansvaret. 

 

I kapitel tre beskriver jag de olika verktyg som idag står till buds för de företag som fullt 

ut önskar axla sitt sociala ansvar. Kapitlet är inte uttömmande, men presenterar de verk-

tyg som idag är de mest använda och uppmärksammade av globala företag med säte i 

Sverige och Europa.  

 

I kapitel fyra presenterar jag en handlingsmodell för att introducera de företag som ännu 

inte påbörjat arbetet med sitt sociala ansvar till den process det innebär, i syfte att under-

lätta för företagen att skapa en bra grund för sitt arbete. Handlingsmodellen kan läsas 

fristående från kapitel två och tre om läsaren redan har grundläggande kunskaper i vad 

socialt ansvar innebär. 

 

Kapitel fem tar fasta på de incitament som företagen kan ha för att ta sitt sociala ansvar. 

I detta kapitel diskuteras bland annat omgivningens krav på ansvarstagande från företa-

gens sida samt konsekvenserna som kan följa om företagen väljer att ignorera dessa 
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krav. Även ekonomiska och etiska teorier, liksom de senares tillämpning på företags so-

ciala ansvar, dryftas. 

 

Gränserna för företagens ansvarstagande är en intressant och viktig fråga både ur företa-

gens perspektiv och ur samhällets. I kapitel sex ger jag läsaren min syn på var gränserna 

för företags sociala ansvar bör dras. 

 

Slutligen summerar jag mina åsikter och ståndpunkter i kapitel sju, där jag också fortsät-

ter att analysera de dilemman som uppstår i samband med företagens sociala ansvarsta-

gande samt hur jag anser att det sociala ansvaret bör utvecklas i framtiden. Detta kapitel 

kan med fördel läsas fristående från resten av uppsatsen för den läsare som endast öns-

kar få en översikt av mina synpunkter rörande företags sociala ansvar. 
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2 Vad är socialt ansvar? 
 
Med socialt ansvar menas generellt sett att företagen beslutar sig för att frivilligt och ut-

över de nivåer som enligt lag måste respekteras medverka till ett bättre samhälle och re-

nare miljö. Det finns dock ingen enhetlig definition av vad socialt ansvar är och hur 

långt ansvaret sträcker sig. Debatten spänner från minimalistiska till mycket omfattande 

synsätt. De flesta definitioner av företags sociala ansvar beskriver det dock som ett be-

grepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med konsumenterna.7 Definitionerna kan 

till exempel inbegripa, utöver miljöfrågor, frågor som rör allmänna mänskliga rättighe-

ter, medarbetarnas rättigheter, hälsa, säkerhet, anställningsvillkor, barnarbete och 

diskriminering. 

 

Även om debatten är livlig om hur företags sociala ansvar ser ut verkar det dock inte 

råda några tvivel om huruvida företag faktiskt har ett socialt ansvar. Under de senaste 

decennierna har företag vid upprepade tillfällen påpekat betydelsen av att ta sitt sociala 

ansvar, men i tider då den monetära konjunkturen sviktat har också företagen tystnat. 8 

Miljöfrågor har haft en mycket framträdande roll under denna tid, men de senaste åren 

har alltså även andra etiska värderingar hamnat i centrum. Med makt följer ansvar, och 

debatten om företags sociala ansvar gäller främst globala företag vars investeringar, 

framför allt i utvecklingsländer, kan få stora konsekvenser. Grunden för diskussionen 

kring det sociala ansvaret är ambitionen att åstadkomma en anständig global nivå när det 

gäller vissa grundläggande internationellt erkända och etablerade värden. 

 

2.1 Begreppet socialt ansvar 
Tanken om ett socialt ansvarstagande av företag är egentligen inte ny, även om det kan 

verka så. Redan på 1940-talet myntade Theodore J Kreps9 uttrycket ”Social Audit”, vil-

ket innebar en redovisning av ett företags sociala ansvar.10 Idén med redovisningar av 

detta slag lever kvar och har under årens lopp kallats såväl etiska som sociala redovis-

ningar. Idag kallas de ofta för hållbarhetsredovisningar.  
                                                 

7 KOM (2001) 366, s 6 
8 Hanson, s 42 f, 49 f 
9 Theodore J Kreps (1897-1981) var professor i ekonomi vid bl a Harvard University och Stanford Busi-
ness School. Hans böcker och teorier om företagsetik och samhällsansvar är föregångare till dagens teori-
er om företags sociala ansvar. 
10 JKL:s hemsida 2003-02-09. JKL Group är en av nordens ledande rådgivare i strategisk kommunikation. 
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Från 1970-talet har det i olika omgångar debatterats om företags sociala ansvar, både i 

företagsvärlden och i media. Sedan slutet av 1990-talet har företags sociala ansvar åter 

kommit i fokus, samtidigt som konjunkturen varit relativt stark. Generellt kan man säga 

att fram till 1990-talet var det huvudsakliga synsättet inom företagsvärlden att etik och 

affärer inte hörde ihop.11 Förutsättningarna för företagen är annorlunda idag jämfört med 

för 10 eller 20 år sedan och det synsättet är inte längre det enda. Företagens roll är star-

kare samtidigt som statens roll har försvagats, vilket gör att allt större krav ställs på före-

tagens samhällsengagemang idag.12  

 

Begreppet socialt ansvar härstammar från tanken om hållbar utveckling. Hållbar utveck-

ling kan ses som en övergripande vision över hur vårt samhälle skall och måste se ut för 

att vi skall kunna bevara jorden i dess nuvarande skick så att vi kan lämna över den till 

kommande generationer. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att för den 

skull äventyra för kommande generationer att tillgodose sina behov. Första gången be-

greppet ”hållbar utveckling” på allvar befästes, var 1987 i samband med FN-rapporten 

Vår gemensamma framtid.13 Vid FN-konferensen om miljö- och utvecklingsfrågor år 

1992 vidareutvecklades begreppet till att omfatta tre huvudsakliga dimensioner; social 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Även demokratiska och kul-

turella aspekter innefattades i begreppet.14  

 

Begreppen hållbar utveckling och socialt ansvar kan vara svåra att hålla isär, många 

gånger för att de används liktydigt. Hållbar utveckling är dock ett vidare begrepp än so-

cialt ansvar, och innefattar även ekologiska perspektiv såväl som ekonomiska. När det 

talas om socialt ansvar, menas i huvudsak det ansvar som företagen har gentemot män-

niskorna i sin påverkanssfär. Det handlar om ansvar gentemot företagets personal, dess 

intressenter och alla de människor som i övrigt kan komma att påverkas av företagens 

beslut och investeringar. Den ekologiska aspekten är omöjlig att särskilja härifrån, efter-

som påverkan på miljön alltid, direkt eller indirekt, har en påverkan också på männi-

skorna. Socialt ansvar riktar sig alltså i första hand till människor och deras välbefin-

nande. Som ett led i företagens sociala ansvar återkopplas också ansvaret till naturen, då 
                                                 

11 Lövgren, J & Sandell, P, s 12 
12 Lövgren, J & Sandell P, s 1 
13 Världskommissionen för miljö och utveckling, s 22 
14 Eriksson m fl, s 293 
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framtida generationers välbefinnande är beroende av hur människorna behandlar naturen 

idag.  

 

I debatten om socialt ansvar används även en mängd andra uttryck och begrepp med lik-

nande innebörd och innehåll som socialt ansvar. Ett exempel är att tala om företag som 

”goda samhällsmedborgare”. Ett annat är att tala om ”Codes of Conduct”, eller upp-

förandekoder. Båda dessa begrepp syftar till samma sak, nämligen att befästa och kon-

kretisera det sociala ansvar som företag bör ta i dagsläget. Vilket begrepp företag än väl-

jer att använda sig av är det viktigt att företaget för sig själv och för de intressenter som 

företaget kommunicerar med definierar det valda begreppet. Risken är annars att de oli-

ka begreppen förvandlas till tomma ord utan någon egentlig betydelse annat än att verka 

PR-främjande. I fortsättningen kommer jag att använda mig av begreppet ”socialt an-

svar”. 

 

Det är i det närmaste omöjligt att i dagsläget slutgiltigt definiera begreppet socialt an-

svar. Innebörden av begreppet är oklar, och oklarheten grundar sig förmodligen i att de 

som tolkar begreppet, det vill säga företag, ideella organisationer och myndigheter, före-

träder olika intressen. Viktigt är dock att en gång för alla slå fast att det sociala ansvaret 

är det ansvar som företag tar utöver gällande lagstiftning och regler. Det är en självklar-

het att företag skall följa det lands lagar där det verkar, och det är upp till varje land att 

se till att så görs och bestraffa de företag som inte följer lagen. Detta innebär också att 

eftersom lagarna i de olika länderna kan skilja sig mycket åt, så kan det sociala ansvar 

som behöver tas i varje givet land också skilja sig mycket åt. I Sverige har vi till exem-

pel en omfattande arbetsrättslagstiftning, varför behov av socialt ansvar utanför lagens 

miniminivå inte är lika stort som i ett land med svagt eller outvecklat skydd för arbetsta-

garnas rättigheter. Detta gäller naturligtvis för en mängd olika områden. För vissa män-

niskor skulle det betyda mycket om bara de mänskliga rättigheterna respekterades, för 

andra kanske företags sociala ansvar innebär full ersättning vid föräldraledighet. Hur 

långt det sociala ansvaret bör sträcka sig diskuteras närmare i kapitel 6.  

 

Jag ämnar inte försöka att hitta en allmängiltig definition på socialt ansvar. Debatten om 

vilket ansvar företag skall anses ha är fortfarande i sin linda, och kanske är det för tidigt 

att slå fast en entydig innebörd. Det finns också stora skillnader i tankesätt, kultur och 

företagssyn runt om i världen.  För att företagen skall ta sitt ansvar på allvar gäller att 
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ansvaret utformas så, att det åtminstone är möjligt för företagen att leva upp till det. Det 

är ännu också en obesvarad fråga vem som skall ansvara för att utforma en definition, 

som kan bli internationellt erkänd och giltig. Det är min starka förhoppning att de initia-

tiv som nu tas av olika organisationer och sammanslutningar, och som kommer att be-

skrivas närmare längre fram i uppsatsen, leder till en enad syn på företags sociala an-

svar, så att erkända normer för ansvarstagandet kan växa fram. 

 

Jag vill dock framhålla att socialt ansvar enligt min mening alltid måste tolkas så, att fö-

retagen strävar efter att i varje fall upprätthålla en etisk miniminivå, en slags lägsta stan-

dard, oberoende var i världen de verkar. Denna miniminivå bör även inkludera underle-

verantörer och samarbetspartners, på så sätt att dessa måste klara av att leva upp till de 

etiska krav som företaget ställer på exempelvis arbetsförhållanden, för att fortsatt sam-

arbete skall vara aktuellt. En lämplig miniminivå är att företagen åtar sig att följa de cen-

trala konventioner gällande mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga förhållanden som 

upprättats och antagits av Förenta Nationerna (FN) och Internationella arbetsorganisa-

tionen (ILO). 

 

2.2 Konventioner, deklarationer och förklaringar 
Utöver varje lands nationella lagstiftning finns flera internationella konventioner som 

företag bör ta hänsyn till. Konventionerna är en del av den internationella rätten, folkrät-

ten, och är endast juridiskt bindande för stater. Eftersom det är regeringar som skriver 

under och ratificerar konventionerna, är det också endast regeringar som är bundna av 

konventionernas innehåll. Med det menas att varken enskilda företag eller individer är 

direkt juridisk bundna av konventionerna. Konventionerna medför dock ofta en indirekt 

juridisk bindning för individer och företag, eftersom konventionerna innehåller normer 

för lagstiftning i de länder som ansluter sig till konventionerna. När en stat ratificerat en 

konvention erkänner den dess innehåll och strävar efter att genom nationell lagstiftning 

upprätthålla konventionens principer. Det ankommer alltså på varje medlemsstatstat att 

genom nationell lagstiftning se till att också företagen följer konventionsinnehållet.  

 

Internationella konventioner införlivas dock inte automatiskt med svensk lag. Det inne-

bär att domstolar inte är omedelbart bundna av konventionens regler såsom svensk lag, 

utan det krävs att Sverige kompletterar konventionen med egna nationella lagar för att 
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reglerna skall kunna tillämpas i domstol. Ett undantag är den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna som införlivades med svensk lag 1995. 

Den gäller alltså omedelbart som svensk lag.  

 

Vid sidan av konventioner finns även deklarationer och förklaringar. Dessa saknar den 

juridiskt bindande kraft för stater som konventioner har, eftersom de inte är avtal som 

stater undertecknar och ratificerar. De kan dock sägas vara moraliskt bindande för sta-

terna och har ofta en stor genomslagskraft som politiska förpliktelser. Deklarationer och 

förklaringar är principöverenskommelser med syfte att fastställa och definiera specifika 

rättigheter och vilka som omfattas av dem. Trots att deklarationer och förklaringar sak-

nar juridisk kraft är dessa mycket effektiva som ”måttstockar” och kan åberopas i på-

tryckningssyfte mot stater som bryter mot principerna i dem. För att de principer som 

slås fast i deklarationer och förklaringar skall få juridiskt bindande kraft efterföljs de 

ofta av konventioner som utgår från samma principer. 

 

De konventioner som antagits av FN utgör en del av folkrätten, den internationella rät-

ten. De får sin auktoritet genom att staterna gemensamt antar och erkänner deras inne-

håll, vilket skapar internationellt erkända normer och värden. Detsamma gäller för de 

konventioner som utformas av ILO. ILO bildades 1919 och har varit verksamt som ett 

av FN:s fackorgan sedan 1946. Syftet med organet är att öka sysselsättningen och främja 

de mänskliga rättigheterna, samt att skapa och övervaka standarder för det internationel-

la arbetslivet. De konventioner som ILO utfärdar utgör således den internationella ar-

betsrätten. ILO har 174 medlemsländer15 och organisationens regelverk är alltså globalt 

gällande. Dessutom har ILO en trepartsstruktur, vilket betyder att även arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer deltar i utformandet av konventionerna. Jag anser att ILO:s 

konventioner, tillsammans med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, är den vik-

tigaste normkällan för företag som önskar arbeta med sitt sociala ansvar. 

 

Många länder, framförallt i U-världen, har dock mycket svårt att leva upp till de krav 

som konventioner, deklarationer och förklaringar ställer. På flera håll i världen respekte-

ras exempelvis inte de mänskliga rättigheterna ens av regeringarna,16 vilket också gör att 

företagen som verkar i dessa länder många gånger kan sakna verkliga incitament att 

                                                 
15 Siffran anger antal medlemsländer år 2001, Svenska FN.förbundets hemsida, 2003-04-12 
16 Fagerfjäll m fl, s 12 ff 
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göra det. Det kan till och med vara monetärt lönsamt att investera i länder där de mänsk-

liga rättigheterna inte upprätthålls, eftersom företagen då kan utnyttja arbetskraft till 

oskäligt låga löner och påbjuda oskäliga arbetsförhållanden. Här blir behovet av socialt 

ansvarstagande från globala företag högst påtagligt.  Därför anser jag att alla företag har 

ett ansvar att åtminstone leva upp till de konventioner, deklarationer och förklaringar 

som FN och ILO givit upphov till. Dessa bör av företagen betraktas som lagstiftning och 

innehållet därmed också behandlas som gällande lag, oavsett hur de efterlevs i verksam-

hetslandet. Jag kommer nu att redogöra för de viktigaste konventionerna, deklarationer-

na och förklaringarna. 

 

2.2.1 Om allmänna mänskliga rättigheter 

Detta avsnitt är omfattande och jag kommer att göra en beskrivning både av mänskliga 

rättigheter som princip och av de viktigaste konventionerna. Anledningen till avsnittets 

omfång är, att allt socialt ansvar som företagen bör ta utgår från, och kan hänvisas till-

baka till, de mänskliga rättigheterna. Dessa rättigheter ligger till grund för alla regler och 

konventioner som kan ha anknytning till socialt ansvar, och förtjänar därför stor upp-

märksamhet. Detta avsnitt behandlar de allmänna mänskliga rättigheterna. Även de föl-

jande avsnitten om arbetsliv, diskriminering, barn, fackföreningar och tvångsarbete 

handlar om mänskliga rättigheter, dock i mer specificerad form.  

 

Mänskliga rättigheter är grundläggande principer som ger enskilda personer rätt till ett 

värdigt liv, frihet från övergrepp och kränkningar samt frihet att uttrycka egna överty-

gelser. Grundtanken är alla människors lika värde, oberoende av ras, hudfärg, kön, kul-

tur, religion, språk, politisk uppfattning och social ställning. De mänskliga rättigheterna 

är rättigheter som inte är bundna till något annat än just egenskapen av att vara männi-

ska. Rättigheterna slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättighe-

ter. Rättigheterna är universella och gäller således över hela världen, oavsett land, kultur 

eller specifik situation. 

 

Idén om mänskliga rättigheter kan dateras tillbaka redan till 1700-talet och naturrätten, 

den då dominerande rättsfilosofin. Redan på 1700-talet började några länder17 att lagstif-

ta om mänskliga rättigheter. I början på 1900-talet bildades ILO och samtidigt fastställ-
                                                 

17 Exempelvis den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776 och den franska deklarationen om 
mänskliga rättigheter från 1789. 
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des regler för arbetsförhållanden inom industrin. Efter andra världskrigets slut bildades 

FN, vars främsta mål enligt FN-stadgan är att främja de mänskliga rättigheterna. Sedan 

dess utvecklas det internationella arbetet med mänskliga rättigheter ständigt och ett rela-

tivt omfattande folkrättsligt regelverk har tagit form.  

 

1948 antog FN:s generalförsamling en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla med-

lemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och 

förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika 

länders eller regioners politiska förhållanden".18 

 

Den allmänna förklaringen skall ses såsom en gemensam riktlinje för alla folk och na-

tioner, individer och samhällsorgan, att ständigt sträva efter att respektera och upprätt-

hålla de mänskliga rättigheterna.19 

 

Det är inte fastslaget vad som i förklaringen verkligen avses med ”samhällsorgan”. Fö-

retag brukar inte generellt sett betrakta sig som samhällsorgan, men de är utan tvekan vi-

tala delar av samhället. Därav följer också moraliska och samhälleliga förpliktelser att 

respektera de rättigheter som stagas i förklaringen. Som tidigare nämnts saknas en juri-

disk förpliktelse att rätta sig efter förklaringen, men många företag som brutit mot den 

har fått erfara att opinionen i stort fördömer dem.20 Ur artikel 30 i den allmänna förklar-

ingen kan utläsas ytterligare ansvar för företag att rätta sig efter förklaringens innehåll: 

”Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp el-

ler person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra 

någon av häri uttalade fri- och rättigheter.” Ingen definition ges här på ”person”, vilket 

innebär att juridiska personer inte uttalat utesluts. Ett företag kan också ses som en 

grupp, eftersom det ju utgör en sammanslutning av fysiska personer. Ett företag kan allt-

så inte genom att hävda att termerna ”samhällsorgan”, ”person” och ”grupp” inte inbe-

griper även företag, göra gällande att den allmänna förklaringen inte är tillämplig på fö-

retagets verksamhet. Jag anser därför att principerna i den allmänna förklaringen bör 

                                                 
18 Justitiedepartementets och Utrikesdepartementets hemsida om mänskliga rättigheter 
19 Inledningen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 
20 Fagerfjäll m fl, s14 
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ligga till grund för allt socialt arbete inom företagen, eftersom principerna ger uttryck 

för globalt erkända värden. 

 

De allmänna mänskliga rättigheterna som stipuleras i förklaringen får juridisk tyngd ge-

nom att befästas i olika konventioner. De två mest centrala konventionerna är den inter-

nationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt den interna-

tionella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa två kon-

ventioner täcker en stor andel av de principer som stadgas i den allmänna förklaringen 

samt några nya principer. Konventionerna har ratificerats av 147 respektive 145 stater.21 

Övriga konventioner som fastställer principerna i den allmänna förklaringen handlar 

bland annat om diskriminering, barn och organisationsrätt. Dessa konventioner presente-

ras längre fram i uppsatsen. 

 

Formuleringarna i konventionerna är betydligt mer exakta och utförliga än i den allmän-

na förklaringen. Detta gör dem mer användbara, både för stater som måste följa dem och 

för företag som vill använda sig av dem, och minskar risken för alltför vidlyftiga tolk-

ningar av innehållet. Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter innehål-

ler förbud mot tortyr och slaveri, rätt till personlig säkerhet och rörelsefrihet, tanke-, 

samvets- och religionsfrihet, rätten att bilda familj, barnets rätt till särskilt skydd, likhet 

inför lagen samt minoritetsskydd. Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter innehåller bland annat rätten till arbete och gynnsamma arbetsförhållanden, 

rätt att bilda och tillhöra fackföreningar, social trygghet, en tillfredsställande levnads-

standard, hälsa och utbildning. 

 

2.2.2 Om skäliga arbetsvillkor 
För företag är det av vikt att se till att arbetstagarna erbjuds rättvisa och skäliga arbets-

förhållanden för att företaget inte skall bryta mot de mänskliga rättigheterna. Detta stad-

gar den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, liksom ILO:s konventioner om 

arbetsskydd och arbetsmiljö och om fastställande av minimilöner.22 Konventionerna in-

nehåller bland annat ett stadgande om att företag skall erbjuda sina anställda en säker 

                                                 
21 Siffrorna anger antal stater som ratificerat konventionerna per den 1 juli, 2001, Svenska FN-förbundets 
hemsida, 2003-04-12 
22 ILO:s konventioner nr 155 och nr 131 
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och hälsosam arbetsmiljö och att lönerna skall ligga på en nivå som tillfredsställer ar-

betstagarnas grundläggande behov samt säkrar deras försörjning. 

 

ILO har även antagit flera konventioner om arbetstid och rätt till vila och ledighet.23 I 

konventionerna anges att företagen skall följa vad som är stadgat i verksamhetslandets 

lag rörande arbetstider, men att den normala arbetstiden under inga omständigheter skall 

överstiga 48 timmar och övertiden 12 timmar per vecka. Övertid får vara obligatorisk 

om den är en del av ett kollektivavtal. För varje period på sju dagar skall ges en hel dag 

ledigt. 

 

Reglerna i konventionerna har legat till grund för flera olika accepterade uppförandeko-

der,24 bland annat SA 8000 som beskrivs i avsnitt 3.5. Grundprincipen är att det finns ett 

antal grundläggande internationella normer avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor som 

företagen bör följa. Jag menar att företagen bör se till att deras egna och deras underle-

verantörers anläggningar håller en rimlig och godtagbar standard avseende säkerhet, där 

arbetstagarnas hälsa inte riskeras. I detta bör också ingå att tillhandahålla rent dricksvat-

ten och toaletter. Arbetsvillkoren bör vara sådana att de uppfyller godtagbara krav på lö-

nenivå, arbetstid och ledighet. Nivåerna bör sättas med hänsyn till marknadsmässiga 

förhållanden, så länge de marknadsmässiga förhållandena når upp till en godtagbar och 

värdig nivå. Med det menar jag att den lagstadgade minimilönen inte alltid är användbar 

som referensnorm vid lönesättningen, utan lönen måste nå upp till en nivå som arbetsta-

garen kan försörja sig och kanske också sin familj på. Företagen måste utifrån detta göra 

en skälig uppskattning av vad som kan anses som en rimlig lönenivå, och inte understiga 

den nivån.  

 

2.2.3 Om diskriminering 
Ett flertal av FN:s och ILO:s konventioner handlar om diskriminering. FN:s har antagit 

två konventioner av betydelse för företags sociala ansvar, nämligen konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering samt konventionen om avskaffande av 

alla former av diskriminering av kvinnor. De har ratificerats av 157 respektive 168 sta-

                                                 
23 ILO:s konventioner nr 95 och 103 om löner, nr 14 och nr 106 om rätt till veckovila och nr 132 om be-
tald semester 
24 Fagerfjäll m fl, s 83 
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ter.25 Konventionerna olagligförklarar alla former av diskriminering på grund av ras, 

hudfärg och kön, och gäller på samhällets alla områden.  

 

Rasdiskrimineringskonventionen kom till efter att apartheid blivit ett växande problem, 

inte minst i Sydafrika. I konventionen slås fast att det inte finns något som någonsin rätt-

färdigar rasdiskriminering, varken i praktik eller i teori. Kvinnodiskriminerings-

konventionen ger tydligt uttryck för att män och kvinnor aldrig skall behandlas olika, 

inte heller i företagsvärlden. Att företag så uttryckligen nämns i konventionen bör tolkas 

som ett direkt ansvar för företagen att arbeta för jämställdhet mellan könen, även om fö-

retagen i sig inte är juridiskt bundna av konventionen.  

 

Även ILO har antagit två konventioner26 om diskriminering som är av vikt för företag att 

känna till. Konventionerna förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av hudfärg, 

kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, politisk åsikt, nationell härkomst och social 

bakgrund. Förslag finns också om att lägga till ett förbud mot diskriminering på grund 

av sexuell läggning.27 

 

Jag anser att företag bör uppmärksamma ras- och könsdiskrimineringsproblem i sina 

verksamhetsländer och tydligt ta ställning mot diskriminering. Det kan vara svårt för fö-

retag att stå emot tryck både från verksamhetslandets politiska inställning i diskrimine-

ringsfrågor och från intressenternas krav på ansvarstagande. Jag anser dock att monetära 

intressen eller behov av stöd från en regering, som stöder någon form av diskriminering, 

för att etablera sig i ett verksamhetsland aldrig rättfärdigar ens det minsta avsteg från 

icke-diskrimineringsprincipen. I praktiken kan det naturligtvis vara svårt för vissa före-

tag att leva upp till detta krav, men jag anser ändock att strävan efter att undanröja alla 

former av diskriminering bör genomsyra alla beslut företagen tar, så att företagen inte 

medverkar till diskriminering. Dessutom bör företagen främja internutbildning för kvin-

nor i länder där kvinnor har låg status, för att på så sätt erbjuda kvinnor möjlighet att ta 

större plats inom företaget och därmed också generellt större plats i arbetslivet. 

 

                                                 
25 Siffrorna anger antal stater som ratificerat konventionerna per den 1 juli, 2001, Svenska FN-förbundets 
hemsida, 2003-04-12 
26 ILO:s konventioner nr 110 och nr 111 
27 Global respekts hemsida, 2003-04-12 
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2.2.4 Om barn 
Barn ses ofta som särskilt skyddsvärda, en tanke som har globalt erkännande. Främst vi-

sas detta genom att alla FN:s medlemsländer utom två har ratificerat FN:s konvention 

om barnets rättigheter. Med andra ord har 191 stater28 ratificerat konventionen, vilket 

gör den till den internationella överenskommelse om mänskliga rättigheter som har fått 

störst erkännande. Konventionen stadfäster barns rätt till skydd mot diskriminering, för-

tryck, utnyttjande, våld och väpnade konflikter och enligt konventionen skall barnets 

bästa alltid komma i främsta rummet. 

 

FN:s barnkonvention omfattar alla barn och ungdomar upp till 18 år. Konventionsstater-

na erkänner barnets skydd mot att utföra arbete som är skadligt, som kan äventyra bar-

nets hälsa och utvecklig, eller som kan hindra barnets utbildning.29 Med detta menas 

dock inte att FN tar avstånd från alla former av barnarbete, eftersom detta skulle innebä-

ra att alla som är under 18 år och arbetar då ses som barnarbetare. FN tar istället avstånd 

från exploaterande barnarbete och menar att måttligt och anpassat arbete som inte stör 

barnets utbildning, och som inte är skadligt för barnet psykiska eller fysiska hälsa, tvärt-

om kan verka positivt på barnets utveckling. Nyckelprincipen i barnkonventionen är att 

barnets bästa alltid skall prioriteras.30 

 

Principen om att förbjuda exploaterande barnarbete har utvecklats i ILO:s konventioner 

om minimiålder och om avskaffandet av de värsta formerna av barnarbete,31 där riktlin-

jer fastställs för accepterat barnarbete. I minimiålderskonventionen fastställs en generell 

åldersgräns på 15 år, men för arbete som är särskilt hårt och farligt ligger gränsen på 18 

år. Konventionen anger också att inga barn som inte har slutfört den obligatoriska skol-

gången får arbeta. För lättare arbete, det vill säga där barnet samtidigt kan gå i skolan 

och där barnets hälsa inte påverkas negativt, görs emellertid ett undantag från den re-

geln, och sådant arbete tillåts från 13 år. För utvecklingsländer finns en möjlighet att till-

fälligt få åldersgränserna sänkta, så att den generella lägsta åldern ligger på 14 år, för 

tungt arbete på 16 år och för lätt arbete på 12 år. 

 

                                                 
28 Siffran anger antal stater som ratificerat konventionen per den 1 juli, 2001, Svenska FN-förbundets 
hemsida, 2003-04-12. Det är endast USA och Somalia som inte har ratificerat konventionen. 
29 Se artikel 32.1 i FN:s konvention om barnets rättigheter. 
30 Fagerfjäll m fl, s 79 
31 ILO:s konventioner 138 respektive nr 182 
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Trots att i stort sett alla länder har tagit avstånd från barnarbete så tvingas för närvarande 

uppskattningsvis 250 miljoner barn i åldrarna 5-14 år att arbeta världen över.32 Barnar-

bete är ett alltså ett mycket utbrett problem, som företagen bör ägna stor uppmärksamhet 

åt att motarbeta. 

 

Min åsikt är att företag alltid skall ta avstånd från exploaterande barnarbete och att före-

tagen bör följa de rekommendationer om minimiålder som ILO har fastställt. Exploate-

rande barnarbete kan inte rättfärdigas med ökad ekonomisk vinst. Därför anser jag också 

att det ligger på företagen att kontrollera så att deras underleverantörer inte utnyttjar 

barnarbetare i syfte att få ner sina kostnader och erbjuda bättre priser. Det är alltså vik-

tigt att företag tar ställning i frågan, men samtidigt bör företagen också vara medvetna 

om att problemet med barnarbete inte är okomplicerat. Många barn är beroende av arbe-

te för deras egen och deras familjers försörjning, vilket innebär att barn som inte får ar-

beta kan tvingas till prostitution, tiggeri och brott. Jag menar att det är viktigt att företa-

gen gör en avvägning, så att barnets bästa hela tiden prioriteras. I verksamhetsländer där 

barnarbete är ett stort problem kan det vara mer etiskt att successivt avskaffa barnarbete 

inom företaget, även om företaget klart angett sin ståndpunkt i frågan. Det kan också 

vara lämpligt att erbjuda alternativ, exempelvis att barnen kan få arbeta kvar i begränsad 

omfattning om de samtidigt också går i skolan. 

 

2.2.5 Om fackföreningar och kollektiva förhandlingar 
Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar stipuleras i den allmänna förklaringen 

om de mänskliga rättigheterna, och befästs i FN:s internationella konvention om ekono-

miska, sociala och kulturella rättigheter och i ILO:s konventioner33 om föreningsfrihet 

och skydd för organisationsrätten samt om organisationsrätten och den kollektiva för-

handlingsrätten. 

 

Grundtanken i dessa konventioner, liksom i den allmänna förklaringen, är att alla och 

envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar, utan att behöva inhämta till-

stånd från arbetsgivaren för detta och utan att behöva riskera att förföljas eller trakasse-

                                                 
32 Bancos hemsida, 2003-05-31. Banco är Sveriges ledande förvaltare av etiska och ideella fonder samarbetar 
med totalt 145 olika ideella organisationer. 
33 ILO:s konventioner nr 87 och nr 98 
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ras för sin medverkan i fackförbund. Det får heller inte förekomma tvång, det vill säga 

att alla och envar också har rätt att välja att inte vara medlem i en fackförening.  

 

Konventionerna fastställer också att inga stater får förbjuda fackföreningar och heller 

inte blanda sig i deras angelägenheter. Trots detta förföljs, trakasseras och mördas med-

lemmar och ledare av fackliga organisationer i många länder. I vissa länder, som Kina 

och Vietnam, är fria fackföreningar förbjudna av staten.34 Jag menar att fackföreningar 

aldrig bör förbjudas av företaget självt, och i verksamhetsländer där fackföreningar är 

statligt förbjudna bör företaget försöka hitta alternativa former för de anställda att i 

grupp tillgodose sina intressen. Det är också viktigt att företagen offentligt visar sin po-

sitiva inställning till fackföreningar, eftersom detta bidrar till att stärka opinionen för fria 

fackföreningar och därmed också på sikt kan bidra till positiva förändringar. För att ett 

företag skall ta ett fullt ansvar anser jag att investeringar och anlitande av underleveran-

törer i länder som förbjuder fria fackföreningar skall avstås ifrån. Detta är naturligtvis att 

dra gränsen för det sociala ansvaret väldigt långt, och kanske inte rimligt att kräva av 

alla globala företag i dagsläget. Jag vill ändock understryka att de globala företagen inte 

skall underskatta sin makt att bidra till förändringar genom sina ställningstaganden. En-

ligt min mening handlar det inte om att sätta gränser som speglar det sociala ansvaret 

som det ser ut idag, utan om att sätta gränser som speglar hur det sociala ansvaret bör se 

ut. 

 

Rätten att delta i kollektiva förhandlingar är en så kallad central fullmaktsrättighet och 

utan denna rättighet kan inte arbetsgivare och arbetstagare förhandla fram rättvisa över-

enskommelser, som är rimliga mot bakgrund av lokala förhållanden.35 Rätten till kollek-

tivförhandlingar behandlas i samma konventioner som fackföreningarna. I företags soci-

ala ansvar ingår givetvis att tillåta kollektiva förhandlingar, eftersom detta följer hand i 

hand med att tillåta fackföreningar.  

 

2.2.6 Om tvångsarbete 
Tvångsarbete och skuldslaveri tillhör de äldsta formerna av slaveri. Trots att det är för-

bjudet nästan överallt påverkar det fortfarande miljoner vuxna, barn och invandrande ar-

                                                 
34 Fagerfjäll m fl, s 76 f 
35 Fagerfjäll m fl, s 74 
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betstagare.36 Tvångsarbete handlar om att staten tvingar arbetstagarna att utföra en viss 

typ av arbete. Skuldslaveri innebär att människor tvingas arbeta till följd av en skuld. 

Ofta handlar det om att personer tar lån för att betala avgiften till en förmedling för att få 

ett jobb, och sedan används lånet som metod för att tvinga personerna att arbeta långa 

pass eller räknas av mot deras överenskomna lön på ett sätt som endast arbetsgivaren 

kontrollerar.37 Detta innebär att personerna inte har möjlighet att göra sig fria från ar-

betsgivaren, utan blir livegna i förhållande till denne. Skuldslaveri drabbar också ofta 

barn. I de flesta fall har föräldrarna eller andra anhöriga tvingats att ta lån för att överle-

va och barnen ”säljs” eller tvingas arbeta som enda möjlighet att betala av skulden.38  På 

detta sätt är det vanligt att skuldslaveri och barnarbete är två förenade problem. Skuld-

slaveri är vanligast förekommande i Indien, Nepal och Pakistan, men existerar också på 

flera andra håll i världen.39 

 

Tvångsarbete förbjuds både i FN:s internationella konvention om medborgerliga och 

politiska rättigheter samt i ILO:s konvention om avskaffande av tvångsarbete.40  Den 

sistnämnda omfattar även skuldslaveri. Skuldslaveri har dessutom utförligare förbjudits 

av FN i konventionen om undertryckande av slaveri, slavhandel samt med slaveri jäm-

förbara bruk och sedvänjor.  

 

För mig är det en självklarhet att slaveri, i vilken form det än förekommer, är helt oac-

ceptabelt och att företag skall ta totalt avstånd från både skuldslaveri och tvångsarbete. 

Även om det är svårt att fastställa förekomsten av skuldslaveri och tvångsarbete måste 

företag vara medvetna om att det kan förekomma hos deras underleverantörer, och på så 

sätt komma att förknippas med företaget självt. Företag bör därför i största möjliga mån 

försöka kontrollera att deras underleverantörer inte använder skuldslavar, och dessutom 

vara medvetna om att företagen kan komprometteras om de misstänks för samröre med 

en stat som utnyttjar tvångsarbete. Skulle ett företag upptäcka förekomst av skuldslaveri 

eller tvångsarbete bör samarbetet med leverantören avbrytas om inte garantier kan ges 

för att detta kommer att upphöra genast. Ett företag som inte tar avstånd från en sådan 

leverantör medverkar ju faktiskt till att slaveriet fortsätter. 

                                                 
36 Fagerfjäll m fl, s 85 
37 Fagerfjäll m fl, s 86 
38 Bancos hemsida, 2003-05-31 
39 Fagerfjäll m fl, s 85 
40 ILO:s konvention nr 29. Se gärna även konvention nr 105 för utförligare definitioner och regler. 
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Till företagens hjälp finns flera människorättsorganisationer, bland andra Amnesty In-

ternational och Human Rights Watch, som ger ut rapporter om förekomst och åtgärder 

av skuldslaveri och tvångsarbete. Företagen bör utnyttja dessa organisationer för kun-

skap och information. Även kontakt med företrädare för arbetstagarna på plats är att re-

kommendera för att kontrollera förekomsten av slaveri.41 

 
2.3 EU:s grönbok om främjande av en europeisk ram för före-

tagens sociala ansvar 
1993 vädjade Jacques Delors, EU:s dåvarande ordförande, om att företagen skulle med-

verka i kampen mot social utslagning.42 Denna vädjan ledde till att medlemsländerna år 

2000 enades om att bli världens mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekono-

mi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt och med fler och bättre arbetstillfällen 

och en högre grad av sammanhållning. I sin tur ledde detta till utformandet av en grön-

bok43 om företagens sociala ansvar, som gavs ut av EU-kommissionen sommaren 2001. 

En grönbok är en debattskrift som avser att fästa uppmärksamhet på en speciell fråga, 

och som förhoppningsvis kan leda till gemensamma överenskommelser inom EU. Just 

denna grönbok är endast tänkt att skapa debatt, och om företagen inte accepterar den 

finns inget hot om lagstiftning eller tvingande regelverk i bakgrunden. 

 

Syftet med grönboken är alltså att skapa en bred debatt om hur EU kan främja företa-

gens ansvarstagande både på nationell och på europeisk nivå. Kommissionen fäster sär-

kilt avseende vid att väcka debatt om hur man bäst tar till vara på de erfarenheter som 

redan gjorts på området, och efterlyser också nya sätt att arbeta med socialt ansvar och 

få utvärderingen och valideringen av det arbetet att nå en tillfredställande nivå.44  

 
Inför den slutliga versionen fick Kommissionen över 250 remissvar från företag, fackfö-

reningar, NGO:s och enskilda personer. Grundfrågan som ställdes till dessa var om det 

ligger i företagens långsiktiga intresse att ”överträffa” sina sociala och miljömässiga 

skyldigheter genom att iakttaga ett ännu bättre etiskt uppträdande. Av remissvaren kun-

                                                 
41 För mer vägledning om tvångsarbete och skuldslaveri, se gärna Fagerfjäll m fl, s 87 
42 Prevents hemsida, 2003-03-09 
43 Grönbok – Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar, KOM (2001) 366 slutlig. 
44 KOM (2001) 366 slutlig, s 3 
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de utläsas, att det råder en allmän enighet om att företagen måste ta hänsyn till de socia-

la, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av sin verksamhet. Många företag be-

tonade också behovet av flexibilitet så att företagen kan införa de metoder som passar 

just dem, och förkastar tanken om en lösning som kan passa alla. För många företag var 

det också viktigt att påpeka att lagstiftning om socialt ansvarstagande kan verka häm-

mande för företagen och göra dem mindre motiverade att överträffa sina lagstadgade 

skyldigheter.45 

 

2.3.1 Innehållet i grönboken 
Grönboken specificerar det nya sociala ansvarstagande som företagen förväntas leva upp 

till nu när företagens makt ökat i förhållande till politikernas och försöker fylla behovet 

av en enhetlig syn på begreppet socialt ansvar. Kommissionen menar att Europa bör an-

amma det anglosaxiska synsättet på Corporate Social Responsibility, det vill säga att fö-

retagen inte bara har ett ansvar gentemot sina aktieägare utan också mot en rad andra in-

tressenter inom och utom företaget. Ansvaret tas genom att frivilligt ta sociala och mil-

jömässiga hänsyn utöver vad som krävs enligt lagar och avtal.46 

 

Företagen uppmuntras att anamma begreppet ”tripple bottom line” som står för ett trede-

lat resultat. Med det menas att företagen, vid sidan om de ekonomiska aspekterna, även 

skall beakta sociala och miljörelaterade aspekter. Kommissionen menar att genom att fö-

retagen tar hänsyn till alla tre aspekterna så är det troligt att detta skapar en mer produk-

tiv och mer lönsam verksamhet, som dessutom förenas med hållbarhet och ansvarighet. 

 

Grönboken visar att det ofta ligger i företagens intresse att göra mer än lagstiftningen 

kräver. Respekt från omgivningen och ett gott anseende som arbetsgivare generar till-

gångar i företaget, genom ett höjt varumärkesvärde och ökad tillgång till motiverad och 

kompetent personal, vilket stärker företaget på marknaden.47  

 

Företagen uppmuntras i grönboken att sträva efter ett socialt ansvarstagande på både eu-

ropeisk och internationell nivå, genom hela leverantörskedjan. Detta eftersom företagen 

ofta har ett faktiskt inflytande över underleverantörernas verksamheter. Socialt ansvars-

                                                 
45 EU:s hemsida, 2003-02-07 
46 KOM (2001) 366 slutlig, s 4 
47 EU:s hemsida 2003-02-07, KOM (2001) 366 slutlig, s 7 
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tagande bör inte betraktas som en kostnad, utan som en långsiktig investering, i likhet 

med exempelvis kvalitetsförvaltning.48  

 

Kommissionen påpekar apropå den internationella dimensionen av ansvarstagande, att 

man inte önskar att företagens sociala ansvar skall ersätta lagar och förordningar om so-

ciala rättigheter, så att utvecklingen av ny lagstiftning hämmas. I länder där arbetsrätts-

ligt och miljörättsligt skydd saknas eller är outvecklat, skall man istället sträva efter att 

sådana lagar införs, så att socialt ansvarsfulla lösningar kan utvecklas enligt dessa.49 

Detta är naturligtvis en viktig synpunkt. En risk med för stort ansvarstagande från 

många globala företag, är just att regeringar i länder där behovet av socialt ansvarsta-

gande är stort passiviseras när det gäller att utveckla det sociala skyddet. Fylls behovet 

av frivilligt engagemang från företagen kan verkliga initiativ saknas att inrätta lagar och 

förordningar som ger ett permanent skydd för de berörda människorna. 

 

2.3.1.1 Internt ansvar 

I grönboken beskrivs hur företags ansvar kan ta sig uttryck, och ansvaret delas upp i in-

ternt och externt ansvar. Det interna ansvaret rör företagens anställda och är kopplat till 

frågor om humankapital, arbetsmiljö och hanteringen av förändringar. Genom en an-

svarsfull personalförvaltning och rekryteringslösningar som är icke-diskriminerande kan 

företagen få ökad tillgång till en mer diversifierad och kvalificerad personal, som dess-

utom är lojal mot företaget. En hälsosam arbetsmiljö är också viktig för rekrytering av 

kvalificerad personal men även för att minska sjukskrivningar. Att ta socialt ansvar när 

det gäller att hantera förändringar hänger samman med att avväga och ta hänsyn till in-

tressen och problem för de som påverkas i samband med omstruktureringar på företaget. 

Detta kan göras genom att förbereda en omstrukturering väl, så att alla större risker 

identifieras, att kostnader för alternativa strategier beräknas samt att alternativa åtgärder, 

som skulle minska behovet av uppsägningar, utvärderas.50 

 

2.3.1.2 Externt ansvar 

Det externa ansvaret sträcker sig utanför företagets fysiska väggar och omfattar både det 

lokala samhället och andra som kan påverkas av företagets beslut. Förutom anställda 

                                                 
48 KOM (2001) 366 slutlig, s 4 
49 KOM (2001) 366 slutlig, s 7 
50 KOM (2001) 366 slutlig, s 8 ff 
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och aktieägare har ju företaget flera andra intressenter, som affärspartners, leverantörer, 

kunder, offentliga myndigheter och NGO:s som företräder lokalsamhället och miljön. 

För globala företag gäller att den externa dimensionen också utsträcks till att gälla utan-

för EU:s gränser. Företaget är integrerat i det samhälle där det verkar, om det så än är 

globalt eller lokalt. Företagen bidrar till samhället genom att tillhandahålla arbetstillfäl-

len, löner och skatteintäkter. De är dessutom beroende av att det samhälle där de verkar 

är stabilt och växande. Flera företag har också sina kunder i den närmaste omgivningen. 

Att ta ett socialt ansvar när det gäller beslut som påverkar det lokala samhället kan där-

för vara essentiellt för företagets fortlevnad. Genom god samverkan mellan företaget 

och samhället skapas ett slags socialt kapital.51 

 

Följderna av ett företags sociala ansvarstagande begränsas inte enbart till företaget utan 

påverkar dessutom dess ekonomiska partners och intressenter. Genom att exempelvis 

fungera som mentorer för mindre företag för att främja initiativ till eget företagande el-

ler fungera som förebilder när det gäller social redovisning och kommunikation sprids 

kunskaper om hur socialt ansvarstagande kan tas.52 

 

En stor del av det externa ansvarstagandet rör mänskliga rättigheter, särskilt då ett före-

tag sysslar med internationell verksamhet och använder globala leverantörskedjor. Glo-

bala företag ställs inför svåra gränsdragningsproblem rörande företagens ansvarområden 

kontra regeringarnas ansvarsområden. Till följd av påtryckningar från omvärlden kon-

staterar Kommissionen att många företag nu antar uppförandekoder om arbetsförhållan-

den, mänskliga rättigheter och miljöaspekter, särskilt då det gäller förhållanden hos un-

derleverantörerna. Kommissionen fastställer dock att uppförandekoderna endast blir ef-

fektiva om dessa granskas och genomförs ordentligt. Till skillnad från lagstiftning byg-

ger uppförandekoderna endast på ett frivilligt åtagande och skall enbart komplettera de 

tvingande regler som finns i lagstiftning. Uppförandekoder skall, för att vara effektiva, 

tillämpas i alla led i organisationen och produktionen.53 

 

 

 

                                                 
51 KOM (2001) 366 slutlig, s 11 f 
52 KOM (2001) 366 slutlig, s 11 ff 
53 KOM (2001) 366 slutlig, s 13 ff 
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2.3.1.3 Rapportering, revision och social märkning 

Flera, inte minst globala, företag offentliggör rapporter om sitt sociala ansvarstagande. 

Det råder emellertid stora skillnader mellan vilka områden som tas upp och hur ingåen-

de informationen är. För att nå en stor samstämmighet och öppenhet krävs enligt Kom-

missionen ett ökat samförstånd om vilken typ av information som företagen skall vara 

beredda att ge och en mer heltäckande social redovisning, rapportering och revision. En 

rad olika organisationer har tagit på sig att utforma regler för social rapportering, men de 

flesta av dem är ännu så länge alltför ofullständiga för att täcka hela spektrat av socialt 

ansvarstagande. Kommissionen konstaterar att det finns ett stort behov av att skapa 

standardiserade riktlinjer och verktyg för fler företag, särskilt de små och medelstora fö-

retagen.54 

 

Undersökningar har visat att kunder vill veta om produkterna de köper har tillverkats på 

ett socialt ansvarsfullt sätt. Etisk märkning är ett sätt för enskilda tillverkare och indu-

strier att reagera på kundernas krav på garantier om ursprung eller arbetsvillkor. Dessa 

märkningar är marknadsbaserade incitament som ännu saknar förankring i någon lag-

stiftning. Flera sådana märkningssystem finns idag, exempelvis den så kallade rättvise-

märkningen.55 Sådana märkningssystem kan bidra till att åstadkomma en positiv social 

förändring bland företag, återförsäljare och konsumenter. Kommissionen framhåller 

dock att för att dessa märkningssystem skall kunna utvidgas till andra produkter än rena 

nischprodukter kan det bli nödvändigt att införa effektiva metoder för att kontrollera om 

de etiska kraven uppfylls.56 

 

2.4 Globkom 
1999 bemyndigade regeringen att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas med upp-

drag att utreda svensk politik för global utveckling. Kommittén, som beslöt att arbeta 

under beteckningen Globkom, hade till uppgift att utreda hur Sveriges politik för en 

globalt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling borde vidareutvecklas i en 

tid av allt starkare globala ömsesidiga beroenden. 

 

                                                 
54 KOM (2001) 366 slutlig, s 16 ff 
55 För mer information om rättvisemärkningen, besök Rättvisemärkts hemsida: www.rattvisemarkt.se 
56 KOM (2001) 366 slutlig, s 19 f 
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Den utredning som kommittén presenterade år 2002 heter ”En rättvisare värld utan fat-

tigdom”57 och visar att det behövs en mer sammanhållen syn på bistånd i svensk politik. 

Jag kommer inte närmare att gå in på själva biståndsfrågan utan fokusera på de delar av 

utredningen som kan vara intressanta ur ett företagsperspektiv. 

 

Kommittén konstaterar att en värld i fattigdom förblir en otrygg värld för alla, också för 

välbeställda individer och stater. Att bekämpa fattigdomen och skapa en rättvisare värld 

ligger därför i allas intresse.58 Vad gäller näringslivet fastslås att detta har fått ökad eko-

nomisk och politisk makt och bör därför inkluderas i bekämpningen av fattigdomen. 

Trots att de globala företagen har fått ta emot mycket kritik för de negativa konsekven-

ser som globaliseringen för med sig, så som miljöförstöring, korruption, fattigdom, ut-

sugning och ekonomisk instabilitet, medför de mycket gott. De globala företagens inve-

steringar bidrar ofta till att sprida kunskap och teknik mellan länderna.59 

 

Företagens utvidgade roll och utrymme i den internationella ekonomin har följts av krav 

att dessa nya möjligheter också skall kombineras med en skyldighet för företagen, 

främst de globala, att ta ett ökat ansvar för sociala och miljömässiga effekter. Kommit-

tén observerar att sådana krav framställs allt mer vid protester på internationella möten, i 

olika internationella fora och i samband med kampanjer och konsumentbojkotter av oli-

ka slag.60 

 

Företagens ansvar uppfattas som extra viktigt när det gäller mänskliga rättigheter, trots 

att detta tidigare varit enbart regeringarnas uppgift. Anledningarna är bland andra att re-

gelverket som hanterar det ekonomiska området anses vara kraftfullare än regelverket på 

det sociala området, samt att det finns ett växande engagemang för mänskliga rättigheter 

som en del i arbetet med fattigdomsbekämpning och demokratisering. Dessutom har de 

fackliga organisationernas oro ökat när det gäller risken att globaliseringen, i kombina-

tion med de svaga regelverken på det sociala området, skall leda till att regeringar bjuder 

över varandra med att ”erbjuda” sämsta möjliga arbetsvillkor och därmed den billigaste 

arbetskraften.61 Det finns ju trots allt många globala företag idag som inte alls bryr sig 

                                                 
57 SOU 2001:96 
58 SOU 2001:96, s 11 
59 SOU 2001:96, s 51 
60 SOU 2001:96, s 263 
61 SOU 2001:96, s 263 f 
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om det sociala ansvar de väntas ta, även om medvetenheten för dessa frågor generellt 

sett ökar. 

 

När det gäller att skapa en rättvis värld blir företagens etiska uppträdande allt mer vik-

tigt. Flera regeringar har tagit initiativ för att främja företagens uppträdande och liknan-

de initiativ tas även av internationella organisationer, enskilda organisationer och av fö-

retagen själva. Detta visar på den vilja som faktiskt finns även bland företagen att ut-

veckla klara regler för det sociala ansvarstagandet. Kommittén nämner flera initiativ ut-

över de regelverk och koder som enskilda företag själva upprättar, bland andra Global 

Compact, EU:s grönbok och det arbete som skett med att utveckla OECD:s riktlinjer. 

Trots det intensiva arbetet med att utveckla ett bärkraftigt internationellt ramverk kring 

mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet uppfattas dessa av företagen som svår-

tolkade och vaga. Kommittén menar att de privata initiativ som tagits är en följd av att 

de regelverk som finns uppfattas som alltför svaga och att de saknar effektiva kontroll- 

och sanktionsinstrument.62 

 

De privata frivilliga initiativen som tas visar på en stor efterfrågan på klara normer och 

regelverk. Denna efterfrågan är positiv på så sätt, att det ökar kraven på att de regelverk 

som finns faktiskt utvecklas och förstärks. De företag som trots allt väljer att ställa sig 

utanför regelverken gör det förmodligen av okunskap kring regelverkens innehåll eller 

kring dess tolkning och tillämpning. Kommittén efterlyser därför åtgärder för att över-

brygga dessa hinder och understryker vikten av att främja universellt gällande normer 

och regelverk, eftersom dessa är ”en ytterst viktig del av en rättighetsbaserad ansats i det 

internationella samarbetet för global utveckling”.63 

 

Kommittén fastslår alltså att de internationella regelverk som finns på de miljömässiga 

och sociala områdena idag är alldeles för svaga och därför blir näringslivet egna ställ-

ningstaganden och initiativ mycket viktiga. Förslag ges dessutom till att en utredning 

skall tillsättas som skall undersöka om det finns ett behov av lagstiftning för företags 

rapporteringsskyldighet på det sociala och miljömässiga området, samt om det förelig-

ger behov av villkor gällande socialt ansvarstagande.64 

                                                 
62 SOU 2001:96, s 264 f 
63 SOU 2001:96, s 266 
64 SOU 2001:96, s 271 
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Kommittén anger också att näringslivets arbete med etiska riktlinjer och socialt ansvar 

bör utgå från FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, eftersom denna 

utgör en principiellt viktig utgångspunkt i och med att där fastslås att varje individ och 

organ skall främja de rättigheter som finns inskrivna i deklarationen. Näringslivet upp-

manas att demonstrera en vilja att stödja FN-stadgans intentioner och verka för utveck-

landet av en god praxis. ILO:s konventioner bör ses som en grund för etablerandet av 

normer på arbetsplatser och en vägledning när det gäller tolkandet av de mänskliga rät-

tigheterna i arbetslivet. Det krävs dock en fortsatt debatt och en fortsatt utvecklande av 

god praxis, främst när det gäller barnarbete, men även på områden som inte är lika väl-

definierade.65    

 

 

 

 

 

                                                 
65 SOU 2001:96, s 266 
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3 Hur kan företag ta socialt ansvar? 
 
Under de senaste åren har mjuka värderingar, det vill säga värderingar med mänsklig 

prägel såsom hälsa, trivsel, ansvarskännande och ödmjukhet fått en alltmer framskjutan-

de roll inom företagen.66 De från omgivningen ökade kraven på diskussion kring etiska 

riktlinjer och socialt ansvarstagande från företagens sida har resulterat i en mängd olika 

regelverk och initiativ som syftar till att verka normerande för företagens samhällsan-

svar. Förutom den rena lagstiftningen, både nationell och internationell sådan, finns 

bland andra OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och 

Sveriges Globalt Ansvar. 

 

Därtill har också många olika intresseorganisationer tagit fram förslag till olika upp-

förandekoder som företagen bör följa. Även företagen själva upprättar interna riktlinjer 

och policies som ofta bygger på ovan nämnda regelverk. Allt fler företag, framförallt de 

större globala företagen, arbetar aktivt med dessa frågor. Problemen för företagen är just 

den rika flora av regler och initiativ som finns och som inte erbjuder någon enhetlig eller 

sammanhängande syn på hur långt företagens sociala ansvar skall sträcka sig och vad 

som skall innefattas i begreppet. Även de bindande konventionerna, som delvis är im-

plementerade i nationella rättsystem, ger en oklar bild av vad som verkligen gäller för 

det internationella näringslivet. Konventionerna beskrevs i avsnitt 2.2. 

 

Många företag uppfattar de initiativ som tas som ett smörgåsbord, där utbudet blir för 

stort för att kunna välja ”rätt”. Jag vill redan på detta stadium upplysa läsaren om att alla 

de initiativ, regelverk och policies som finns idag faktiskt bygger på samma grundprin-

ciper. Som jag lyfte fram i kapitel 2 utgör FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna ett slags fundament för alla frågor rörande socialt ansvar. Både FN-

konventionerna om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om rättigheter i ar-

betslivet genomsyrar hela synen på socialt ansvarstagande för företag, och för den som 

är osäker på vad som förväntas av företagen idag är dessa konventioner en bra början.  

 

I detta kapitel skall jag redogöra för de initiativ, organisationer och riktlinjer som hittills 

har fått störst uppmärksamhet bland företagen. Dessa ger företag en hjälp med sitt socia-

la ansvarstagande och brukar benämnas ”verktyg”. Detta är ett ypperligt samlingsbe-
                                                 

66 Lövgren, J & Sandell, P, s 2 
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grepp, eftersom det är just som medel för att nå ett mål som dessa initiativ och riktlinjer 

kan användas. De tre första verktygen som presenteras i detta kapitel, det vill säga 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Global Compact och Globalt Ansvar, är 

initiativ och riktlinjer som utarbetats av regeringar. Detta ger dem en särskild tyngd som 

normbildande verktyg och presenteras därför före de verktyg som utarbetats av andra 

organisationer. Därpå presenteras CRS Europe, ett nätverk av företag som också har 

stöd av EU, och därför också har relativt stor auktoritet. Därefter presenteras tre olika 

verktyg, SA 8000, AA 1000 och GRI, som alla har rönt uppmärksamhet i debatten om 

företags sociala ansvar. Jag vill dock poängtera att det finns fler verktyg än de jag be-

skriver här, och att många företag också väljer att upprätta helt egna interna koder och 

policies.  

 

I nästa kapitel kommer jag också att föreslå en handlingsmodell för företag som vill bör-

ja arbeta med frågor rörande sitt sociala ansvar. Handlingsmodellen utgör en stegvis 

vägledning för hur ett företag på ett bra sätt kan gå till väga för att identifiera sitt ansvar 

och därefter finna eller utforma regler som passar det enskilda företaget. För den som 

redan besitter kunskap om de olika riktlinjer och verktyg som presenteras i detta kapitel 

rekommenderar jag att direkt gå vidare till nästa kapitel. 

 

3.1 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), organisatio-

nen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är ett samarbetsorgan för 30 länders re-

geringar som bildades 1960 och har sitt säte i Paris. OECD fungerar som ett forum för 

utbyte av idéer och erfarenheter samt som ett organ för analyser inom alla de områden 

som påverkar ekonomin och den ekonomiska utvecklingen, främst i medlemsländerna. 

På det handelspolitiska området har OECD en betydelsefull funktion som stöd för för-

bättringar av det multilaterala handelssystemet och en fortsatt avveckling av handelshin-

der. OECD arbetar bland annat med bedömning av olika politiska riktlinjer, frågeställ-

ningar kring internationella investeringsregler och med uppdatering av organisationens 

riktlinjer för multinationella företag. 67 

 

                                                 
67 UD:s hemsida, 2003-04-20 
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OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer till fö-

retag från regeringarna i OECD:s medlemsländer.68 Riktlinjerna förhandlades fram re-

dan 1976 och har sedan dess omförhandlats flera gånger, senast 2000. Vid den sista re-

videringen utvidgades riktlinjerna till att även omfatta korruption och företagens arbete 

med miljö, vilket gör att riktlinjerna numera täcker in de av ILO fastställda grund-

läggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet.69 

 

Riktlinjerna är frivilliga och innehåller principer och standarder för ansvarigt och etiskt 

bedrivande av affärsverksamhet. Målet med riktlinjerna är att säkerställa att företags 

verksamheter stämmer överens med regeringspolitiken i verksamhetsländerna, att stärka 

grunden för förtroendet mellan företagen och de samhällen där de verkar, att bidra till att 

underlätta utlandsinvesteringar samt att öka företagens bidrag till en hållbar utveck-

ling.70 

 
Trots att riktlinjerna saknar juridiskt bindande kraft anses de ändå ha en viss auktoritet 

eftersom de är gemensamma rekommendationer från OECD-ländernas regeringar till de 

multinationella företagen, och därigenom ger uttryck för en gemensam internationell syn 

på företags ageranden. OECD:s medlemsländer främjar att riktlinjerna följs genom så 

kallade nationella kontaktpunkter. I Sverige leds kontaktpunkten av Utrikesdepartemen-

tet och består av representanter från flera departement i regeringskansliet, fack och när-

ingsliv.  

 

Kontaktpunkternas huvuduppgifter är att samordna de frågor som rör multinationella fö-

retag, sprida kunskap om riktlinjerna och främja dess användning, besvara och diskutera 

frågor som hör till riktlinjerna samt medverka till att lösa sådana problem som kan om-

fattas av riktlinjerna. En av kontaktpunktens viktigaste uppgifter är att fungera som fo-

rum för diskussioner som rör riktlinjerna och kontaktpunken kan också ta upp brott mot 

riktlinjerna. Det saknas emellertid tvångsmedel eftersom riktlinjerna är frivilliga. Två 

gånger71 har brott mot riktlinjerna tagits upp i Sverige och båda gångerna löstes tvisterna 

med de procedurer som riktlinjerna anger, det vill säga att genom diskussion med det 

                                                 
68 UD:s hemsida, 2003-02-07 
69 Utrikesdepartementet, s 8 
70 Se inledningen, OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
71 Leif Pagrotsky m fl i en artikel på Kyrka-arbetslivs hemsida, 2003-04-20 



 40

berörda företaget få det att följa riktlinjerna. Vem som helst är berättigad anmäla fall av 

brott mot riktlinjerna till knutpunkten.72 

 

Jag anser att kunskap om att vem som helst, när som helst, kan anmäla ett företag som 

bryter mot riktlinjerna bör spridas. Att endast två fall behandlats i Sverige betyder inte 

att svenska globala företag alltid är ansvarsfulla i sin verksamhet. I detta sammanhang är 

det viktigt att påpeka att det saknar betydelse var brottet mot riktlinjerna begåtts, ett fö-

retag kan ändå anmälas i sitt hemland. Om ett fall uppstår i ett land som inte antagit rikt-

linjerna skall kontaktpunkten ändå följa samma procedur när detta är möjligt. Det inne-

bär dock svårigheter och tillämpningen av riktlinjerna i länder som inte är medlemmar 

av OECD är trots allt begränsad. Riktlinjerna står nämligen aldrig över de nationella la-

garna och förordningarna.73  

                   

3.1.1 Riktlinjernas innehåll 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag tillhandahåller frivilliga principer och 

normer för ansvarsfullt bedrivande av affärsverksamhet. I huvudsak anger riktlinjerna 

att företag bör bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå 

en hållbar utveckling samt respektera de mänskliga rättigheterna för de individer som 

påverkas av företagets verksamhet i linje med verksamhetslandets regerings internatio-

nella skyldigheter och åtaganden. Då det är möjligt skall företagen också uppmuntra af-

färspartners och leverantörer att bedriva verksamhet i enlighet med riktlinjerna. 

 

Riktlinjerna riktar sig till multinationella företag, men vad detta verkligen innebär defi-

nieras inte.74 Multinationella företag är alla företag som verkar i mer än ett land, och UD 

har också deklarerat att ”i de fall där moderbolagen har ett faktiskt inflytande över dot-

terbolagen bär de också ansvaret för att riktlinjerna även iakttas av dotterbolaget”.75 

Denna vida tolkning av begreppet multinationella företag gör att fler företag kan täckas 

in av riktlinjerna än om begreppet var klart definierat, vilket minskar risken för ”kryp-

hål” för företagen att inte behöva iakttaga riktlinjerna.  

 

                                                 
72 UD:s hemsida, 2003-02-07 
73 UD:s hemsida, 2003-04-20 
74 Riktlinjerna, kapitel I p 3 
75 Utrikesdepartementet, s 20 
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Riktlinjerna är indelade i tio kapitel. Det första definierar begrepp och principer, de öv-

riga nio innehåller konkreta rekommendationer till företag på områdena allmän policy, 

information, anställda, miljö, korruption, konsumentintressen, vetenskap och teknik, 

konkurrens och skatt. 

 

Vad gäller allmän policy bör företagen fullt ut ta hänsyn till den etablerade politiken i de 

länder där de bedriver verksamhet och ta hänsyn till andra intressenters åsikter. Målet 

med detta är att främja en hållbar utveckling. Företagen uppmanas också att respektera 

de mänskliga rättigheterna, och särskilt fästa avseende på FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. I kommentarerna till riktlinjerna påpekas att även om 

mänskliga rättigheter primärt är regeringarnas ansvar så har även företagen en viktig 

roll.76 Riktlinjerna anmodar också företagen att stimulera skapandet av lokal kapacitet 

och skapa arbetstillfällen samt använda sig av god företagsstyrning och också medverka 

till att affärspartners och leverantörer gör detsamma. I kommentarerna framhålls ytterli-

gare att riktlinjerna inte är en ersättning för lagar och regler och att företag inte skall an-

vända reglerna för att begränsa konkurrensen eller skapa handelshinder.77 

 

Riktlinjerna i övrigt handlar bland annat om att regelbundet ge god och relevant infor-

mation om företagets verksamhet, produkter och tjänster och i frågor rörande konsu-

mentintressen bör företagen handla i enlighet med god affärssed och god marknadsfö-

ringssed. Företagen skall också respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta 

med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete och tvångsarbete. Dessa reg-

ler bygger till stor del på ILO:s konventioner om rättigheter i arbetslivet. 

 

Företag uppmanas även att beakta behovet av att skydda miljön, den allmänna hälsan 

och säkerheten samt i allmänhet bedriva sin verksamhet så att den bidrar till en mer 

hållbar utveckling. Dessutom uppmanas företagen att bekämpa korruption och mutor. 

Företagen bör inte, direkt eller indirekt, erbjuda, lova, ge eller begära muta78 eller annan 

otillbörlig fördel. Inte heller bör företag acceptera mutor eller otillbörliga fördelar.  

 

                                                 
76 Utrikesdepartementet, s 22 
77 Utrikesdepartementet, s 23 
78 Muta ses som aktiv korruption, det vill säga att erbjuda pengar i utbyte för något, medan bestickning 
klassas som passiv korruption, det vill säga emottagande av en erbjuden muta. 
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I riktlinjerna anmodas företagen jämväl att överföra teknik och kunskap till värdlandet, 

inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas samt betala sina skatter i 

tid och i enlighet med verksamhetslandets lagstiftning. Det sistnämna innebär att företa-

gen inte skall bemöda sig om att finna kryphål i lagstiftningen för att minska sin skatt-

skyldighet, eftersom skatter bidrar till verksamhetslandets offentliga finanser. 

 

3.2 Global Compact 

På ”World Economic Forum” 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan 

näringslivet att ta globalt ansvar. Han lanserade därmed initiativet ”The Global Com-

pact”.79 Global Compact innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor och mil-

jöskydd och baseras på ILO:s konventioner samt på FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna och liknar till stora delar OECD:s riktlinjer för multinationella 

företag. 

 

Global Compact är öppet för företag att frivlligt ansluta sig till och de som väljer att 

göra det uppmanas att följa nio principer, som kan ses som grova riktlinjer för företa-

gens handlande. För det enskilda företaget säger inte riktlinjerna speciellt mycket, utan 

för att de skall bli användbara krävs en avsevärd definiering och en utvidgning av prin-

ciperna.80 Initiativet är på detta stadium främst ett sätt att fästa uppmärksamhet på de 

högst aktuella ansvarsfrågorna för företag samt att utgöra ett komplement till OECD:s 

riktlinjer, eftersom dessa endast gäller för OECD-länder. När Annan tog initiativet var 

hans förhoppning att en global pakt med gemensamma värderingar och principer skulle 

komma att ge globaliseringen ett mänskligt ansikte.81 

 

Sedan initiativet togs har hundratals företag och organisationer anslutit sig till pakten 

och företagen representerar nu i stort sett alla branscher.82  Företagen har genom att an-

sluta sig visat att de avser att implementera principerna i sina kärnverksamheter och i 

sina egna etiska policies. Hur väl det har fungerat i praktiken saknas däremot ännu upp-

gifter om, men då bör man också ha i åtanke att pakten är relativt nyetablerad. 

 

                                                 
79 ”Compact” kan här översättas med avtal eller pakt, dvs  ”Det globala avtalet” eller ”Den globala pak-
ten”.  
80 Hedbrand 
81 Fagerfjäll m fl, s 122 
82 Global Compacts hemsida, 2003-04-21 
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De nio principerna som företagen uppmanas att inkorporera i sin verksamhet består av 

sex principer rörande mänskliga rättigheter och tre rörande miljö. De första tre princi-

perna rör allmänna mänskliga rättigheter och innebär att företagen skall stödja och 

respektera skyddet för de mänskliga rättigheterna inom den sfär där de kan påverka, lik-

som att företagen skall försäkra sig om att de inte är delaktiga i något brott mot de 

mänskliga rättigheterna. De följande tre principerna rör arbetsfrågor och innebär att fö-

reningsfrihet skall råda samt att företagen erkänner rätten till kollektiva förhandlingar. 

Alla former av tvångsarbete skall avskaffas och ett faktiskt avskaffande av exploateran-

de barnarbete skall ske. Dessutom skall alla former av diskriminering vad gäller anställ-

ning och arbetsutövning avskaffas. De tre miljöprinciperna innebär att företagen skall 

stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, att de skall ta initiativ för att främja 

större miljömässigt ansvarstagande samt att företagen skall uppmuntra utveckling och 

spridning av teknik. 

 

Global Compact är precis som OECD:s riktlinjer inte juridiskt bindande,83 men initiati-

vet ger mer kraft och auktoritet åt debatten om företag och dess sociala ansvar.84 Det 

saknas också en kontrollfunktion för att övervaka om och hur de anslutna företagen ef-

terlever de nio principerna. Global Compact varken värderar eller mäter vilket ansvar 

företagen har, utan litar på att den transparens som råder i samhället idag, samt företa-

gens egna intressen av socialt ansvartagande, skall räcka som drivkraft för företagen att 

efterleva principerna.85 Avsaknaden av ett kontrollsystem har lett till kritik mot initiati-

vet och trovärdigheten har ifrågasatts.86 Många menar att utan en kontrollfunktion mister 

initiativet sin verkan, eftersom företag kan ansluta sig och dra fördel av den positiva 

uppmärksamhet som detta ger utan att faktiskt behöva följa rekommendationerna. Andra 

menar istället att företag som inte är ärliga inte heller kommer att avslöjas i ett kontroll-

system och att media har en tillräckligt kontrollerande funktion. En kontrollapparat kan 

också i onödan avskräcka de företag som är tveksamma till att ansluta sig eftersom hög-

re krav då ställs på dem.87  
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85 Global Compacts hemsida, 2003-06-02 
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Personligen har jag svårt att se en framtid för ett väl fungerande socialt ansvarstagande 

av företagen om kontrollfunktioner inte upprättas. Även om företagen har goda intentio-

ner räcker det inte alltid för att nå de mål som sätts upp och för att initiativ och riktlinjer 

de facto skall få en verkande kraft krävs också att det involverar en risk för företagen om 

de bryter mot dem. Utan kontroll blir initiativ som Global Compact alltför lätta att ut-

nyttja i PR-sammanhang utan att några egentliga resurser behöver satsas från företagens 

sida. Dessutom ställer jag mig tveksam till hur uppriktiga de företag som säger sig av-

skräckas av en kontrollfunktion är i sina tillkännagivanden om socialt ansvarstagande. 

En fungerande kontrollfunktion underlättar också för företagets intressenter när dessa 

söker information om företagets ansvarstagande samt säkerställer att de individer som 

riktlinjerna ämnar skydda faktiskt får det skydd de behöver. I dagsläget är emellertid 

ingen diskussion kring ett införande av en kontrollfunktion i Global Compact aktuell. 

 

Medan företagen har varit entusiastiska inför initiativet har utvecklingsländerna varit 

mer tveksamma. De menar att Global Compact speglar de rika ländernas synpunkter. 

Utvecklingsländerna är oroliga för att ställas inför villkor och är därmed tveksamma till 

att företagen skall åläggas ett större ansvar. Oron ligger i att arbetet med socialt ansvar 

bara skall vara en förevändning för protektionism i de rikare länderna. För U-länderna 

synes det vara av större vikt att monopol kontrolleras, att företagen bidrar till U-

ländernas skatteunderlag samt att de själva får ta del av den moderna teknologin.88 Oron 

kan självfallet vara välgrundad hos många länder, men det är viktigt att uppmärksamma 

att frågor om socialt ansvar inte utesluter andra handelsfrågor och att dessa på intet sätt 

behöver stå i konflikt med varandra.  Företagens sociala ansvar är ämnat att täcka behov 

av etiska och moraliska regler där befintliga lagregler, nationella såväl som internatio-

nella, inte räcker till för att säkerställa att grundläggande värden respekteras. Ett socialt 

ansvartagande medför inte nödvändigtvis att företagens makt blir ännu större på det 

handelspolitiska området och att länderna blir ännu mer beroende av företagens närvaro. 

En sådan följd skulle ju strida mot själva syftet med ansvarstagandet. Frågor rörande fö-

retagens sociala ansvar bör aldrig utesluta att även andra handelsfrågor får stort utrym-

me, både i politiken och i näringslivet.  

 

 

                                                 
88 FN:s danska hemsida, 2003-04-21 
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3.3 Globalt Ansvar 

Globalt Ansvar – Swedish Partnership for Global Responsibility är ett initiativ taget av 

den svenska regeringen år 2002. Det syftar till att genom frivilligt samarbete mellan fö-

retag, regering och andra delar av samhället bidra till främjandet av mänskliga rättighe-

ter, motarbetande av korruption samt en bättre miljö. Globalt Ansvar bygger på OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag och på FN:s Global Compact. Målet är att kunna 

hjälpa företag att hantera problem i olika delar av världen, till exempel konflikter, kor-

ruption och brott mot de mänskliga rättigheterna. Genom att stimulera svenska företag 

att finna praktiska tillämpningar på de värderingar som regeringen anslutit sig till genom 

olika internationella överenskommelser hoppas Globalt Ansvar på att konkurrenskraften 

för svenska företag skall stärkas på det sociala området.89 

 

De företag som väljer att ställa sig bakom Globalt Ansvar åtar sig att stödja och sträva 

efter att följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt de nio principerna i 

Global Compact. Per den 29 januari 2003 hade 7 företag anslutit sig till Globalt An-

svar.90 För att ansluta sig och därmed listas på Globalt Ansvars hemsida krävs att företa-

get kontaktar Globalt Ansvar och anger att de stödjer OECD:s riktlinjer och Global 

Compact, samt att företaget beskriver hur det arbetar med dessa frågor. 

 

Precis som Global Compact saknar Globalt Ansvar alltjämt både en juridiskt bindande 

kraft och en kontrollfunktion.91 Ännu saknar initiativet också egna riktlinjer och arbetet 

med initiativet består främst av diskussioner i seminarieserier kring olika frågor rörande 

socialt ansvar. Initiativet är ännu så nytt att arbetet fortfarande ligger mycket på plane-

ringsstadiet och det är för tidigt att uttala sig om initiativets verkan och effektivitet. I 

framtiden hoppas regeringen att Globalt Ansvar skall ha kapacitet att fullt ut kunna in-

formera om utveckling i hantering av frågor rörande socialt ansvar i andra länder, inom 

EU, FN och inom Världsbanken, samt informera om läget i olika länder rörande efter-

levnaden av de mänskliga rättigheterna. Globalt Ansvar skall också informera om rele-

vant forskning inom socialt ansvar, informera och förmedla kontakt till expertis i olika 

sakfrågor samt förmedla exempel på hur enskilda företag arbetar med frågorna.92 
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Jag tror att eftersom Globalt Ansvar ännu inte kan användas som ett verktyg för företag 

som önskar arbeta med sociala ansvarsfrågor, enär det är för outvecklat för att kunna er-

bjuda någon verklig hjälp, kan företagen sakna incitament att ansluta sig. Att ansluta sig 

kan dock ge legitimitet åt det egna, interna, arbetet inom företaget med dessa frågor 

samt fungera som en måttstock på intresset för socialt ansvarstagande bland svenska fö-

retag. Initiativet är lovvärt eftersom det innebär att regeringen tydligt visar sin ställning i 

frågan om företags sociala ansvar, men än så länge saknar det en normerande kraft. I 

dagsläget kan emellertid Globalt Ansvar fylla den viktiga och välbehövliga funktionen 

av informationscentrum för företag samt fungera som pådrivare i debatten. I framtiden 

kan en av initiativets viktigaste uppgifter komma att bli att försöka harmonisera de olika 

riktlinjer som finns idag så att en mer enhetlig syn på företags sociala ansvar kan upp-

nås, åtminstone på en nationell nivå. 

 

3.4 CSR Europe 
CSR Europe93 är ett frivilligt nätverk bestående av större företagen i Europa samt natio-

nella samarbetsorganisationer, som bland en av sina huvuduppgifter har att stimulera 

entreprenörskap och fler jobb i Europa. Organisationen har också stöd av EU. Syftet är 

att hjälpa företag att nå en vinstgivande hållbar utveckling och humant framåtskridande 

genom att placera företags sociala ansvar som en självklar del i företagsverksamheten. 

Tanken är att detta skall uppnås genom organisationens tre mål: att förespråka företags 

sociala ansvar som en hörnsten i företagsverksamhet och företagande genom att erbjuda 

information, riktlinjer och verktyg, att erbjuda chefer utbildning och utveckling samt att 

uppmuntra dialogen mellan intressenter, företag, regeringar, lobbygrupper och andra.94  

 

Organisationen bildades 1995 av den före detta presidenten för Europeiska Kommissio-

nen, Jaques Delors. Det är den enda europiska organisationen som kan anses ha auktori-

tet på området och de europiska institutionerna betraktar CSR Europe som expertorgan 

när det gäller frågor om socialt ansvar. Det är en snabbt växande organisation med för 

närvarande 59 medlemsföretag och 16 nationella partnerorganisationer i 14 europiska 

länder. De nationella partnerorganisationerna verkar för att sprida och framhålla företags 

sociala ansvar och når tusentals företag på nationell, regional och lokal nivå. Med sitt in-

                                                 
93 CSR står för Corporate Social Responsibility 
94 CSR:s hemsida, 2003-05-15 
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formationscenter och sitt arbete är organisationen en viktig källa och referenspunkt när 

det gäller strategier för företags arbete med socialt ansvar.95 

 

Företag som är medlemmar i nätverksorganisationen förbinder sig att följa och verka för 

att sprida följande principer:  

•  Ansvarsfullt företagande genom att bidra till ekonomiskt välstånd och hållbar utveck-

ling i de regioner där företaget verkar. 

•  Erbjuda de anställda säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. 

•  Säkerställa de anställda skälig kompensation, god kommunikation samt lika villkor för 

anställning och utveckling.  

•  Erbjuda säkra produkter och tjänster till konkurrerande priser, möta kunders behov 

korrekt och inom rimlig tid samt arbeta ansvarsfullt med företagspartners. 

•  Minimera negativ påverkan som företagets aktiviteter kan ha på miljön och dess resur-

ser, och samtidigt sträva efter att erbjuda kunder produkter och tjänster som tar ansvars-

full konsumtion i beräkning. 

•  Uppträda ansvarsfullt gentemot intressenter genom dialog och transparens rörande 

ekonomisk, social och miljömässig påverkan av företagets aktiviteter. 

•  Upprätthålla en bra ledningsstruktur och högsta standard avseende företagsetik. 

•  Sörja för en rättvis avkastning/återbäring till aktieägare och eventuellt andra berättiga-

de intressenter under det att ovanstående principer upprätthålls. 

 

Ett företag kan endast bli medlem genom att få en inbjudan från CSR Europe, men före-

tag som önskar bli medlemmar kan anmäla sitt intresse till CSR Europe och därmed ha 

möjlighet att bli inbjuden. I ansökan måste företaget ange vilka skäl det har för att vilja 

bli medlem, vilket socialt ansvar företaget tar för närvarande, vilka frågor och erfarenhe-

ter företaget vill diskutera inom organisationen samt vilka av organisationens aktiviteter 

som företaget förväntar sig att få ut mest av. Varje nytt företag som blir medlem får ett 

annat företag som ”mentor” och måste också tillsätta en person som skall vara företagets 

kontaktperson inom nätverket. CSR Europe tar inte ställning till företagets faktiska akti-

vitet på så sätt att det inte dömer eller tar avstånd från de företag i nätverket som inte 

lyckas med sitt sociala ansvarstagande. Tanken är att det skall vara ett nätverk där erfa-

renheter kan utbytas och CSR Europe anser att detta endast kan ske effektivt och ärligt 
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så länge företagen inte riskerar att bli dömda eller kritiserade. Även negativa erfarenhe-

ter är erfarenheter som ger kunskap.96 

 

Medlemmarna åtnjuter både rättigheter och skyldigheter i nätverket. Bland rättigheterna 

ingår fri tillång till nätverkets publikationer och till informationscentrat och regelbunden 

uppdatering från nätverket, stöd från nätverket i olika frågor, utbildningar, seminarier, 

råd och möjlighet att låta företagets logo synas på alla publikationer från CSR Europe. 

Bland skyldigheterna finns en årlig medlemsavgift, skyldighet att dela med sig av erfa-

renheter och information till nätverket, aktivt deltagande samt att uppge företagets nulä-

ge i arbetet med de sociala frågorna.97 

 

Nätverket är ett ypperligt sätt för företag som vill ta sitt sociala ansvar att genom erfa-

renhetsutbyten, råd och information kunna göra det bästa av sitt arbete. Det ersätter dock 

inte etiska policies, koder eller riktlinjer eftersom de principer medlemmarna åtar sig att 

följa är alldeles för allmänt hållna för att kunna fungera tillfredsställande. Nätverket bör 

enligt min mening ses som ett komplement både till egna koder och riktlinjer och till de 

redovisningssystem som företaget kan vilja använda sig av. Det är min starka förhopp-

ning att företag ser CSR Europe som vägledande när det gäller forskning och informa-

tion kring socialt ansvarstagande. Att bli medlem i CSR Europe tror jag emellertid 

främst är till nytta för de företag som redan har en klart utvecklad policy kring socialt 

ansvar och som har arbetat med dessa frågor en tid. För företag som är nybörjare på om-

rådet rekommenderar jag att i första hand definiera företagets sociala ansvar och därefter 

utarbeta klara riktlinjer för företagets ställning i dessa frågor. För detta kan handlings-

modellen i kapitel fyra vara till hjälp. Först när företaget börjar tillämpa sina egna rikt-

linjer är det meningsfullt att bli medlem i CSR Europe för att kunna utbyta erfarenheter 

och utveckla det sociala ansvaret. För företag som ännu inte börjat utveckla egna riktlin-

jer utgör dock CSR Europe en mycket bra informationskälla och bör utnyttjas i syfte att 

förvärva mer kunskaper om ämnet. 
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3.5 SA 8000 
1997 skapade den amerikanska konsumentorganisationen Council of Economical Priori-

ties Accreditation Agency (CEPAA) en standard för arbete med socialt ansvar, SA 8000. 

SA står för ”Social Accountability”, vilket kan översättas till socialt ansvar. Syftet var 

att få fram en standard som underlag för ett korrekt socialt och etiskt revisionsförfarande 

och i arbetet med att ta fram SA 8000 deltog ett antal större amerikanska globala bolag, 

liksom olika NGO:s, fackföreningar, universitet och konsulter.98 SA 8000 är ett regel-

verk, en internationell standard, som hjälper företagen att hantera frågor kring exempel-

vis medarbetarnas rättigheter, hälsa, säkerhet, anställningsvillkor, barnarbete och 

diskriminering genom hela leverantörskedjan. Avsikten med standarden är att säkerställa 

att de anställda på företagets anläggningar världen över garanteras grundläggande rättig-

heter. I grunden handlar det om att se över sitt val av leverantörer och sedan ställa krav 

på dem. 

 

Idag ges SA 8000 ut av Social Accountability International (SAI), som också reviderar 

och kontrollerar efterlevnaden av SA 8000. SAI är en fristående organisation, helt utan 

vinstsyfte. Organisationen verkar för humana arbetsplatser, rättvisa och skäliga arbets-

villkor och ett främjande av socialt ansvar, av vilket arbetet med SA 8000 är den vikti-

gaste uppgiften.99 

 

SA 8000 skapades bland annat till följd av att företag i västvärlden upplevde att deras 

uppförandekoder inte var tillräckligt givande. De eftersökte därför ett system som före-

tagen kunde enas kring och som stod för en högre grad av garanti än företagens egna ut-

talanden. Framförallt saknades någon form av kontroll att företagen verkligen levde upp 

till sina koder och principer, vilket gjorde att företagens arbete med socialt ansvar inte 

vann det förtroende som företagen önskade.100 

 

Företag som önskar anta SA 8000 kan efter prövning bli certifierade. Genom certifie-

ringen tillåter företaget att en oberoende revision av sociala och etiska aspekter genom-

förs. Certifiering sker av SAI godkända och utvalda organisationer. För närvarande finns 

nio sådana organisationer världen över och i Sverige är det den oberoende stiftelsen Det 
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Norske Veritas som ansvarar för certifieringen.101 Certifierade företag finns i över 30 

länder och spänner över 22 olika branscher och industrier.102 

 

Den viktigaste delen av certifieringen enligt SA 8000 är dess kontrollfunktion. Genom 

att involvera NGO:s i kontrollen av företagen har standarden vunnit en bred acceptans 

och kontrollsystemet har kunnat undvika den massiva kritik som andra koder och stan-

darder på detta område ofta utsätts för. Kontrollfunktionen är alltså oberoende av företa-

get självt, och ställer därigenom högre krav på företagets aktivitet rörande det sociala 

ansvaret. Kontrollrutinerna i SA 8000 liknar de som finns för ISO-standarderna rörande 

miljöansvar, vilket innebär att många företag redan är bekanta med hur sådana system 

fungerar.103 Detta är till SA 8000:s fördel när det gäller genomslagskraft i företagsvärl-

den. 

 

Vem som helst, till exempel NGO:s, kan framföra klagomål om att ett företag vid någon 

av sina anläggningar inte uppfyller standarden. Det måste alltså inte vara någon som di-

rekt berörs av att företaget inte lever upp till sina åtaganden. Företag som har blivit certi-

fierade omfattas också av en informationsplikt, och detta i kombination med kontroll-

funktionen gör att stora krav ställs på företagens ledning och ansvariga att dessa upp-

märksammar de sociala och etiska aspekterna av företagets verksamheter.104  

 

SA 8000 liknar till sitt innehåll många andra koder och riktlinjer för socialt ansvar, ef-

tersom den bland annat baseras på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättighe-

terna, FN:s barnkonvention och ILO:s kärnkonventioner (se avsnitt 2.2). Standarden kan 

sägas omfatta nio väl utvecklade principer,105 som kan sammanfattas som följer. Barn-

arbete, tvångsslaveri och skuldslaveri inte får förekomma i någon form, arbetsmiljön 

skall vara säker och på intet sätt hota arbetstagarnas hälsa, och företagen skall respektera 

rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar samt rätten till kollektiv förhandling. 

Dessutom får ingen diskriminering förekomma baserad på kön, ras, kast, ursprung, fack-

lig eller politisk övertygelse, religion, handikapp, sexuell läggning eller ålder. Sexuella 

trakasserier får heller inte förekomma. Kroppslig bestraffning är också förbjudet, liksom 
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mentalt och fysiskt tvång och verbal misshandel. Arbetstiderna skall följa vad som är 

angivet i det aktuella landets lag, men under inga omständigheter överstiga vad som 

stadgas i ILO:s konventioner om arbetstider och vila (se avsnitt 2.2.2). Lönerna skall 

överensstämma med enligt lag bestämda regler och de industriella normer som gäller för 

det aktuella landet samt kunna möta arbetstagarnas behov av försörjning. Ingen lönere-

duktion får ske som straff. 

 

För företag som önskar bli certifierade och som vill behålla sin certifiering räcker det 

inte med att enbart instämma med SA 8000:s riktlinjer utan att även de facto integrera 

dem i företagets ledningssystem samt dokumentera sitt arbete med dessa frågor. Företa-

gen skall också utse någon ansvarig för standarden och dess efterlevnad. Dessutom skall 

arbetstagarna ges möjlighet att framföra klagomål och företagen skall verka för öppen-

het och kommunikation även utåt, exempelvis genom NGO:s.106 

 

För närvarande finns två sätt som företag kan implementera SA 8000 på. Det ena är cer-

tifiering, vilken jag redan redogjort för, och det andra är ett CIP-program. CIP står för 

Corporate Involvement Program och riktar sig till företag som säljer produkter eller har 

en verksamhet kombinerad av produktion och försäljning. CIP är ett tvåstegsprogram 

som hjälper företag att utvärdera SA 8000 som verktyg för socialt ansvar genom testre-

visioner (steg 1), implementera standarden över en tidsperiod i hela eller delar av leve-

rantörskedjan genom certifiering samt rapportera offentligt om implementeringens 

framåtskridande (steg 2). Programmet startades 1999 och har sedan dess lockat till sig 

flera av de större globala företagen. Fördelar med programmet jämfört med endast en 

certifiering är bland annat tillgången till kurser för chefer, anställda och leverantörer, 

teknisk assistans vid implementeringen av standarden och tillång till en databas med alla 

certifierade leverantörer. Dessutom följer rätten att använda SAI och SA 8000 logos.107 

 

Enligt min åsikt är SA 8000 det hittills mest välutvecklade verktyget för socialt ansvar. 

Det har en fungerande kontrollfunktion och genomtänkta strategier för en verklig im-

plementering av standarden, vilket säkerställer trovärdigheten för dess anslutna företag. 

Standarden är universell och gäller alltså överallt där företaget verkar, inklusive dess le-

verantörer. Den är, vad jag kan se, den hittills mest omfattade standarden som utvecklats 

                                                 
106 SAI:s hemsida, 2003-02-09 
107 SAI:s hemsida, 2003-02-09 
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för att kunna tillämpas av alla olika sorters företag. Eftersom den bygger på de grund-

läggande värderingar som FN:s och ILO:s konventioner fastställer ger den uttryck för 

samma principer som exempelvis Global Compact, men skillnaden är att här är varje 

princip mer handfast utarbetad. Ännu saknas dock oberoende dokumentation om hur väl 

SA 8000-certifieringen fungerar i praktiken, det vill säga vilket ökat ansvar som företa-

gen faktiskt har visat sig ta. Helt klart är dock att SA 8000 i dagsläget är en god början 

för att fylla det behov av klara riktlinjer rörande socialt ansvar som de globala företagen 

har efterlyst. Framförallt verkar den vara accepterad av konsumenter och NGO:s efter-

som den erbjuder en oberoende kontroll av företagets aktivitet. Detta är mycket viktigt 

för företag som vill arbeta med socialt ansvar, eftersom de positiva effekter som arbetet 

generar i form av ökat anseende för företaget är ett av de viktigaste incitamenten för fö-

retag i dag att faktiskt ta sitt sociala ansvar.  

 

I dagsläget finns inget certifierat svenskt företag, men tecken tyder på att allt fler jobbar 

mot att uppnå principerna i SA 8000. Bland annat har ett svenskt företag inom detalj-

handeln uppmanat sina leverantörer att bekanta sig med SA 8000 och försöka leva upp 

till de krav som ställs däri, eftersom företaget vill säkerställa att leverantörerna tar social 

hänsyn vid produktionen.108 Flera av de svenska företag som har upprättat egna koder 

och riktlinjer har också baserat dessa på SA 8000 och just nu anses SA 8000 vara den 

mest populära och användbara etikstandarden bland företagen.109 

 

Frågan varför inga svenska företag ännu har certifierat sig måste tyvärr i denna uppsats 

lämnas otillfredsställande obesvarad. Om det beror på att inga svenska företag ännu nått 

upp till de krav som ställs, eller om det beror på att de avskräcks av tanken på oberoende 

kontroll är i dagsläget för mig omöjligt att svara på. Det har dock från många företag 

angivits en motvilja till att lagstifta om socialt ansvar,110 vilket också tyder på en motvil-

ja från företagens sida att utsättas för granskning.111 Innan ett företag frivilligt låter sig 

granskas av utomstående anser jag att man bör ta dess uttalande om etiska riktlinjer med 

en stor nypa salt. Om företaget verkligen anser sig kunna leva upp till sina egna krav 

borde det heller inte motsätta sig en sådan granskning. Tvärtom borde en oberoende 

kontroll där företaget visar sig följa sina egna riktlinjer vara mycket värdefull för företa-
                                                 

108 Magnusson, Å & Norén, G, s 104 f 
109 Enligt en undersökning gjord av Amnesty, se Amnestys hemsida, 2003-05-13 
110 EU:s hemsida, 2003-02-07 
111 Begtsson, V 
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get eftersom det stärker dess trovärdighet och anseende, vilket i sin tur bidrar till goda 

relationer med kunder och övriga intressenter. Detta torde i sin tur generera ökad vinst. 

 

3.6 AA 1000 
Den 25 mars 2003 lanserades en ny standard för redovisning av socialt ansvar kallad AA 

1000, där AA står för AccountAbility. AA 1000 är först och främst ett redovisningssy-

stem för social audit, det vill säga etisk och social redovisning, och utvecklades av The 

Institute of Social and Ethical Accountability (ISEAA), som också kallar sig Account-

Ability. Organisationen är ett Londonbaserat internationellt institut utan vinstintressen 

och arbetar för spridning och utveckling av etiska och sociala redovisningar med syfte 

att uppnå en hållbar utveckling.112  

 

AccountAbility menar att utan social redovisning är det svårt att uppnå en hållbar ut-

veckling. Det räcker inte med att företagen endast följer gällande lagar, eftersom dessa 

många gånger inte är tillräckliga.113 Standarden sätter företagens intressenter och deras 

relationer med företaget i centrum. Institutet menar att företagen är direkt beroende av 

sina intressenter (må de vara anställda, leverantörer, kunder, investerare, fackföreningar 

eller NGO:s) och att även de mindre intressenternas intressen måste tillvaratas. Standar-

den började utvecklades redan 1999, som ett svar på behovet av intressenternas medver-

kan i företagens dagliga aktiviteter.114 

 

AA 1000 anses vara världens första standard för granskning av hållbarhetsredovisningar 

och tanken är att systemet skall ge hållbarhetsredovisningarna ett kvalitetslyft. Förvänt-

ningarna på AA 1000 är stora eftersom den bland annat erbjuder en utomstående revi-

sion av företagens etiska och sociala redovisningar, och därmed gör det svårare för före-

tagen att strunta i sitt sociala ansvar. Även om standarden har fått ett brett stöd av både 

företag och frivilligorganisationer är emellertid fortfarande många företag ovilliga att 

låta sig granskas av utomstående.115 

 

                                                 
112 ISEAA:s hemsida, 2003-05-14 
113 ISEAA:s hemsida, 2003-05-14 
114 ISEAA:s hemsida, 2003-05-14 
115 Bengtsson, V 
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AA 1000 är ingen etisk kod som ger riktlinjer för hur företag bör agera i vissa situatio-

ner och ställer inga egna etiska krav. Den är istället ett komplement till den etiska policy 

som företaget redan antagit och redovisar, och skall alltså ses som en standard för 

granskning av etiska och sociala redovisningar. AA 1000 begränsar sig inte bara till etik 

rörande socialt ansvar utan omfattar även etik på andra områden, såsom miljö. I standar-

den är hållbarhetsbegreppet centralt. Hållbarhetsredovisningar, särskilt avseende miljö-

frågor, finns sedan länge hos många företag, men det är först genom AA 1000 som des-

sa kan standardiseras och utsättas för extern kontroll. Eftersom standarden nyligen har 

lanserats så går det inte att i dagsläget säga vilket genomslag den kommer att få. Jag 

menar dock, att precis som med andra verktyg för socialt ansvarstagande så beror utfal-

let helt och hållet på företagen själva och de som kommer att arbeta med systemet. Att 

ytterligare ett system införs rörande bland annat socialt ansvar visar dock på det kraftigt 

ökande kravet att företag faktiskt skall ta ett socialt ansvar för sina beslut. Många före-

tag efterlyser också med rätta internationellt standardiserade metoder för etisk redovis-

ning, ett behov som AA 1000 söker fylla. 

 

Grunden i AA 1000 är att företaget skall tillhandahålla korrekt information av god kvali-

tet till redovisning, revision samt social och etisk rapportering, så att företagets intres-

senter kan få en korrekt och ärlig bild av företaget. AA 1000 är ett omfattande system 

för många olika former av redovisningar. Det talar inte om vad företagen skall rapporte-

ra och vilka frågor företagen skall beakta, utan ger istället riktlinjer för hur företagets 

rapportering skall gå till.116 Det skall alltså ses som ett kompletterande verktyg i arbetet 

med socialt ansvar. I framtagandet av AA 1000 presenterades fem steg som företag har 

att ta. Först och främst måste företaget identifiera vilka etiska och sociala mål som före-

taget och intressenterna strävar efter (dessa kan mycket väl skilja sig åt). Därefter måste 

gemensamma och slutliga mål bestämmas, information samlas in och analyseras och en 

utvecklingsplan tas fam. Det tredje steget innebär att en skriftlig rapport skall tas fram 

för granskning av företagets intressenter, så att dessa kan ge sitt godkännande. Först 

därefter är det möjligt att skapa ett system för att integrera dessa mål i företagsverksam-

heten. Det sista och femte steget innebär att företaget ständigt skall upprätthålla en god 

kommunikation med intressentgrupperna och låta deras engagemang få betydelse för fö-

retaget.117 

                                                 
116 ISEAA:s hemsida, 2003-05-14 
117 Lövgren, J & Sandell, P, s 30 
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AA 1000 är först och främst en mall för etisk och social redovisning och vilket företag 

som helst kan använda sig av standarden. Det krävs alltså ingen certifiering, godkännan-

de eller medlemskap som för många andra verktyg. Däremot erbjuds möjligheten till ex-

tern kontroll av institutet och därigenom också möjlighet att få ett kvitto på företagets 

faktiska sociala ansvar. Tillika är kontrollen ett sätt för företag att få reda på hur arbetet 

skall och bör fortskrida.118 AA 1000 erbjuder den externa kontrollen av företagens arbe-

te, utan att i förväg ställa upp krav på arbetets faktiska innehåll, som i regel saknas idag 

och har därför god potential att bli ett mycket användbart verktyg som accepteras av fö-

retagen själva. Jag anser emellertid att det föreligger en risk att AA 1000-systemet förlo-

rar trovärdighet eftersom det saknar regler för vilka företag som får ta det i bruk. Visser-

ligen är det mycket lovvärt att erbjuda en standard till alla företag och på så sätt sprida 

kunskap om vikten av etiska och sociala redovisningar av god kvalitet, men för att sy-

stemet skall ge användarna den trovärdighet som intressenterna fordrar, krävs att den ex-

terna kontrollen och kvittensen fungerar på ett tillfredsställande sätt.  

 

3.7 Global Reporting Initiative 
Det finns många olika redovisningssystem som företag använder sig av i olika samman-

hang. När det gäller redovisningssystem för mjuka värden kan det vara svårt att passa in 

dessa i den ordinarie redovisningen, eftersom mjuka värden, till skillnad från ekonomis-

ka värden, ofta är svåra eller omöjliga att mäta. Det kan således vara svårt att få klara 

besked huruvida företagets arbete med de sociala frågorna går framåt eller ger någon ef-

fekt. Framgången med det sociala ansvarstagandet kan ju inte mätas i rena monetära 

termer. 

 

För att försöka minska klyftan mellan traditionell redovisning och redovisning för mjuka 

värden bildades 1997 Global Reporting Initiative (GRI) av The Coalition for Environ-

mentally Responsible Economies (CERES) i samarbete med Tellus Institute. GRI är se-

dan 2002 en fristående och helt oberoende organisation som samarbetar och bistår FN-

organet United Nations Environment Programme (UNEP) samt Kofi Annans Global 

Compact. Organisationens uppgift är att utveckla och samordna riktlinjer för globalt an-

vändbara hållbarhetsredovisningar och dess medlemmar består av företag, NGO:s, fack-
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föreningar, värderingsinstitut, redovisningsbyråer och universitet.119  Syftet med arbetet 

är att genom en global och frivillig process, som vänder sig till många olika intressenter, 

skapa en mall för företags hållbarhetsredovisningar, för att på så sätt både öka kvalitén 

på redovisningarna samt göra dem mer jämförbara.120 

 

GRI har tagit fram en redovisningsmodell, en samling riktlinjer, där de ekonomiska, 

ekologiska och sociala värdena rapporteras sida vid sida, kallat ”the tripple bottom line”. 

Detta möjliggör för företagets intressenter att få information om företag utöver den rent 

finansiella informationen. GRI-riktlinjerna är ingen etisk kod som styr företagens upp-

trädande eller sociala ansvar. De är, i likhet med AA 1000, en guide för hur företag skall 

redovisa sitt arbete med etiska, sociala och miljömässiga frågor och är därför användba-

ra som ett komplement till företagets etiska policy. För att GRI skall bibehålla sin obe-

roende ställning verifierar organisationen aldrig rapporter och redovisningar av företag, 

men uppmuntrar företagen att frivilligt utsätta sig för en extern granskning och kontroll. 

GRI saknar alltså kontrollfunktion och även certifieringskrav. Riktlinjerna är följaktli-

gen öppna för alla att använda. Syftet med organisationens arbete är inte att kontrollera 

företagens redovisningar, utan målet är att underlätta för företag att ta fram hållbarhets-

redovisningar och därigenom underlätta arbetet mot en hållbar utveckling. Hållbarhets-

redovisningar är inte något nytt fenomen inom företagsvärlden, men det har fram tills att 

GRI:s riktlinjer utformats inte funnits någon mall för hur dessa skall se ut och vilken in-

formation de skall innehålla. Det medförde att företagens redovisningar såg mycket oli-

ka ut till innehållet och därför också var mycket svåra att jämföra.121  

 

Genom att använda främst tre olika metoder söker GRI finna ett sätt att göra företagen 

och dess hållbarhetsredovisningar mer jämförbara. Dessa består av nyckeltal och mätetal 

som är användbara för all typ av affärsverksamhet, nyckeltal och mätetal som är 

branschspecifika och ett rapporteringsformat, där nyckeltalen ingår, som på ett enhetligt 

sätt beskriver hur företaget arbetar med hållbarhetsaspekter.122 

 

Sedan riktlinjerna utvecklades 1999 har de reviderats två gånger, 2000 och 2002, efter 

massiv feedback från både företag och intressenter. Till dags dato har 226 företag i 26 
                                                 

119 GRI:s hemsida, 2003-05-15 
120 Miljöredovisningars hemsida, 2003-05-15 
121 GRI:s hemsida, 2003-05-15 
122 Miljöredovisningars hemsida, 2003-05-15 
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olika länder använt sig av riktlinjerna för utformandet av sina hållbarhetsredo-

visningar.123 Riktlinjerna och institutionens arbete har uppmärksammats på många håll i 

världen, av både företag och intressenter såväl som av regeringar, EU och FN.124  Den 

vida acceptans som GRI och organisationens riktlinjer vunnit är, som jag ser det, en 

mycket stark indikation på att riktlinjerna fungerar tillfredsställande för både företagen 

och dess intressenter. Fortfarande kan dock ingen tvinga företag att utforma rapporter 

om sitt sociala ansvar och ingen kan heller begära att företaget utsätts för kontroll. GRI-

riktlinjerna är, som de övriga verktygen som nämns i uppsatsen, endast användbara när 

företaget frivilligt engagerar sig i sociala frågor och tar sitt sociala ansvar på allvar.  

 

GRI-riktlinjerna är dock ett användbart instrument för företag som vill arbeta med frågor 

kring socialt ansvar samt ett bra sätt att tillmötesgå kraven från företagets intressenter 

och visa att man tar frågorna på allvar. Riktlinjerna är mycket användbara som ett indi-

rekt verktyg för att arbeta med socialt ansvar, eftersom de kräver engagemang från före-

tagets sida för att kunna skapa bra resultat när ”the tripple bottom line” skall presenteras. 

Riktlinjerna kan också användas som ett påtryckningsmedel av intressenter för att få fö-

retag att engagera sig i sociala ansvarsfrågor. Genom att kräva en rapport enligt riktlin-

jerna, för exempelvis fortsatt samarbete eller fortsatta investeringar, skapas ett tryck på 

att företag de facto skall engagera sig i dessa etiska frågor och upprätta eller ansluta sig 

till en uppförandekod eller policy.  
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4 Handlingsmodell för arbete med socialt ansvar 
 
För att ett företag skall kunna utarbeta riktlinjer som fyller en reell funktion för företa-

gets sociala ansvarsarbete krävs att riktlinjerna inte bara ser fina ut i tryck, utan att de 

också är genomtänkta och väldefinierade nog för att kunna ge företagets beslutsfattare 

substantiell ledning i olika situationer. Riktlinjerna måste vara anpassade till företagets 

verksamhet, till dess verksamhetsländer och till de etiska och sociala dilemman som fö-

retaget kan komma att ställas inför. Enligt min mening bör riktlinjernas grund, oaktat fö-

retages verksamhet eller geografiska utbredning, alltid baseras på FN:s konventioner 

och på ILO:s kärnkonventioner (se avsnitt 2.2). Dessa inrymmer nämligen sådana 

grundläggande mänskliga och arbetsrättsliga värden att de aldrig går att bortse från utan 

att företaget också samtidigt bryter den miniminivå av socialt ansvar som alla företag 

bör ta. Konventionerna bör betraktas som bindande internationell lag för företaget även 

om de inte följs såsom gällande nationell lag i företagets alla verksamhetsländer. Kon-

ventionerna är dock så pass allmänt hållna att de tillåter stora tolkningsvariationer och är 

därför inte tillräckliga för att kunna ge tydlig ledning i de dilemman som företagens be-

slutsfattare kan hamna i. Det gäller alltså att företaget själv utvärderar sin globala status 

och vilka problem som är förknippade därmed och sedan klart definierar sina ställnings-

taganden.  

 

En policy eller riktlinjer som anger företagets ställningstaganden i olika frågor och som 

ger vägledning hur företaget skall agera i olika frågor hjälper till att möjliggöra en kon-

sekvent praxis för företaget, så att den nödvändiga trovärdigheten kan upprätthållas. En 

sådan policy kan också hjälpa till att klargöra vilket ansvar organisationen anser sig ha, 

både moraliskt och legalt, i situationer där etiska normer inte stämmer överens med 

verksamhetslandets lagstiftning och praxis. Det finns alltså många skäl att upprätta en 

väl fungerande policy och handlingsplaner för att företaget skall bli framgångsrikt även 

på lång sikt. 

 

Alla företag befinner sig i olika mognadsgrader och har därför olika förutsättningar för 

att påbörja arbetet med socialt ansvar. Utan att veta vad målet är kan det vara mycket 

svårt att veta var och hur man skall börja. Det gäller således att upprätta en plan för det 

sociala arbetet. I syfte att underlätta företagets initiala arbete med socialt ansvar har jag 

utvecklat en handlingsmodell som steg för steg orienterar företaget i de moment som jag 
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anser måste ingå i ett ärligt och effektivt arbete med socialt ansvar. I modellen kommer 

jag att beskriva varje steg och presentera min syn på hur företag på ett effektivt sätt kan 

gå tillväga, samt varför jag anser att varje steg är viktigt. 

 

Tanken som legat till grund för utvecklingen av modellen är, att utan ett grundligt förar-

bete kan inte riktlinjerna utformas till att ge effektiv ledning, och utan kontroll och upp-

följning blir de inte mycket mer än ett PR-trick. Modellen tar också hänsyn till företa-

gens egna intressen i att arbetet med det sociala ansvaret skall fungera, nämligen de po-

sitiva effekter det ger att ställningstagandet och arbetet blir allmänt känt. Utan incita-

ment för företagen riskerar nämligen det sociala ansvaret att underprioriteras och kanske 

till och med förbises i strävan efter att maximera företagets monetära vinst. Det skall 

dock påpekas att allt arbete med socialt ansvar kommer att innebära att ökade resurser i 

form av tid och pengar kommer att behöva tas i anspråk. Jag anser att företag inte skall 

betrakta detta som en kostnad utan som en investering. 

 

4.1 Steg 1: Inventera  
Det första steget mot ett effektivt arbete med socialt ansvar är att företaget inventerar sin 

historia. Har företaget uppträtt oetiskt tidigare? Det är av vikt för företaget att erkänna 

sina tidigare misstag (även om företagets handlande uppfattades som korrekt när det ut-

fördes) och att lära av dem. Att erkänna sina misstag istället för att försöka gömma un-

dan dem visar omvärlden att företaget är seriöst och anstränger sig för att bättra sig. Oe-

tiskt handlande i det förflutna som inte direkt erkänns av företaget riskerar att vaskas 

fram senare och då underminera företagets trovärdighet.  

 

Att som företag erkänna att fel begåtts visar också på mänsklighet i företaget. Företag 

tenderar att uppfattas som självgående objekt snarare än en samling människor som 

gemensamt fattar en mängd beslut. Det är mänskligt att fela och när ett företag erkänner 

sina brister medför detta många gånger att en mänsklig dimension införs i synen på före-

taget, vilket ofta är positivt.125 Företaget har större chanser att uppfattas som trovärdigt 

när brister inte döljs eller försöks bortförklaras. Därmed inte sagt att det är positivt i sig 

att fela, för det är det naturligtvis inte. 

 

                                                 
125 Lövgren, J & Sandell, P, s 25 
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Förutom att inventera sin historia är det också viktigt att företaget inventerar sig självt i 

dagsläget. Det handlar om att identifiera geografiska verksamhetsområden, marknader 

och investeringar för att utröna vilka problem rörande socialt ansvar som företaget bör ta 

tag i. Genom att identifiera vilka länder företaget (inklusive dotterbolag, samarbets-

partners och leverantörer) är verksamt i kan också problemen synliggöras. Har exempel-

vis företaget verksamhet i länder där barnarbete är vanligt förekommande? Förekommer 

verksamhet i länder som överhuvudtaget inte bör stödjas på grund av bojkottning av en 

regim? I detta första steg handlar det enbart om en kartläggning av de områden, och de 

problem som är förknippade med dessa områden, som företaget är verksamt i. 

 

En kartläggning bör också ske över företagets marknad för att marknadsföringen skall 

kunna anpassas etiskt efter hur förhållandena ser ut i de områden där företagets produk-

ter marknadsförs. Etisk marknadsföring är lika mycket en del av det sociala ansvaret 

som respekterandet av mänskliga rättigheter. I länder där rent vatten är en bristvara bör 

exempelvis företag som producerar modersmjölksersättning se över sin marknadsföring 

så att produkten när den används inte gör mer skada än nytta på grund av konsumenter-

nas okunnighet. Likaså gäller att anpassa företagets produkter och marknadsföring till 

den rådande kulturen i området. I länder där rasdiskriminering är ett problem bör företag 

se till att dess marknadsföring inte späder på sådana åsikter. Det kan också vara mark-

nadsmässigt fördelaktigt att knyta an och anpassa marknadsföringen till regionens kul-

tur, eftersom det dels visar på respekt från företagets sida och dels gör att konsumenter-

na lättare kan identifiera sig med företagets produkter. Det är mycket svårt för företag 

att veta vad som är rätt och fel, men genom att inventera företaget kan åtminstone pro-

blemen upptäckas.  

 

Även en inventering av företagets intressenter är nödvändig för att veta vilka krav dessa 

ställer. Det är utifrån dessa krav som företagen kan få reda på vad som förväntas av dem 

och vad de bör ta hänsyn till i sitt sociala ansvar för att undvika offentlig kritik. 

 

Det är viktigt att göra en grundlig inventering eftersom det är med hänsyn till denna som 

företagets riktlinjer måste utformas. Att som företag rikta in sig på att starkt ta avstånd 

från barnarbete när företaget inte ens verkar i områden där barnarbete förekommer ger 

inte mycket, särskilt om företaget istället har andra etiska dilemman att ta hänsyn till. 

Detta kommer enbart att undergräva intressenternas förtroende för företaget. Det sociala 
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ansvaret utgår ju ifrån att företaget tar ansvar för den påverkan och de konsekvenser som 

företagets eget handlande medför.  

 

Företag måste också se över de investeringar som företaget har gjort, så att inget inve-

sterats i verksamheter som kan strida mot den policy och de riktlinjer som företaget har 

tänkt utveckla. En policy, uppförandekod eller riktlinjer, vad företaget än väljer att kalla 

reglerna för det sociala ansvarstagandet, måste genomsyra hela företaget. Blir reglerna 

något som ses som fristående från den dagliga verksamheten förlorar de sin funktion. 

Därför måste man ta hänsyn till företagets alla områden när reglerna utformas, så att de 

kan implementeras i alla delar av företagets verksamhet. 

 

4.2 Steg 2: Identifiera 
Nu när företagets verksamhetsländer, marknader och investeringar kartlagts är det dags 

att identifiera de specifika problem som företaget kan stöta på. Problem som är förknip-

pade med varje specifik region kan fås via UD, via olika NGO:s126 och via media. De 

problem som företaget redan har stött på eller kan förväntas stöta på måste givetvis äg-

nas mycket uppmärksamhet. Det sociala ansvaret kan inte anses begränsat till att enbart 

följa gällande konventioner, även om dessa utgör basen, utan varje etiskt dilemma som 

företaget stöter på måste behandlas. Därför kan också riktlinjernas användande komma 

att behöva varieras något för olika områden, beroende på områdets specifika problem-

bild. 

 

Problembilden är givetvis inte bara beroende av områdesspecifika problem, som att det 

exempelvis i vissa områden är vanligt med barnarbetet eller tvångsarbete, utan problem-

bilden beror också på företagets verksamhet. Ett tjänsteföretag kommer förmodligen inte 

stöta på samma etiska problem som varuproducerande företag. För företag där verksam-

heten handlar om någon form av djurhållning är det viktigt att identifiera de etiska di-

lemman som uppkommer därigenom, medan det för andra företag kan handla mer om 

miljöproblem.  

 

Genom att skapa en korrekt problembild kan arbetet med socialt ansvar fokuseras och 

därmed också effektiviseras, vilket sparar både tid och resurser för företaget. Dessutom 

                                                 
126 Exempelvis Amnesty, Swedwatch och Human Rights Watch. 
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ökar chanserna att effekterna av arbetet syns snabbare. Detta bidrar till att skapa positiv 

publicitet kring företagets arbete och riskerna för kritik minskar.  

 

För företag som inte verkar i områden där det finns uttalade områdesspecifika problem 

är det ändå viktigt att identifiera vilka etiska och moraliska problem som kan uppstå. I I-

länderna finns andra typer av problem än i U-länderna. Att klart ta avstånd från könsdis-

kriminering i alla former, att verka för en etnisk mångfald och förbjuda sexuella trakas-

serier är exempel på socialt ansvar som fortfarande behöver tas i västvärlden, där det 

trots en ofta omfattande lagstiftning ändå förekommer sådana problem.  

 

4.3 Steg 3: Analysera 
Efter att ha skapat en klar problembild för varje område och för företagets verksamhet 

generellt är det dags att analysera den informationen. Analysen skall ge svar på frågan 

vad det är företaget vill uppnå med att ta itu med problemen och därigenom också kunna 

få svar på hur problemen skall angripas. 

 

Som jag tidigare påpekat är problemen av de slag som omfattas av det sociala ansvaret 

aldrig enkla och många dilemman kan komma att uppstå. Genom att helt förbjuda barn-

arbete riskerar barnens familjer att sättas i en mycket svår ekonomisk situation som kan 

vara katastrofal för individerna. Att förbjuda barnarbete kan vara mer skadligt än att låta 

barnen bidra till familjens försörjning. I en sådan situation måste företaget fatta ett be-

slut om vad som är mest rätt, eller kanske snarare minst fel. En kompromiss kan behöva 

göras genom att exempelvis ta avstånd från barnarbete men erbjuda någon form av an-

nan försörjning för familjen, till exempel att ett äldre syskon får ta över barnets arbets-

uppgifter. Ett annat exempel är att förbjuda barnarbete som princip, men erbjuda att bar-

net under en övergångsperiod får arbeta kvar under eftermiddagarna under rimliga för-

hållanden om det får gå i skolan på förmiddagarna. Problemen är som sagt mycket svår-

lösta och det finns inga enkla svar. Att ta avstånd från barnarbete ingår i den konven-

tionsbas (se avsnitt 2.2) som jag tidigare redogjort för, men i vissa fall kan det krävas en 

tidsbestämd handlingsplan för att stegvis ta i tu med problemet. 

 

Genom att analysera företagets problembild och de mål företaget vill uppnå med sitt an-

svarstagande kan utformningen av riktlinjerna eller uppförandekoden påbörjas. Det är 
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först när analysen är klar och de dilemman som är förknippade med de olika problemen 

som företaget kan veta hur det skall handla. Det är också viktigt att analysera vilka krav 

intressenterna ställer, så att deras krav kan mötas på ett tillfredsställande sätt. 

 

De är också minst lika viktigt att företaget analyserar sin egen situation, sina resurser 

och sin vilja att arbeta med socialt ansvar. Företagets ambitioner måste gå igen i utform-

ningen av riktlinjerna, eftersom företaget när dessa väl är antagna också kommer förvän-

tas att leva upp till dem. Att anta riktlinjer som från början är omöjliga för ett företag att 

följa kan få motsatt effekt; företaget kan utsättas för kritik, få försämrat anseende och 

inte minst bortprioritera arbetet med det sociala ansvaret eftersom det känns övermäk-

tigt. I de fall där företaget inte kan leva upp till de höga riktlinjer det önskar anta, är det 

inte fel att utforma sådana riktlinjer och sedan komplettera med olika handlingsplaner 

för att kunna leva upp till målen inom rimlig tid. Ett sådant tillvägagångssätt möter både 

företagets nuvarande resurser och intressenternas krav på förändring. 

 

4.4 Steg 4: Definiera 
Vid påbörjandet av steg fyra måste företaget ha klart för sig vilka regler det är som skall 

utformas och vad de skall syfta till. Det gäller att klart definiera företagets ställningsta-

ganden för att undvika att reglerna blir för vida. Ett alltför stort tolkningsutrymme 

kommer att leda till att reglerna tillämpas olika i företagets olika verksamhetsländer. 

Syftet med en policy är ju att den skall genomsyra företagets hela verksamhet och utgöra 

en enhetlig standard.  

 

Klart definierade ställningstaganden signalerar att företaget menar allvar med sitt sociala 

ansvarstagande, eftersom det inte är lika lätt att ”smita undan” från ett klart definierat 

ansvar som från ett luddigt. Dessutom underlättar det för beslutsfattare på olika nivåer i 

företaget att tillämpa reglerna. Det är även viktigt att de anställda i företaget har klart för 

sig vad som gäller och vad företaget står för, enär reglerna i lika hög grad gäller dem.  

 

Ett företag kan välja att använda ett eller flera verktyg för socialt ansvar, liksom att an-

sluta sig till befintliga uppförandekoder. Det är emellertid essentiellt att företaget därut-

över också utformar en egen policy där det klart framgår vilka uppförandekoder företa-

get har anslutit sig till och där viljan att följa dessa konstitueras.  
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Det är ingen nackdel att företag som utformar egna policies även ansluter sig till redan 

befintliga riktlinjer och koder, liksom att utöver det egna arbetet också använda sig av 

olika verktyg. Det är snarare en fördel att kombinera dessa två typer av regler. Ett före-

tag som anslutit sig till Global Compact, Globalt Ansvar och låtit sig certifieras av SA 

8000 kan också förklara att OECD:s riktlinjer kommer att följas och utöver detta upprät-

ta egna riktlinjer där de befintliga inte räcker till. De befintliga verktygen baseras ju till 

stor del på samma principer och det borde därför inte vara svårt för företagen att kombi-

nera dessa med varandra och med egna regler. Företaget kan också låta utforma kom-

mentarer och handlingsplaner för att ytterligare förtydliga sitt ansvarstagande och under-

lätta arbetet. 

 

Jag menar att det är viktigt att företaget utöver befintliga verktyg också närmare definie-

rar varje enskilt ställningstagande, enär de befintliga verktygens innehåll ofta är för lud-

digt och för allmänt skrivna för att innebära en god ledning för beslutsfattarna. Dessut-

om kan, utöver de allmänna ställningstagandena, olika handlingsplaner och direktiv be-

höva utformas för olika verksamhetsregioner där problembilderna skiljer sig åt. 

 

Detta är ett av de absolut viktigaste stegen, eftersom det är definitionerna av de olika 

aspekterna på företagets sociala ansvarstaganden som helt och hållet ligger till grund för 

hur väl arbetet faller ut.  

 

4.5 Steg 5: Informera 
När väl företagets förhållningssätt blivit klart definierat och satt i bruk kan det vara lön-

samt för företaget att informera allmänheten om detta. De flesta företag som tar sitt so-

ciala ansvar vill också få något tillbaka för det, utöver den rena tillfredsställelsen att 

göra något bra. Faktum är att de företag som inte informerar om sitt ansvarstagande ris-

kerar att i allmänhetens ögon ses som ett företag som inte bryr sig om etiska frågor, helt 

enkelt därför att arbetet inte är känt. Det finns dock företag som väljer en så kallad tyst 

strategi, eftersom de menar att det sociala arbetet är något självklart och inte något att 

tjäna pengar på. De allra flesta företag vill emellertid att deras arbete skall generera po-

sitiva effekter såsom ökat anseende och stärkt varumärke. Jag anser inte att det på något 

sätt är fel av företag att söka skapa vinning utifrån sitt ansvarsarbete. Det är inte varför 
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företag tar socialt ansvar som är viktigt, utan att de gör det! För företagen innebär den 

positiva publiciteten och det stärkta anseendet ofta ett extra incitament för att ta sitt an-

svar på allvar.  

 

Det är alltså många gånger väldigt viktigt för företagen att nå ut till allmänheten med in-

formation om sitt sociala ansvarstagande. Lika viktigt är det också att den informationen 

är korrekt och på intet sätt förskönande för företaget, eftersom detta istället riskerar att 

få motsatt effekt. Ett företag som offentliggör sina ställningstaganden kommer också att 

utsättas för kontroll av media och tecken på att företaget inte lever upp till sina egna reg-

ler kommer att leda till kritik och negativ publicitet. Visst kan ett offentligt ställningsta-

gande avseende socialt ansvar och etikfrågor sätta större press på företaget att det skall 

leva upp till sina egna krav, än om företaget inte offentliggjort sitt ställningstagande. 

Denna risk bör dock mätas mot av de positiva effekter som ett öppet ansvarstagande kan 

medföra. Jag tror att samhället är mer tolerant mot ett företag som uppriktigt försöker ta 

ett socialt ansvar men inte alltid når ända fram till målet, än mot företag som överhuvud-

taget inte tar hänsyn till etiska och sociala frågor i sin verksamhet. 

 

Förutom att externt informera om företagets ansvarstagande är det av ännu större vikt att 

informera internt, det vill säga till alla berörda inom företaget samt till alla leverantörer, 

investerare och affärspartners. Utan tydlig information till alla inom företaget riskerar 

arbetet att inte fungera fullt ut. Det är beslutsfattare på lokal nivå inom företaget som of-

tast bär ansvaret för att reglerna efterlevs. Precis som det för att nå ekonomiskt uppställ-

da mål är viktigt att alla anställda inom företaget strävar åt samma håll, är detta viktigt 

även för att uppnå de etiska och sociala målen.  

 

4.6  Steg 6: Kommunicera 
Detta steg påminner om steg fem, men det skiljer sig på så vis att kommunikationen rik-

tar sig främst till leverantörer, samarbetspartners och NGO:s och är en ständigt pågåen-

de process. Kommunikationen med leverantörer är särskilt viktig då företaget använder 

sig av leverantörer som bryter mot en eller flera av de av företaget uppställda kraven och 

riktlinjerna. Det kan vara både svårt för företaget och förödande för leverantören att di-

rekt avbryta samarbetet för att leverantören inte lever upp till företagets etiska krav. I 

många fall är det bättre för båda parter att företaget kommunicerar med sina leverantörer 
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och ger dem en rimlig tid att ställa om sin verksamhet så att den kan möta företagets 

krav. Leverantörerna kan också vara i behov av viss hjälp från företaget för att kunna 

åstadkomma den förändring som behövs. Synnerligen påtagligt blir detta behov av hjälp 

och tidsfrist när leverantörens hela verksamhet är inriktad på leverans till ett enda före-

tag. Så är många gånger fallet inom exempelvis bilindustrin, där leverantören har som 

uteslutande verksamhet att tillverka en komponent till ett speciellt bilmärke. Här ligger 

det i själva verket i företagets sociala ansvar att medverka till att leverantören kan ställa 

om sin produktion utan att det medför risk för konkurs eller andra stora negativa konse-

kvenser för leverantören.  

 

Kommunikation bör också ske löpande med involverade NGO:s. Dessa är till stor hjälp 

för företaget när det gäller information och kunskap både om problem i de olika områ-

dena samt vad som förväntas av företagets ansvarstagande. Genom en god kommunika-

tion kan många fällor och missförstånd, som orsakar negativ publicitet eller större an-

språk på företagets resurser, undvikas. NGO:s kan också bidra med att påpeka föränd-

ringar i globaliseringsproblematiken, så att företag har möjlighet att uppdatera och för-

ändra sitt sociala ansvar över tiden. 

 

4.7 Steg 7: Praktisera  
Detta steg är så självklart att det knappast behövs lämnas något större utrymme. När fö-

retagets riktlinjer är färdiga och information har nått ut till alla berörda är det dags att in-

föra de förändringar som krävs för att riktlinjerna skall efterlevas. För en del företag in-

nebär detta steg ingen större förändring eftersom de redan sedan tidigare lever upp till 

den policy som nu antagits. För andra företag kan förändringarna vara stora, och kräva 

resurser både i form av tid och av pengar. Det kan handla om byte av leverantörer, flytt-

ning av verksamheter och ombyggning av fabriker. Det är naturligt att sådana stora för-

ändringar tar tid och företag in en sådan situation bör inte skrämmas av den stora uppgift 

de står inför. Företagets intressenter och allmänheten är väl medvetna om att vissa för-

ändringar måste ske successivt, men huvudsaken är att förändringarna påbörjas.  

 

Att alltför snabbt införa sådana förändringar kan också medföra negativa konsekvenser 

för många av de berörda (förlorade arbetstillfällen i fattiga regioner, konkurser för leve-

rantörer och så vidare), varför det många gånger är mera etisk korrekt att införa föränd-
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ringarna successivt. Genom ett längre tidsperspektiv kan exempelvis leverantörer ges en 

möjlighet att ställa om sin produktion eller ändra arbetsvillkoren så att de etiska krav 

som företaget ställer kan mötas. För företagen innebär införandet av etiska regler och 

socialt ansvar en balansgång, där det är viktigt att åtgärderna som tas i syfte att följa 

riktlinjerna inte innebär alltför stora negativa konsekvenser alltför snabbt för de inblan-

dade parterna. Riktlinjerna är dock till för att följas, och även om det i slutändan kan in-

nebära en negativ effekt för de anställda hos en underleverantör som exempelvis utnytt-

jar skuldslavar när samarbetet avbryts med denne, så kan det ändå vara mer etiskt riktigt 

än att indirekt fortsätta att stödja det pågående skuldslaveriet. För företagen handlar det 

om att fatta beslut som är etiskt riktiga också i ett längre perspektiv, inte bara för stun-

den. 

 

Det är dock essentiellt att företaget börjar praktisera sin policy eller uppförandekod så 

snart det är möjligt. Riktlinjer utan praktisk effekt ses inte som något annat än ett försök 

från företagets sida att bilda opinion och skaffa positiv publicitet. Ett företag som inte 

praktiserar sina egna riktlinjer utsätts snabbt för hård kritik från massmedia och NGO:s 

med negativa konsekvenser som vikande försäljning, konsumentbojkott och förlorad 

trovärdighet som följd. Det är inte riktlinjerna i sig som räknas, utan handlingarna. Fina 

ord förändrar inte världen. 

 

4.8 Steg 8: Kontrollera 
Idag saknas många gånger externa kontrollorgan som kan kontrollera om företagen föl-

jer de riktlinjer de åtagit sig att följa. Utan extern kontroll riskerar etiska policies och 

riktlinjer att inte bli mer än en bra sida för företagen att visa utåt. Visserligen bevakas 

företagen av media, och ett företag som inte lever upp till sina egna löften riskerar att 

hängas ut i pressen. Media är i sig inget egentligt kontrollorgan, men missförhållanden 

och bristande socialt ansvar kommer förr eller senare att uppmärksammas av media. Fö-

retagen bör inte underskatta medias makt att påverka konsumenter och intressenter. 

Nackdelen med medias kontrollfunktion är att den snabbt reagerar på företag som inte 

tar sitt sociala ansvar, men mycket sällan rapporterar om företag som faktiskt tar ett stort 

ansvar. Dessutom kan medias rapporter vara baserade på uppgifter som inte kan anses 

vara objektiva och därmed riskeras att den bild som förmedlas blir alltför ensidig och 

skev. En kontroll bör åtföljas av en redovisning, där de resultaten som kontrollen gav 
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presenternas. Detta steg hör därför samman med nästa steg, att redovisa, eftersom dessa 

steg så att säga går ”hand i hand” med varandra. 

 

Företag som tar sitt sociala ansvar på allvar bör därför låta sig kontrolleras av en extern 

part, så att företagen kan ge ut korrekt och objektiv information till intressenterna och 

dessutom själva få objektiv bild av hur det sociala ansvarstagandet fungerar i praktiken. 

Det finns flera redovisningsbyråer och organisationer som erbjuder granskning av före-

tags hållbarhetsredovisningar (se steg 9) och företag certifierade enligt SA 8000 utsätts 

för regelbundna kontroller för att få behålla sin certifiering.  

 

Flera NGO:s fungerar också som kontrollorgan.127 Däribland finns Swedwatch, ett nät-

verk med stöd från SIDA som har till uppgift att granska svenskrelaterade företags soci-

ala och miljömässiga ageranden i utvecklingsländer. Nätverkets uppgift är att presentera 

konkreta fall där det krävs en förbättring av miljö- eller sociala förhållanden och syftet 

är att offentligt uppmärksamma missförhållanden för att på så sätt sätta press på företa-

gen. Swedwatch bygger också upp en databas med information om svenska företags 

verksamheter i utvecklingsländer.128  

 

Organisationer som Swedwatch fyller en mycket viktigt funktion eftersom många före-

tag inte är villiga att utsätta sig för en extern kontroll, åtminstone inte i nuläget. Jag an-

ser dock att det är bättre för företag att frivilligt utsätta sig för en extern granskning, sna-

rare än att överlåta all granskning till NGO:s eller massmedia. En frivillig extern 

granskning som företaget själv tar initiativ till visar på företagets goda vilja att utvecklas 

i sitt ansvarstagande. Självklart är det också nödvändigt att företaget regelbundet utför 

interna kontroller för att själva uppmärksamma missförhållanden och brister i det sociala 

ansvarstagandet, och därmed kunna åtgärda dem innan problemet förvärras ytterligare 

och negativ publicitet uppstår. 

 

I debatten om socialt ansvar uppmärksammas allt oftare bristen på kontroll av företagens 

ageranden och sociala ansvarstaganden. Jag kan inte se att intresset för kontrollfrågan 

kommer att minska, tvärtom framförs i debatten allt oftare krav på oberoende kontroll 

och granskning. I samband med detta framförs ofta också krav på lagstiftning, eftersom 

                                                 
127 Exempelvis Attac, Amnesty, Fair Trade Center och amerikanska Human Rights Watch. 
128 Swedwatchs hemsida, 2003-02-09 
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lagstiftning gör det möjligt att inrätta just en sådan oberoende kontrollfunktion. Genom 

att redan i dagsläget frivilligt utsätta sig för extern granskning kan företaget ligga ”steget 

före”, vilket klart signalerar den seriösa ansträngning företaget lägger ner på att möta 

omvärldens krav. 

 

4.9 Steg 9: Redovisa 
Företag som redovisar sina resultat i arbetet med socialt ansvar kommer att uppfattas 

som seriösa i sitt ansvarstagande. Det är också ett bra sätt för företaget att nå ut med in-

formation till allmänheten om det pågående arbetet och vilket arbete företaget kommer 

att rikta in sig på i framtiden. Genom att redovisa sitt arbete, förutsatt att de uppgifter 

som anges i redovisningen är korrekta, minskar också risken att företaget utsätts för en 

orättvis och skev granskning av media. Genom att företaget självt redovisar sitt resultat, 

även de uppgifter som kan vara mindre smickrande, förekommer det eventuell kritik och 

upplevs istället som trovärdigt. Redovisningen hjälper också till att öka motivationen att 

de facto efterleva de principer företaget ställt upp, eftersom arbetets resultat kommer att 

offentliggöras. 

 

Till sin hjälp har företaget flera olika redovisningssystem, bland andra AA 1000 och 

GRI:s riktlinjer (se avsnitt 3.6 och 3.7). Det finns naturligtvis fler redovisningssystem än 

de som jag redogjort för i denna uppsats. Hur företaget väljer att redovisa sitt arbete är 

upp till företaget, eftersom det inte finns några bindande regler på området. Det kan 

dock vara en fördel att redovisa enligt ett accepterat system, som intressenterna förstår 

och redan har godkänt.  

 

4.10 Steg 10: Uppdatera och modifiera 
Det sista steget i modellen handlar om att företaget måste hålla sig uppdaterad avseende 

globaliseringsproblematiken och de regionspecifika problembilderna. När problem-

bilderna ändras bör företagets handlingsplaner avseende riktlinjerna modifieras så att de 

följer med i utvecklingen och fortsätter att vara funktionella. Framförallt kan kraven från 

omgivningen komma att förändras, varför en översyn och anpassning av riktlinjerna kan 

komma att behöva göras i framtiden. Det är inte otänkbart att företagen i framtiden 

kommer att ställas inför nya problem, som i dagsläget ännu inte har uppmärksammats 

eller ännu inte existerar. 
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Just nu är debatten om företags sociala ansvar högst aktuell, men icke desto mindre i ett 

relativt ungt skede. Ju längre debatten kommer och ju större krav som ställs på företags 

etiska och sociala hänsyn, desto mer arbete kommer att krävas från företagens sida. I 

framtiden är det långt ifrån en omöjlig tanke att Sverige väljer att lagstifta om socialt an-

svar för företag. Lobbyarbete från olika grupper i samhället pågår både på nationell nivå 

och inom EU.129 Företag som önskar hålla en hög profil som ansvarstagande företag bör 

därför hålla sig uppdaterade angående debattens framåtskridanden. 

 

Om de kontroller som företagen utför beträffande effekten av företagets riktlinjer visar 

att riktlinjerna inte fungerar så som tänkt, kan det naturligtvis vara nödvändigt att modi-

fiera dem så att de fungerar tillfredsställande. Oftast är det inte ställningstagandena eller 

riktlinjerna i sig som behöver modifieras, utan de handlingsplaner som anger hur företa-

get skall handskas med problemen. Jag menar också att företag bör vara ytterst restrikti-

va med att ändra sina riktlinjer, om det inte är absolut nödvändigt. Det föreligger annars 

en risk för att riktlinjerna ändras med hänsyn till företagens handlande och inte tvärtom. 

När ett företags riktlinjer inte fungerar kan det vara bra att gå igenom handlingsmodel-

len igen för att se om företaget kommit till korta i genomförandet av något steg. Kanske 

är riktlinjerna för vagt definierade, så att alltför många olika tolkningar är möjliga, eller 

kanske brister informationen och kommunikationen inom företaget? 

                                                 
129 Se exempelvis KOM (2001) 366 slutlig, SOU 2001:96, Globalt Ansvar-lägesrapport och EU:s hemsi-
da, 2003-02-07 
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5 Varför bör företag ta socialt ansvar? 
 
Det finns många argument för att företag skall ta sitt sociala ansvar. En del av argumen-

ten kan återkopplas till tanken att de internationella konventionerna är globalt tillämpli-

ga och att de omfattar även företag. Andra argument utgår från tanken att företag är 

samhällsmedborgare och skall som vilka andra medborgare ta konsekvenserna av sitt 

handlande. En del ser till de positiva effekter som ett företags social ansvarstagande 

medför för företaget, i form av bland annat goodwill och stärkt varumärke, och därige-

nom kanske också ökade intäkter. Andra menar istället att företagets enda ansvar är 

gentemot dess aktieägare, och det ansvaret innebär att maximera vinsterna så att aktie-

ägarna kan få största möjliga utdelning. Sedan många hundra år tillbaka finns en mängd 

både etiska och ekonomiska teorier. Dessa teorier har tidigare varit helt skilda åt och 

inte varit föremål för kombination. Under främst 1900-talets senare hälft har alltfler 

etisk-ekonomiska teorier utformats, där tanken att etik och ekonomi faktiskt kan, och till 

och med bör, förenas. Jag kommer att börja detta kapitel med att presenterna några teo-

rier om varför företag skall ta ansvar för att sedan gå över till mer handfasta och praktis-

ka argument. 

 

Välutvecklade teorier till trots, för företagen är det verkligheten som räknas. De krav 

som intressenterna ställer på företaget går i längden inte att bortse från. De olika intres-

senterna ställer dock olika krav, och många gånger är det sociala ansvaret en balansgång 

mellan att tillfredsställa de olika intressenternas krav. Aktieägare ställer krav på att före-

taget skall agera så ekonomiskt fördelaktigt som möjligt (även om det naturligtvis dess-

utom kan finnas krav på socialt hänsynstagande), medan intresseorganisationer ställer 

krav på ekologiskt och socialt hänsynstagande. Kunder ställer krav på att varor skall 

vara producerade med största möjliga hänsyn till människa och miljö, men är kanske 

inte alltid villiga att betala alltför mycket mer för varorna än tidigare. Jag kommer i detta 

kapitel att utreda vilka ett företags främsta intressenter är och vad deras krav oftast inne-

bär. 

 

Det ligger i företagens intresse att försöka kompromissa och möta de olika intressenter-

nas krav för att på så sätt stärka företaget långsiktigt. Det finns således många incita-

ment för varför företag skall ta sitt ansvar. Ett av de mest påtagliga är att det helt enkelt 

förväntas av samhället och frågan är om företag idag har råd att inte ta sitt ansvar. Hur 
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många argument som än kan uppbådas för att övertyga företagen om att de skall ta sitt 

sociala ansvar, så är det ett argument som för mig framträder starkare än alla andra. Fö-

retag skall ta sitt sociala ansvar helt enkelt därför att det behövs! 

 

5.1 Etiska och ekonomiska teorier 

Redan tidigt i historien började människor intressera sig för ekonomiska företeelser. Te-

orier om ekonomi och handel har utvecklats enda sedan den grekiska antiken. Olika 

ekonomiska system har rått sedan dess i Europa. Merkantilismen, som var dominerande 

på 1500-1700-talet, hade som mål att göra det egna landet till en ekonomisk enhet och 

göra denna så rik som möjligt. På 1700-talet tog den klassiska skolan, med Adam Smith 

som föregångare, vid. Denna teori utgick från tanken att marknadens krafter skulle få 

verka fritt, utan några ingrepp från staten. Den klassiska teorin mötte motstånd av marx-

ismen på 1800-talet. I marxismen dominerade socialistiska synsätt, där det viktigaste var 

att förbättra för de fattigaste och jämna ut klasskillnader.130 

 

Den ekonomiska teori som är dominerande i samhället idag är den nyklassiska eller 

neoklassiska teorin. Den härstammar från den klassiska teorin och utgår från tanken att 

marknaden styrs av utbud och efterfrågan. Teorin kan sägas ha ett reduktionistiskt för-

hållningssätt där alla faktorer omvandlas och uttrycks i monetära termer.131 I neoklassisk 

teori ses, hårdraget, människan ofta som rationell och mekanisk, det vill säga som en 

nyttomaximerande individ som enbart prioriterar monetära aspekter (så kallad ”Econo-

mic Man”). Naturen ses som en funktionell resurs, vilken kan optimeras och i slutändan 

ge monetär avkastning.132  

 

Lyckligtvis ser inte samhället ut som en avbild av den neoklassiska teorin, men mjuka 

värderingar är ofta av underordnad betydelse i företagsvärlden,133 eller som Milton Fri-

edman, nobelpristagare i ekonomi 1976, uttryckte det: ”the business of business is busi-

ness”. Friedman menar att företagens enda ansvar är att ge avkastning till sin aktieägare 

och välgörenhet liknar han vid ren stöld, eftersom välgörenhet består av pengar som 

kunde ha gett avkastning till aktieägarna. Även om Friedman har fått utstå mycket kritik 

                                                 
130 Sammanställt från Nationalencyklopedins hemsida, 2003-06-04 
131 Lövgren, J & Sandell, P, s 6 
132 Lövgren, J & Sandell, P, s 7 
133 Lövgren, J & Sandell, P, s 8 
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för sin syn på företagen, så har hans syn till stor del påverkat det ekonomiska tänkandet 

inom företagsvärlden.134 Företagens mål har primärt varit att generera vinst så att aktie-

ägarna kan få så stor avkastning som möjligt på sina investeringar. Som jag redan i upp-

satsens inledning konstaterade så håller nu synen på företagens mål att förändras. 

 

Debatten om företags sociala ansvar handlar mycket om att människor inte längre kan 

ses endast som medel för tillväxt i ett företag, utan som ett mål i sig. För att detta skall 

vara möjligt anser jag att mjuka värden måste få en likställd prioritet med de monetära 

värdena. Mjuka värden har traditionellt sett hört hemma i de etiska teorierna, men som 

jag ämnar visa i detta avsnitt så är det fullt möjligt att kombinera både etik och ekonomi. 

De etiska teorierna försöker ge svar på hur vi skall handla och varför vi skall handla på 

dessa sätt. Jag kommer att beskriva tre olika etiska teorier, nämligen pliktetiken, konse-

kvensetiken och teorin om individens ansvar, och att med dem som ledning försöka ut-

röna varför företag, ur ett etiskt perspektiv, skall ta socialt ansvar.  

 

5.1.1 Pliktetik 
Pliktetiken, eller rättighetsetiken som den också kallas,135 anses ofta vara den enklaste 

och kanske vanligaste etiken.136 Huruvida den verkligen är enkel eller inte, är inte jag 

rätt person att avgöra, men jag tror att en av anledningarna till att den uppfattas som en-

kel är för att den bygger på regler som alla berörda har en plikt att följa. Teorin bygger 

på att det skall finnas normer, regler eller övergripande principer som kan avgöra hur 

man skall handla i olika situationer. Normerna talar om vad som är rätt, orätt, plikt eller 

förbjudet. Vilka de olika reglerna är stadgas i lag, i oskrivna regler och normer i samhäl-

let (så som etikett och sedvänja) eller av organisationer och människor själva.137 Regler-

nas auktoritet hämtas alltså från flera olika håll: demokratiska beslut, förnuftet, Guds 

vilja och så vidare. Ett exempel är regeln ”du skall inte stjäla”, vilket både är stadgat i 

lag138 och som är en allmänt accepterad norm i de allra flesta samhällen. Dessutom har  

regeln också förankring i kristendomen som ett av Guds bud. Även med förnuftet kan 

man förstå att stjäla både är fel eftersom den skadar andra på ett eller annat sätt och för 

                                                 
134 Koskinen,L, s 15 f 
135 Brytting, T, s 36 
136 Koskinen, L, s 38 
137 Koskinen, L, s 38 
138 Brottsbalken 8 kap 1 § 
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att utan sådana regler skulle ingen kunna lita på någon, vilket skulle göra det mycket 

svårt att bygga upp ett väl fungerande samhälle.  

 

De flesta av de pliktetiska reglerna som också skrivs ner som lag eller som lever kvar 

som normer i samhället grundar sig på att det finns vissa värden, exempelvis liv, laglyd-

nad och sanning, som är så centrala att alla borde sträva efter att förverkliga dem. De 

mänskliga rättigheterna är exempel på sådana värden som är så centrala att de har vunnit 

globalt erkännande och därigenom fått auktoritet. I ett pliktetiskt sätt att tänka är det där-

för allas, inklusive företagens, skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna.139 På 

så sätt kan företagens sociala ansvar alltså härledas ur den pliktetiska teorin. Det är med 

andra ord företagens plikt att respektera de globalt gällande normer som gemensamt ut-

formats av olika länder och som sedan befästs i olika konventioner. 

 

De pliktetiska normerna gäller för att de har ett värde i sig själva, oberoende av konse-

kvenserna. Oftast har dessa normer utformats eftersom de också har positiva konsekven-

ser, men normernas giltighet är inte beroende av detta (om konsekvensetik, se avsnitt 

5.1.2). Ibland kan dock de pliktetiska reglerna vara olönsamma eller få oönskade konse-

kvenser, åtminstone på kort sikt. Ett exempel är regeln ”vi skall aldrig ge mutor, även 

om vi därmed går miste om en god affär”, som ju kan innebära att företaget kortsiktigt 

går miste om ekonomisk vinst eftersom affärer kan gå förlorade. I ett längre perspektiv 

är dock tanken med regeln att om företaget konsekvent använder sig av regeln kommer 

företaget på sikt att vinna förtroende och därmed också långsiktig framgång på markna-

den.140 Enligt ett pliktetiskt sätt att tänka skall alltså företaget inte ge mutor ens om detta 

innebär en ekonomisk vinst, eftersom etiken då satts åt sidan. 

 

Många av de företag som antar eller upprättar etiska koder uttrycker dessa i en pliktetisk 

form, det vill säga i en form som uppmanar till önskvärt beteende. En sådan pliktetisk 

kod kan vara att ”vi skall ta avstånd från exploaterande barnarbete” eller att ”vi skall 

inte acceptera några former av diskriminering”. Även om reglerna uttrycks i en beskri-

vande form hur företaget uppträder, exempelvis ”vi eftersträvar en jämn könsfördelning 

                                                 
139 Brytting, T, s 36 
140 Koskinen, L, 39 f 
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och etisk mångfald” så uttrycker regeln underförstått en uppmaning om hur företaget bör 

uppträda.141 

 

En av de främsta företrädarna för pliktetiken var filosofen Immanuel Kant (1724-1804). 

Kant menade att all etik skulle grundas i förnuftet, och att det är principen som sådan 

som räkas och inte konsekvenserna. Utifrån denna tanke formade Kant sitt kategoriska 

imperativ: ”Handla enbart utifrån sådana principer som du skulle vilja se upphöjda till 

allmän lag.” Enligt Kant var det alltid fel att bryta mot etiska principer, oavsett syftet el-

ler konsekvenserna av brottet. För Kant spelade det ingen roll om en individ skulle bryta 

mot etiska principer i syfte att göra gott, exempelvis ljuga för att rädda livet på någon, 

eftersom konsekvenserna eller avsikterna för att bryta principerna saknar betydelse. En-

ligt Kant skulle det vara lika fel att ljuga oavsett syftet med lögnen.142 

 

Även om Kants tanke med det kategoriska imperativet var god, detta märks bland annat 

på att samma tanke återfinns i Nya Testamentet och även lär ha uttalats av Konfucius 

(551-479 f Kr),143 så räcker den inte till. Jag menar, att utan att se till konsekvenserna att 

sitt handlande så kan man aldrig fullt ut handla etiskt och ”rätt”. Ibland måste reglerna 

töjas lite på för att slutresultatet skall bli gott. Jag tror till exempel att många skulle hålla 

med mig om att det var etiskt rätt av dem som gömde och gav skydd till judar under 

andra världskriget att ljuga i syfte att rädda liv.  

 

5.1.2 Konsekvensetik 

Pliktetiken kompletteras ofta av det som kallas konsekvensetik, eftersom det är svårt att 

skapa normer för alla tänkbara och otänkbara situationer. I konsekvensetiken handlar det 

om att utvärdera de handlingar som står till buds för att försöka se både långsiktiga och 

kortsiktiga konsekvenser av de olika handlingsalternativen. Den handling som bedöms 

få de bästa, eller kanske minst sämsta, konsekvenserna betraktas som rätt.144  

 

En inriktning inom konsekvensetiken är utilitarismen, där de olika handlingsalternativen 

skall bedömas utifrån vilket alternativ som medför den största möjliga nyttan till störst 

antal individer. Utilitarismen utgår från tanken att man skall handla så att ens handlingar 
                                                 

141 Koskinen, L, s 39 
142 Brytting, T, s 37 f 
143 Brytting, T, s 37 
144 Koskinen, L, s 41 
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leder till en så lycklig värld som möjligt.145 Utilitarismen har många drag som är gemen-

samma med ekonomiska synsätt. Både i utilitarism och i ekonomi finns intresset för 

konkreta resultat och effektivitet (i ekonomi är det största möjliga vinst, i utilitarismen 

är det största möjliga lycka). En av utilitarismens förespråkare, Adam Smith (1723-

1790), var också nationalekonom. Smith myntade uttrycket ”den osynliga handen” som 

beskrev de krafter som styr marknaden. Uttrycket utgår ifrån tanken att om var och en 

eftersträvar egen nyttomaximering så kommer konsekvensen att bli bättre levnadsvillkor 

för samtliga. Detta synsätt har dock fått kritik eftersom det helt bortser från etiska nor-

mer.146 Jag anser att kritiken är befogad, eftersom utan etiska normer saknas regler för 

vilka medel som får användas i strävan efter största möjliga nytta. Detta skulle innebära 

att för att maximera nyttan för största möjliga antal skulle det inte vara något fel i att 

ljuga, stjäla och döda, bara slutresultatet blev bra för den stora massan. I utilitarismen 

finns inte någon stor plats för den enskilda individen. 

 

Jag anser att en kombination av pliktetik och konsekvensetik är nödvändig för att upp-

rätthålla etiken. De båda teorierna är för radikala för att kunna fungera tillfredställande 

var för sig. Enligt ett pliktetisk synsätt skall företag ta socialt ansvar eftersom det finns 

grundläggande globala värden som alltid skall respekteras, oavsett vilka konsekvenserna 

blir. Enligt ett konsekvensetiskt synsätt skall företag ta socialt ansvar eftersom detta 

skulle innebära att den totala nyttan i världen maximeras, det vill säga att ett större antal 

människor får det bättre på grund av företagens ansvarstagande. 

 

En kombination av dessa två synsätt påbjuder att företag skall respektera grundläggande 

värden som exempelvis de mänskliga rättigheterna, men också fundera över konsekven-

serna av sina handlanden. Ibland kan detta innebära att en regel kan få stå tillbaka under 

en begränsad tidsperiod eftersom det skulle innebära alltför stora negativa etiska konse-

kvenser att följa den. Jag har tidigare bland annat nämnt en successiv avskaffning av 

barnarbete, vilket innebär just en kombination av pliktetik och konsekvensetik. Jag anser 

att beslutsfattarna inom varje företag med förnuftets bör hjälp överväga vilka etiska och 

sociala konsekvenser varje beslut inom företaget kan ha också på lång sikt och i ett stör-

re perspektiv än bara följder för själva företaget. Detta behöver inte stå i konflikt med 

ekonomiska intressen, eftersom ett ansvarstagande från företagens sida kan resultera i 

                                                 
145 Brytting, T, s 31 
146 Brytting, T, s 32 
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ökat anseende och stärkt varumärke som på sikt generar ekonomisk vinst. I de fall där 

ekonomi och etik ställs mot varandra och inte kan förenas är det upp till varje företag att 

fråga sig vilket som är viktigast: ekonomisk vinst eller grundläggande etiska värden? 

 

5.1.3 Ansvarsetik 

Som jag har konstaterat i de två tidigare avsnitten så räcker varken pliktetiken eller kon-

sekvensetiken till för att vara tillämpliga i vardagslivet. I verkligheten ställs vi inför 

många oförutsedda händelser där vi både saknar en norm att rätta oss efter och säker 

kunskap om vilka konsekvenser våra olika handlingsalternativ kan innebära. Genom att 

koppla samman pliktetik och konsekvensetik med ytterligare två synsätt, avsiktsetik och 

dygdeetik, så får vi något som kan kallas ansvarsetik.147  

 

Avsiktsetiken utgår från tanken att vi har ett moraliskt ansvar för vår vilja eller avsikt 

med en viss handling, liksom för de motiv som styr vår vilja. Med andra ord handlar det 

om att ha ett ”gott” uppsåt med varje handling, även om konsekvenserna av olika skäl 

inte blir ”goda”.148 Dygdeetiken går ytterligare ett steg bakom avsikten med våra hand-

lingar. I denna teori fokuseras istället på individens karaktär eller sinnelag, det vill säg 

de inre dygderna. Dygden är en inte bara en abstrakt egenskap hos en person, utan något 

som kommer till konkret uttryck genom personens handlingar. I dygdeetiken lyfts per-

sonens handlingsmönster fram. En god människa gör således vanemässigt goda hand-

lingar, enligt detta synsätt.149 För att veta vad som är goda handlingar har genom histori-

en ett antal försök gjorts för att definiera dessa på något sätt. Enligt den antika traditio-

nen är dygden den gyllene medelvägen mellan två laster. Mod ligger till exempel mitt 

emellan feghet och övermod och frikostighet ligger mitt emellan girighet och slösaktig-

het.150 Dygden försöker alltså att definiera vad som bör konstituera ett gott handlings-

mönster, en god karaktär. 

 

Ansvaretiken utgår alltså från fyra olika etiska synsätt och kombinerar dessa för att med 

sunt förnuft få fram en etik som är gångbar också rent praktiskt. Ansvaretiken utgår från 

att varje individ har både ett individuellt och ett kollektivt ansvar för sina handlingar. 

Tillämpat i företagsvärlden innebär detta att varje medarbetare, liksom varje chef och 
                                                 

147 Koskinen, L, s 56 
148 Koskinen, L, s 56 
149 Brytting, T, s 45 
150 Koskinen, L, s 51 
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styrelsemedlem, har ansvar för sina bedömningar, ställningstaganden och handlingar. Ett 

företag är ofta mer än summan av sina delar och genom att varje medarbetare själv ef-

tersträvar ett ansvarsfullt handlande så byggs också ett företag med en ansvarsfull anda 

upp. Genom att tillsammans eftersträva mål som varje medarbetare står bakom kan ett 

starkt och framgångsrikt företag byggas.151 

 

Personligen anser jag att ansvarsetiken är den etik som är mest användbar i verkligheten 

och som också faktiskt ger det mest etiska utfallet, eftersom denna etik saknar många av 

de kryphål som finns i de strikta plikt- och konsekvensetikerna. I ansvarsetiken skall en 

sammanvägd bedömning av plikter, konsekvenser och avsikter göras, för att finna det 

mest etiska sättet att handla på i varje given situation. Normalt sätt tänker vi inte på hur 

vi handlar, eftersom erfarenheten har visat oss hur vi bäst skall handla i olika bekanta si-

tuationer. Jag tror snarare att det är i situationer vi inte ställts inför tidigare som vi re-

flekterar över vårt handlande. Det är dock inte så, att bara för att vi handlar av vana, så 

är handlingarna alltid rätt ur etisk synvinkel.  

 

Jag menar, att vi människor har fötts med intelligens och en förmåga att skilja på rätt 

och fel (oavsett vilka normer som konstituerar vad som är rätt och fel), och därför har vi 

också ett ansvar för att handla så rätt som möjligt. Min åsikt är den att mänskligt hand-

lande alltid innefattar någon form av val, där vår fria vilja styr vad vi väljer. Eftersom 

människan har en fri vilja så har hon också ett ansvar för sina handlingar.  

 

Individens ansvar handlar alltså enligt min mening om att försöka se de långsiktiga kon-

sekvenserna av sina handlingar och att alltid ha goda avsikter. Med det menas att varje 

individ inte endast har att se till sitt eget bästa, utan även till hur handlingarna påverkar 

andra. Om alla människor strävade efter att leva efter denna princip tror jag att världen 

skulle bli både bättre och trevligare för alla människor. Dessvärre tror jag också att det 

är en utopi att alla människor alltid ska känna och ta ansvar för sina val och handlingar. 

 

Genom att tillämpa teorin om individens ansvar på företag, så utgör företags sociala an-

svar en förlängning av individens ansvar. Alla beslut i företag fattas av individer, och 

om dessa individer tar ansvar för sina val och beslut påverkar detta också företagets 
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verksamhet. Om alla berörda av företaget, anställda, kunder och investerare, också tog 

ansvar för sina handlingar skulle dessa inte välja att stötta ett företag som handlar oe-

tiskt. Riktigt så enkelt är det naturligtvis inte i verkligheten, eftersom många anställda 

kanske är alltför beroende av sin lön för att kunna väga in konsekvenserna av att jobba 

på ett etiskt eller oetiskt företag. Därför menar jag att företagsledare och andra som har 

makt att påverka beslut inom företaget bör ta ett stor etiskt ansvar för vilka konsekven-

ser dessa beslut kan komma att innebära även på lång sikt. 

 

5.2 Intressenternas krav på ansvartagande 

Det finns många intressentgrupper som företag har att ta hänsyn till. Som jag ser det kan 

intressenterna delas in i två grupper: direkta och indirekta intressenter. Till de direkta in-

tressenterna hör exempelvis aktieägare, anställda och kunder, det vill säga de som före-

taget är direkt beroende av för sin överlevnad. Andra grupper tillhör de indirekta intres-

senterna, som NGO:s och lokalsamhället. Dessa intressenter kan ha en mycket stor på-

verkansmakt på företaget, men företaget är inte omedelbart beroende av att tillmötesgå 

deras intressen. Någonstans mitt emellan direkta och indirekta intressenter finns fackfö-

reningarna. Företagen måste inte tillmötesgå deras krav för att fortsätta sin produktion, 

men eftersom fackföreningarna är en sammanslutning av de anställda så berörs företaget 

ändå i hög grad av deras krav. Ett företag som inte möter fackföreningarnas krav möter 

ju heller inte sina anställdas krav. 

 

Indelningen i direkta och indirekta intressenter kan jämföras med den indelning som 

görs mellan internt och externt ansvar i EU:s grönbok om främjande av en europeisk 

ram för företagens ansvar (se avsnitt 2.3.1.1 och 2.3.1.2). Skillnaden är att i grönboken 

presenteras det interna ansvaret som endast omfattande anställda och aktieägare medan 

jag menar att de direkta intressenterna också innefattar kunder. Medan indelningen i in-

ternt och externt ansvar kan ses som en indelning av vilka intressenter som befinner sig 

innanför företagets väggar och vilka som befinner sig utanför, är min indelning i direkta 

och indirekta intressenter inte bunden till företagets fysiska gränser. Jag anser istället att 

det är mera ändamålsenligt att dela in intressenterna efter hur beroende företagen är av 

att tillmötesgå deras krav och behov, det vill säga hur beroende företaget är av dem för 

sin överlevnad. Detta bör dock inte tolkas som att jag i alla händelser anser att det är 

viktigare att företagen tar ansvar för sina direkta intressenter än för sina indirekta, för så 
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behöver nödvändigtvis inte alltid vara fallet. Jag menar att istället att företagen bör se till 

alla sina intressenters krav och behov, men när det gäller att väga samman de olika kra-

ven för att hitta en ”gyllene medelväg” som både företaget och intressenterna kan accep-

tera, så kan indelningen av intressenterna vara till hjälp.  

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de olika intressentgrupperna och vilka intressen 

dessa har framställt i debatten om socialt ansvar för företag. Vilka intressenter som är 

viktigast för ett företag att ta hänsyn till skiljer sig åt från företag till företag, och varje 

företag har alltså att göra en bedömning utifrån sin egen situation. För alla företag gäller 

dock att det är marknaden som styr, vilket innebär att kunderna är en intressegrupp som 

måste tas stor hänsyn till. Genom att presentera de olika intressegruppernas krav visas 

också vilka incitament företagen har för att möta dessa krav. Incitament för socialt an-

svarstagande framförs också löpande i hela uppsatsen.   

 

Eftersom de olika intressentgrupperna företräder olika intressen ser deras krav naturligt-

vis olika ut. Till detta kommer att företaget dessutom måste se till sitt eget bästa, till sin 

överlevnad och till de mål och visioner som företaget har ställt upp ekonomiskt. Ett fö-

retags primära mål är ju, och kommer alltid att vara, monetär lönsamhet. Så vad skall ett 

företag göra när de egna målen och förväntningarna inte alltid stämmer överens med in-

tressenternas olika krav? Som jag nämnde i föregående kapitel handlar det sociala an-

svaret i mångt och mycket om att lyckas med en balansgång mellan de olika kraven, så 

att företaget kan fungera i ett långsiktigt perspektiv. 

 

Intressenterna är inte bara grupper som ställer krav på företaget, utan också grupper som 

bidrar till organisationen. Företagen är beroende av att intressenterna är villiga att fort-

sätta bidra till organisationen, och i den stund som företaget inte motsvarar intressenter-

nas förväntningar kommer de att lämna organisationen. Företaget lever vidare så länge 

det förmår upprätthålla balansen mellan bidrag och belöning hos sina intressenter.152 

Som exempel kan nämnas att arbetstagare som inte får tillräcklig lön söker sig till en 

annan arbetsgivare, kunder som inte uppskattar företagets varor söker sig till andra lik-

nande produkter på marknaden och investerare som under en längre tid inte får någon 
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avkastning tillbaka väljer att investera i andra företag istället. Det ligger alltså i företa-

gens eget intresse att sörja för sina intressenter. 

 

5.2.1 Ägarna 

Äganderätten ses av många som tillhörande de mänskliga rättigheterna och innebär att 

den som äger något också har fri förfoganderätt över det. Filosofen John Locke (1632-

1704) menade att detta är en rätt given av naturen, men att med rätten följer också två 

skyldigheter: äganderätten får inte skada någon annan som med sitt arbete skaffar sig 

tillgång till andra tillgångar och ägarskapet följs av ett förvaltarskap, det vill säga att 

tillgången inte skall förslösas.  

 

Även om Lockes teorier om den i princip obegränsade förfoganderätten inte äger speci-

ellt stort stöd idag, så ger den ändå uttryck för en grundtanke tillämplig både ur ett etisk 

och ur ett ekonomiskt synsätt.153 Ägarna till ett företag skall vårda det, vilket måste in-

nebära största möjliga vinst och en långsiktig överlevnad. Även ur ett etiskt perspektiv 

är principen tillämplig, eftersom företaget vårdas genom att få det att fungera i samhället 

i ett långsiktigt perspektiv och möta de krav som ställs, liksom att företagets makt att 

göra gott inte skall förslösas. Med äganderätten följer också enligt Locke en plikt att inte 

skada någon annan i dess arbete att förvärva tillgångar. Praktiskt tillämpad innebär 

Lockes teori att ett företag inte får skada de som arbetar i eller för företaget, eftersom 

dessa arbetar för att skaffa sig ekonomiska tillgångar i form av lön eller ersättning. Här 

kan direkta paralleller dras till ett företags sociala ansvar. Regeln skulle också kunna till-

lämpas på synsättet att företaget inte bör agera så att aktieägarnas vinst minskar, efter-

som dessa investerat i företaget i syfte att tjäna pengar.  

 

När Locke utformade sin teori kunde han givetvis inte tänka sig en applicering som den-

na, och hans teori är inte anpassad till dagens förhållanden. Teorin hjälper dock till att 

tydliggöra en grundläggande fråga i sammanhanget: Är ägarnas intresse utifrån ägande-

rätten endast att tjäna pengar eller finns det intresse av att göra mer med företaget? Vilka 

skyldigheter följer egentligen med äganderätten? 
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Ägarna behandlas ofta som en intressentgrupp som uteslutande har ett önskemål och det 

är mer pengar. Även om ägare investerar i ett företag i syfte att göra en ekonomisk vinst 

har många idag också etiska intressen som de vill se tillgodosedda.154 Ett tecken på att 

detta blir allt vanligare är att investeringar i olika etiska fonder ökar.155 Ägarna är indi-

vider och som individ både har man och bör man känna ett ansvar för sina handlingar. 

Att välja att investera etiskt, eller att välja bort att investera i företag som inte kan ses 

som etiska, är ett sätt att ta ansvar för de konsekvenser som investeringen i slutändan in-

nebär.  

 

Även ägare som endast har rent ekonomiska intressen för sig själva, kan ha ett intresse 

av att företaget uppträder ansvarsfullt. För att ett företag skall överleva långsiktigt krävs 

goda relationer med övriga intressenter och att ta sitt sociala ansvar krävs för att sådana 

relationer skall bibehållas. Ett företags goda anseende är också svårt att mäta i monetära 

termer, men innebär indirekt en vinst för företaget eftersom dess varumärke stärks på 

marknaden. Ägarna, speciellt de företagsförvaltande ägarna, är de som slutligen hålls 

ansvariga för företaget, och är således också ansvariga för att intressenternas intressen 

bevakas. 

 

Som jag flera gånger konstaterat i denna uppsats kan inte längre det sociala ansvaret ses 

om sekundärt. De globala företagens enorma makt medför helt enkelt ett ansvar som 

ligger utanför det ekonomiska tänkandet, och företagen kan inte längre ha som enda mål 

att maximera vinsten. Hur skall då ett företag bära sig åt när kraven på vinstmaximering 

och kraven på socialt ansvar inte kan förenas? 

 

Vad gäller aktieägarnas krav på avkastning finns i Sverige lagstiftning som täcker före-

tagens ekonomiska ansvar gentemot dem. I aktiebolagslagen 12 kap 1 § 3 st anges att ett 

bolags syfte är att maximera vinsten åt aktieägarna, så länge ingenting annat föreskrivs i 

bolagsordningen. Vinstsyftet är alltså dispositivt, vilket betyder att när bolagsordningen 

inte innehåller någon avvikelse rörande vinstsyftet, så är syftet vinstmaximering. Det in-

nebär också att företag i sin bolagsordning kan föreskriva att bolaget helt eller delvis 

skall ha ett annat syfte än att bereda största möjliga vinst till aktieägarna. Denna regel 
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kan alltså tillämpas av företag för att undvika konflikter mellan socialt ansvarstagande 

och vinstmaximering. 

 

Om än bolagsordningen inte anger annat än att det primära målet för företaget är vinst-

maximering, ligger det ändå i aktieägarnas intresse att företaget förvaltas så att det kan 

överleva långsiktigt och ge avkastning lång tid framöver. För att överleva i ett långsik-

tigt perspektiv krävs investeringar från företagets sida, och investeringar kostar till en 

början även om de generar intäkter efter hand. Precis så bör företaget också betrakta ett 

väl fungerande socialt ansvarstagande, som en investering som är lönsam på sikt. Detta 

ligger i alla avseenden även i aktieägarnas intresse. 

 

5.2.2 Kunderna 

På en fri marknad är det enligt ekonomisk teori en ”osynlig hand” som styr, vilket inne-

bär att med fri konkurrens kommer de starkaste att överleva. Med de starkaste menas de 

företag som bäst kan tillgodose marknadens, i detta fall kundernas, behov. I praktiken 

råder emellertid inte helt fri konkurrens, eftersom konkurrenslagstiftning hindrar att ett 

eller endast ett fåtal företag får så stor makt att inga andra kan slå sig in på marknaden. 

Med andra ord ser konkurrenslagstiftningen till att konkurrensen bibehålls. Konkurrens 

bidrar till lägre priser, högre kvalitet och att företag producerar och tillhandahåller det 

konsumenterna efterfrågar. Det sistnämnda är det som styr marknaden. Blir priset på en 

vara för högt köper de konsumenter som efterfrågar lågt pris en likvärdig billigare vara 

istället. Är en vara inte producerad med etisk, social och miljömässig hänsyn väljer de 

konsumenter som efterfrågar detta istället en annan vara som uppfyller de kraven.156   

 

I en undersökning gjord av CSR Europe år 2000 framkom att konsumenternas med-

vetenhet rörande etisk handel är hög. Undersökningen baserades på intervjuer med 

12000 personer från 12 olika europiska länder angående deras syn och inställning till fö-

retagens roll i dagens samhälle. Undersökningen avslöjade att hela 70 % av de europeis-

ka konsumenterna anser att ett företags förpliktelser till socialt ansvar är viktigt när man 

köper en vara eller en tjänst. En av fem är mycket villiga att betala mer för en produkt 

som är producerad med miljö- och socialhänsyn och 44 % av konsumenterna uppgav att 

de var villiga att betala mer för socialmärkta produkter. Undersökningen visar också att 
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det i framtiden kommer att bli alltmer viktigt för konsumenterna att ta med företagets el-

ler detaljhandelns prestationer på det sociala området i valet av produkter. Faktum är att 

undersökningen visar att 58 % av de europeiska konsumenterna inte anser att företagen 

lägger tillräckligt stor vikt vid sitt sociala ansvar. Dessutom avslöjades även att konsu-

mentmedvetenheten skilde sig åt mellan olika europeiska länder. Sverige hamnade högt 

upp på listan tillsammans med bland andra Schweiz och Danmark.157 

 

Undersökningen som CSR Europe företog är bara ett bevis bland många att konsu-

mentmakten är mycket stor. Företagen är helt och hållet beroende av att det finns någon 

som vill betala för dess produkter och tjänster, och ett företag som inte kan möta den ef-

terfrågan marknaden ställer kommer att gå i konkurs. Konsumenternas val kommer för-

modligen i framtiden inte bara att baseras på pris och kvalitet, även om dessa två fakto-

rer kommer att spela en mycket stor roll. Många kunder är villiga att betala mer för en 

vara som de vet är producerad med etiskt hänsynstagande, men om kunderna inte vet 

detta kommer priset att fortsätta vara den starkaste faktorn i valet av varor. Det är alltså 

lönsamt för företag att märka sina varor och att även på andra sätt gå ut med information 

till sina konsumenter om företagets sociala ansvarstagande. 

 

I en annan undersökning gjord av TM 1997 framkom att 71 % av svenska folket har en 

”svart lista” med företag som man aktivt väljer att inte köpa produkter av på grund av 

deras dåliga beteende och i kundens ögon felaktiga värderingar. I samma undersökning 

framkom att så många som 99,4 % av de svenska konsumenterna någon gång valt att 

inte köpa produkter av ett visst företag på grund av företagets dåliga beteende och etiska 

värderingar. Dessutom framkom att 94 % av konsumenterna ansåg att de genom sitt 

handlande kunde påverka företagens beteende i någon utsträckning.158 Jag anser härmed 

att dessa undersökningar, och många andra liknande undersökningar, visar att den med-

vetna konsumenten inte bara är en myt. TM:s undersökning visade också att olika kon-

sumentbojkotter, vare sig de är samordnade eller spontana reaktioner från en mängd en-

skilda konsumenter, faktiskt har effekt på företagens agerande.159 
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Företaget har inte bara konsumenternas etiska medvetande att ta hänsyn till, utan även 

den uppsättning konsumenträttigheter som växer fram. Länge gällde principen cavaet 

emptor, kunden må anpassa sig. Principen angav att den som köpte en vara bar hela an-

svaret för att inspektera den och när köpet väl var avslutat hade säljaren inte längre någ-

ra som helst skyldigheter. Principen gäller inte längre eftersom den inte fungerar i en 

modern komplex blandekonomi. De konsumenträttigheter som växer fram idag ersätter 

cavaet emptor. Rättigheterna, som medför skyldigheter från säljarens sida, bygger på att 

konsumenterna befinner sig i en asymmetrisk maktbalans, det vill säga i ett underläge 

gentemot säljaren. Säljaren har information som kunden behöver.160  

 

Rättigheterna innebär bland annat att kunderna har rätt till säkra produkter, korrekt och 

fullständig information som skall stödja deras konsumentbeslut, rätt att välja vara och 

producent (det vill säga att konkurrens skall råda) och rätt till inflytande. Det sistnämnda 

innebär att konsumenterna skall höras vid lagstiftningsfrågor på relevanta områden samt 

att de skall ha en rätt att föra fram synpunkter och klagomål till säljaren. På senare tid 

anses även rätt till en god miljö (ren mat, ren luft och rent vatten) och rätt till konsu-

mentupplysning ingå i rättigheterna.161 

 

Konsumenträttigheterna finns inte samlade i internationell lagstiftning, även om många 

länder stiftat nationella lagar med rättigheterna som grund. Företag som bryter mot kon-

sumenträttigheterna får möta missnöjda kunder, utebliven försäljning och dåligt rykte. 

Varje enskild konsument kan som individ vara mer eller mindre maktlös mot ett företag, 

men konsumenter som grupp har ett stort inflytande. Eftersom konsumenter inte bara 

har inflytande direkt på företagen, utan också indirekt som opinionsbildare och medver-

kande vid lagstiftning, ligger det i företagens intresse att tillgodose kundernas krav. 

 

5.2.3 Anställda 
De anställdas krav på företagens sociala ansvar kan sammanfattas i ett krav på mänsk-

lighet inom företaget. De anställda skall betraktas som individer och också behandlas 

därefter. De anställdas krav på företagen skiljer sig åt beroende på vilken utgångspunkt 

de har. I Sverige har vi lagar och förordningar som skyddar arbetstagarnas rättigheter, 

och här handlar kraven exempelvis om ännu bättre löner, ökad jämställdhet, pappaledig-
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het och flexibla arbetstider. Globala företag som verkar i länder där lagstiftningen inte 

skyddar arbetstagarna på samma sätt har ansvar att se till arbetstagarna ändå behandlas 

med värdighet och respekt. Detta ansvar innefattar även att säkerställa att företagets un-

derleverantörer också tar ett sådant ansvar. 

 

Detta innebär att följa FN:s och ILO:s konventioner och aldrig tumma på de mänskliga 

rättigheterna. Alla arbetstagare har rätt till en skälig lön, skäliga arbetsförhållanden och 

en human behandling inom företaget. Människor behöver också utrymme att utvecklas. 

Genom att upprätthålla de principer som FN- och ILO-konventionerna utgör upprätthål-

ler företaget också en miniminivå av socialt ansvarstagande. Mänskliga rättigheter skall 

vara en självklarhet! 

 

Arbetstagarna är företagets viktigaste tillgång. Utan arbetstagare stannar produktionen 

och nöjda, friska och effektiva arbetstagare gör ett bättre jobb. Många företag har börjat 

inse detta och utvecklar ständigt sitt personalansvar för att öka trivseln på arbetsplatsen. 

Företag som investerar i sitt sociala ansvar och visar sitt etiska ställningstagande kom-

mer med största sannolikhet också att ha lättare att rekrytera och behålla kompetent per-

sonal. Rekryteringsprocesser är dyra för företag och en hög omsättning på personal 

medför ökade kostnader. Det finns många högutbildade personer som har råd att välja 

arbetsplats och som inte kan tänka sig att arbeta för ett företag som anses oetiskt. Att re-

krytera och behålla kompetent personal är ett starkt incitament för företag att ta socialt 

ansvar. 

 

Ytterligare ett incitament att behandla sin anställda väl är att varje arbetstagare faktiskt 

fyller en funktion i företaget. Det är lätt att se företag som någon slags självgående or-

ganism i sig, och inget synsätt kunde vara mer felaktigt. Ett företag består helt enkelt av 

en sammanslutning av människor. Alla anställda i ett företag har en roll, och de rollerna 

påverkar vilken bild omvärlden får av företaget. Det är människor som jobbar i företaget 

som har kontakt med leverantörer, kunder, affärspartners och andra intressenter. Jag 

menar att när anställda behandlas med värdighet kommer också bilden av företaget att 

spegla detta. 

 

Den enskilde arbetstagaren står ofta i beroendeställning till företaget. Det gäller särskilt i 

fattiga länder där ofta hela familjens försörjning hänger på en enskild arbetstagare. Där 
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socialförsäkringar saknas är alltså anställningen livsviktig för arbetstagaren och hans el-

ler hennes familjs överlevnad. Som jag tidigare konstaterat redan i uppsatsens inledning, 

innebär makt också ett ansvar. Således innebär mer makt, mer ansvar. Med detta vill jag 

säga, att ju mer beroende de anställda är av ett företag, det vill säga att ju mer fattig och 

outvecklad verksamhetsregionen är, desto större ansvar måste företaget ta för sina an-

ställda. Ett sådant ansvar kan exempelvis resultera i säkrare anställningsavtal och skäliga 

löner. 

 

5.2.4 Fackföreningarna 

Fackföreningarnas inflytande över företagen skiljer sig mycket från land till land. I Sve-

rige har fackföreningarna stort inflytande och de respekteras. I andra länder kan de vara 

helt förbjudna, eller så förföljs och torteras ledare och medlemmar.162 Fackföreningarnas 

makt varierar alltså stort, men det är viktigt att hålla i minnet att det är en grundläggande 

mänsklig rättighet att få bilda och ansluta sig till fackföreningar (se avsnitt 2.2.5). Därför 

måste företagen ta hänsyn till deras intressen, eftersom de därigenom tar hänsyn till de 

anställdas intressen. Fackföreningars uppgift är ju att tillvarata sina medlemmars rättig-

heter och intressen.  

 

Fackföreningar fungerar också som opinionsbildare och är snabba på att offentliggöra 

missförhållanden där deras medlemmar arbetar, liksom att uppmärksamma regeringar på 

problem som måste åtgärdas.  Jag kommer i detta avsnitt inte närmare gå in på fackföre-

ningarnas inflytande, utan istället redogöra för den gemensamma syn på företags sociala 

ansvar som de framför i debatten. 

 

Det är framförallt följande synpunkter som fackföreningarna framhåller i debatten om 

socialt ansvar. De anser att socialt ansvarstagande inte kan ersätta lagstiftning och att 

verktygen för socialt ansvarstagande därför bara är en övergångslösning, samt att globa-

liseringen ökar behovet av regler om ansvar. Dessutom anser de också att socialt an-

svarstagande måste vara förankrat i ett rättsligt eller avtalsmässigt sammanhang.163 Det-

ta är naturliga ståndpunkter för fackföreningarna, eftersom deras uppgift är att söka säk-

ra sina medlemmars rättigheter.  
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För fackföreningar utanför I-världen kan frågorna handla mer om att bara få bli accepte-

rade som sammanslutningar och kämpa för exempelvis rätt till kollektivförhandlingar. I 

länder där fackföreningar saknar lagskyddad existensrätt ligger det naturligtvis på före-

tagen att öppet visa att de uppmuntrar fackföreningar och tar avstånd från alla former av 

diskriminering eller förföljelse av fackföreningsmedlemmar. Ett ansvarstagande företag 

skall uppmuntra och acceptera att sina arbetstagare väljer att sammansluta sig. I de län-

der där fackföreningar är förbjudna bör företagen arbeta för att finna alternativa metoder 

där arbetstagarna kan bevaka sina rättigheter och göra sina röster hörda inom företaget 

 

5.2.5 Leverantörerna 

Stora och komplexa företag löser numera ofta sina organisationsproblem genom outso-

urcing. Särskilt påtagligt är detta inom industrin, där det som tidigare benämndes till-

verkning allt oftare handlar om montering av halvfabrikat eller av färdiga delsystem. 

Många underleverantörer specialiserar sig på att tillverka delar som skall ingå i ett före-

tags tillverkningsprocess, vilket gör att leverantörerna knyts allt närmare företaget. Det 

gör också att företaget blir mer beroende av leverantörerna, vilket medför att en långsik-

tig relation byggd på förtroende är nödvändig för båda parter.164  

 

Bland de krav som ställs från underleverantörernas sida ingår alltså ett skäligt och ömse-

sidigt affärssamarbete. De stora globala företagen har ofta en total, eller åtminstone 

mycket stor makt, över underleverantörerna.165 Ett ansvarsfullt företag erbjuder sina un-

derleverantörer jämlika avtal, skäliga och rättvisa priser, skäliga handels- och leverans-

villkor samt hjälp att ställa om produktionen för att möta företagens ändrade krav. Soci-

alt ansvar avseende underleverantörer bygger således på ärlighet när det gäller priser, li-

censiering och säljrättigheter. Dessutom skall affärsrelationerna vara stabila och fria från 

tvång.  

 

Många leverantörer pressas idag hårt för att få kontrakt med de globala företagen. Detta 

gör att det är frestande att använda otillåtna eller otillbörliga affärsmetoder för att få ett 

sådant kontrakt.166 Ansvarsfulla företag bör helt ta avstånd både från mutor och från be-

                                                 
164 Brytting, T, s 164 
165 Brytting, T, s 164 
166 Brytting, T, s 165 
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stickning.167 En muta kan tyckas oskyldig i stunden, men har ofta större konsekvenser 

än synbart vid första anblicken. Mutor förändrar konkurrensen och spelreglerna på 

marknaden, vilket gör att de som handlar oetiskt får ett försprång. En erbjuden muta be-

höver inte få avsedd effekt för att vara ett brott, varken i juridisk168 eller i etisk mening. 

Det är intentionen som räknas. 

 

Acceptansen för mutor har en tendens att sprida sig, och korruption kan ofta leda till mer 

korruption. En acceptans för mutor innebär att effektiva utbyten på marknaden förhind-

ras, vilket ofta också innebär hinder för utveckling. Allt som oftast innebär mutor också 

en ekonomisk konsekvens. En leverantör som mutar ett företag för att få ett kontrakt 

måste återvinna de pengarna på annat sätt, vilket ofta går ut över de anställda i form av 

uppsägningar, minskad lön eller oskäliga arbetsvillkor som påtvingad obetald övertid.169 

Genom att ta avstånd från mutor och bestickning visar företaget underleverantörerna re-

spekt, där underleverantörer som handlar etiskt, eller i alla fall inte handlar oetisk, pre-

mieras. 

 

När ett företag tar sitt sociala ansvar anser jag att detta ansvar också omfattar val av un-

derleverantörer, på så sätt att det förväntas av ett ansvarsfullt företag att de inte anlitar 

leverantörer som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Genom att upprätthålla detta an-

svar ställs krav på leverantörerna som i sin tur måste ställa krav på sina leverantörer, och 

på så sätt sprids det sociala ansvaret. Företagen bör dock inte ställa orimligt stora krav 

på leverantörerna, utan istället erbjuda dem hjälp att successivt uppnå företagens krav. 

Om underleverantörerna trots detta inte möter kraven bör naturligtvis företagen, i enlig-

het med sitt sociala ansvar, avbryta samarbetet. 

 

5.2.6 Lokalsamhället 

Lokalsamhället är en diffus och svårdefinierad intressentgrupp. Med lokalsamhället me-

nas oftast de individer som lever i en viss given region. Ett företag påverkar ett samhälle 

med sin blotta närvaro, varför företag även har ett ansvar för de konsekvenser företagets 

ageranden har på samhället. Företagen är också beroende av de samhällen där de har 

                                                 
167 Skillnaden mellan muta och bestickning förklaras i not 76. 
168 Se brottsbalken 20 kap 2 § samt Karnov 2001/02 s 2660, not 868-870 
169 Brytting, T, s 165 ff 
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sina verksamheter. I samhället finns arbetskraft, kunder och investerare.170 Att inte ta sitt 

sociala ansvar gentemot lokalsamhället kan jämföras med att bita sig själv i svansen. 

 

I fattiga regioner är det, precis som jag tidigare påpekat, ofta ett mycket skevt maktför-

hållande mellan företag och samhälle. En fattig region kan vara beroende av ett globalt 

företags närvaro för sin överlevnad. Företaget erbjuder ju arbetstillfällen, som ger lön till 

de anställda, vilket i sin tur medför skatteintäkter liksom ökad köpkraft. I ett långsiktigt 

perspektiv innebär detta att levnadsstandarden ökar. Företagen har alltså ofta en positiv 

ekonomisk påverkan på regionerna där de verkar. Likväl har företagen också ett ansvar 

att regionen inte blir så beroende av företaget att det faller utan det, eller uttryckt på ett 

annat sätt, företagen har ett ansvar för att inte bara när som helst ”packa ihop och dra”.  

 

Den beroendeställning som uppstår mellan en region och de globala företag som verkar 

där beror ofta på att det inhemska och ofta småskaliga näringslivet konkurreras ut. De 

globala företagen har också haft en tendens att exploatera knappa naturresurser utan att 

ge landet ifråga stöd för en långsiktigt hållbar utveckling.171  Genom att sprida kunskap 

om miljövänlig och resurssnål teknik kan företaget medverka till att inhemska företag 

kan utvecklas och regionen likaså. Dessutom kan företag ha en neutraliserande och sta-

biliserande funktion när det exempelvis gäller frågor som diskriminering, liksom att ge-

nom internutbildningar höja kunskapsnivån i samhället.172  

 

Företag har enligt min mening ett ansvar för att dess handlingar inte skadar regionen, 

varken ekologiskt, ekonomiskt eller socialt. Ansvaret handlar helt enkelt om att regionen 

skall kunna fungera hållbart i ett långsiktigt perspektiv. I det sociala ansvaret ingår ock-

så att ibland avstå från att investera i vissa regioner som är beroende av det utländska 

kapitalet, för att på så sätt tvinga fram förändringar hos myndigheterna i regionen. Ett 

typiskt sådant exempel är Sydafrika, där företagens investeringsbojkotter var en stor bi-

dragande orsak till apartheidregimens fall. Idag avstår många företag från investeringar i 

exempelvis Burma av liknande orsaker.173 

 

                                                 
170 KOM (2001) 366 slutlig, s 11 f 
171 Brytting, T, s 181 
172 Brytting, T, s 181 
173 Koskinen, L, s 18 
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De normer som företaget för med sig till regionen kommer att påverka den. Här ligger 

ett ansvar för företagen att dels respektera den lokala kulturen (dock inte om kulturen är 

uppenbart oetisk, som exempelvis apartheid) och att sprida ett etiskt synsätt i samhället. 

Genom att öppet visa respekt för mänskliga rättigheter kan företagen påverka samhällen, 

myndigheter och regeringar att göra detsamma. Marknadsföring från företagens sida bör 

naturligtvis återspegla detta ansvar. 

 

5.2.7 NGO:s 

Företagen har vanligen inte någon direkt relation med NGO:s, såvida inte företagen 

själva initierar den kontakten. NGO:s har oftast en granskande roll av företagens verk-

samheter och goda relationer med relevanta NGO:s är alltså viktiga för företagen.174 För 

att upprätthålla och skapa goda relationer med olika NGO:s är öppenhet och ärlighet 

från företagens sida nödvändigt. NGO:s har ofta stor makt som opinionsbildare och in-

nehar ofta en stor mängd information och kunskap. Genom att betrakta NGO:s som en 

slags samarbetspartner kan företagen dra nytta av den samlade kunskapen och erfaren-

heten i sitt arbete och därigenom också erhålla goodwill.  

 

I debatten om socialt ansvar framhåller NGO:s ofta att program och handlingsplaner för 

socialt ansvartagande förutsätter en inblandning av alla parter. De flesta NGO:s framhål-

ler vikten av att företag respekterar de mänskliga rättigheterna i alla sina verksamhets-

länder och efterlyser kontrollerbara åtaganden som grundas på objektiva internationella 

normer som tillämpas över hela världen. Dessutom anses generellt bland NGO:s att det 

krävs en förordning för att kontrollera företagens åtgärder.175 

 

 

                                                 
174 Lövgren, J & Sandell, P, s 23 
175 EU:s hemsida, 2003-05-20 
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6 Hur långt bör företagens ansvar sträcka sig? 
 
Den stora frågan är inte om företag har ett globalt ansvar, utan hur det ansvaret ser ut. 

Hur långt sträcker sig ansvaret? För företag är det viktigt att veta denna gräns, dels för 

att kunna möta de olika krav som ställs från intressenterna, men också för att inte gå 

över gränser med sitt ansvarstagande. Jag anser nämligen att det är precis lika viktigt att 

fastslå en maximigräns som en minimigräns för företagens ansvar. Det sociala ansvar 

som företagen förväntas ta skall inte ersätta eller hämma behövlig lagstiftning. Det kan 

och skall inte åläggas företagen att permanent ta sådant ansvar som egentligen är förbe-

hållet regeringar. Företagens ansvar skall komplettera och täcka brister i lagstiftningen, 

men ansvaret för att mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsrättsliga regler upp-

rätthålls skall inte ligga helt och hållet på företagen.  

 

Frågan är också hur långt ansvaret skall sträcka sig i produktionsledet, det vill säga i hur 

många led av underleverantörer som företaget kan hållas ansvarigt för brister. Ytterliga-

re en fråga är om företags sociala ansvar ser olika ut i olika regioner, och om det är be-

rättigat för företag att regionbestämma sitt ansvar och därigenom ha olika etiska stan-

darder för olika länder.  

 

Jag avser att i detta kapitel redogöra för mina åsikter om var gränserna för ett företags 

sociala ansvar skall dras. Detta gäller både ovanstående beskrivna frågor såväl som att 

dra en gräns mellan socialt ansvar och välgörenhet. Jag vill mena att det krävs klara 

gränser för företags sociala ansvar för att företagen skall våga gripa sig an dessa frågor. 

Utan gränser kan ansvaret te sig oändlig och omöjligt att uppfylla, vilket kan verka av-

skräckande. Utan klara gränser för företagens sociala ansvar kan det också finnas en risk 

för att regeringar i U-världen passiviseras när det gäller att utforma en täckande lagstift-

ning om mänskliga rättigheter och arbetsrätt, eftersom företagen redan fyller behovet att 

upprätthållandet av sådana normer. Jag vill dock uppmärksamma läsaren på att de 

gränsdragningar som jag gör avseende omfattningen av företags sociala ansvar inte 

grundar sig på hur gränserna ser ut i dagsläget utan på hur jag anser att de bör se ut. 

 

Tidigare i uppsatsen har jag redogjort för den minimininivå av ansvar som jag anser att 

alla globala företag bör respektera. Den miniminivån utgörs av FN:s och ILO:s konven-

tioner (se avsnitt 2.2) om de mänskliga rättigheterna och de arbetsrättsliga principerna 
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som utgör den internationella arbetsrätten. Därtill anser jag också att OECDS:s riktlinjer 

för multinationella företag (se avsnitt 3.1) samt de nio principerna i Kofi Annans Global 

Compact (se avsnitt 3.2) skall ingå i miniminivån. De två sistnämnda riktlinjerna bygger 

på FN:s och ILO:s konventioner, men är specifikt utformade för att gälla företag. An-

ledningen till att just dessa två skall ingå i miniminivån är den spridning och den aukto-

ritet de har. OECD:s riktlinjer följs upp genom de nationella kontaktpunkterna dit också 

vem som helst kan vända sig för att klaga på företag som inte följer riktlinjernas inne-

håll, vilket innebär både en form av kontroll och ett medel för att få företag att följa rikt-

linjerna. Global Compact saknar den kontrollen, men eftersom det är en uppmaning till 

alla företag i alla länder inom FN bör den ges en internationell normativ status. 

 

Att fastställa en maximinivå av socialt ansvar är betydligt svårare än att fastställa en mi-

niminivå. Jag tror dock att det är nödvändigt att det på internationell nivå, exempelvis 

inom FN i samarbete med OECD, CSR Europe och andra inflytelserika organ, tas initia-

tiv för att fastställa en sådan nivå. Utan klara avgränsningar och definitioner av det soci-

ala ansvaret tror jag att det är omöjligt att uppnå en internationellt gångbar standard som 

företagen kan godta och är villiga att rätta sig efter. 

 

6.1 Ansvar i olika led och olika regioner 

Hur långt sträcker sig företagets ansvar i produktionsledet? Min åsikt är att ett företags 

sociala ansvar naturligtvis omfattar själva företaget som organisation och även alla före-

tag som ingår i koncernen. Alla företag inom en koncern bör omfattas av samma policy 

och riktlinjer när det gäller det sociala ansvaret, annars mister dessa sin funktion. Om 

det endast var moderbolaget själv som ansvarade för sina handlingar, skulle möjligheten 

att lägga ut mindre etiska verksamheter och produktionssätt på dotterbolag i fattiga län-

der med liten eller obefintlig reglering och stora möjligheter till ekonomisk vinst öka, 

utan att företaget för den skull behöver svara för dotterbolagens ageranden. Detta kan 

inte under några som helst omständigheter ses som rimligt. Eftersom moderbolaget de 

facto är ägare till dotterbolagen, helt eller delvis, omfattas också dotterbolagen av an-

svarssfären. I grunden handlar ju ägande i dotterbolag om investeringar som företaget 

har gjort, och dessa investeringar skall ju precis som övriga investeringar och verksam-

heter göras med hänsyn till det sociala ansvaret. Även ett mindre ägande i ett bolag som 

inte ingår i koncernen omfattas alltså enligt ovanstående resonemang.  
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Samma princip som bör gälla för dotterbolag anser jag också skall omfatta leverantörer, 

speciellt då det rör sig om outsourcing. Outsourcing får inte bli en strategi för att kunna 

avsäga sig ansvar genom att flytta delar av produktionen utanför koncernen. När ett fö-

retag anlitar en leverantör handlar det om att köpa leverantörens varor, ett köp som är en 

investering från företaget sida. Investeringar med etiskt hänsynstagande ingår i det soci-

ala ansvaret och eftersom företaget med sina pengar stödjer leverantörens verksamhet 

ingår också detta i det sociala ansvaret. Som jag tidigare påpekat bör företag bryta sam-

arbetet med de leverantörer som efter påtryckningar och hjälp till förändring fortfarande 

inte når upp till de etiska krav som företaget ställer. Fortsätter företaget att anlita leve-

rantörer som inte uppfyller de mänskliga rättigheterna kommer företaget också själv att 

bidra till brott mot de mänskliga rättigheterna.  

 

Att kunna kontrollera sina leverantörer och ställa krav på dem kan rent teoretiskt verka 

som ett relativt enkelt sätt att ta sitt sociala ansvar, men hur blir det om leverantörens le-

verantörer inte uppfyller kraven? I hur många led kan företaget fortfarande anses ha ett 

etiskt ansvar? Det först ledet av leverantörer omfattas enligt mitt resonemang av företa-

gets ansvar, och jag vill mena att även led två bör omfattas. Detta eftersom leverantören 

i led ett måste leva upp till företagens krav, och därigenom inte kan anlita en egen un-

derleverantör som inte uppfyller kraven utan att själv inte bryta mot dem.  

 

Ju längre ner i leverantörskedjan man kommer, desto svårare blir det att kontrollera och 

följa upp hur dessa respekterar de mänskliga rättigheterna och de krav som företaget 

ställer. Efter leverantörsled tre tror jag att det kan vara mycket svårt för ett företag att 

ställa krav som respekteras. Jag anser att gränsen bör dras efter leverantörsled två, vilket 

skulle innebära att företagen inte har en direkt skyldighet att kontrollera hur produktio-

nen går till längre ner i produktionskedjan. Detta gäller dock inte om företaget har möj-

lighet att utan större svårigheter kontrollera leverantörerna eller om företaget blir upp-

märksammade på missförhållanden längre ner i produktionsledet. Skulle ett företag upp-

täcka eller uppmärksamma missförhållanden längre ner i produktionskedjan bör företa-

get uppmana sina leverantörer att byta underleverantörer eller se till att missförhållande-

na rättas till, under hot att annars avbryta samarbetet. Ett företag skall alltså kräva av 

sina leverantörer att de i sin tur anlitar underleverantörer som inte bryter mot några 

grundläggande rättigheter.  
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Även om det känns frestande att aldrig dra en gräns för företags ansvar avseende olika 

led i leverantörer, anser jag att det inte är rimligt att begära underverk av företagen. Det 

som är kontrollerbart och påverkansbart skall givetvis omfattas av ansvaret. Risken är 

att om det aldrig dras någon gräns kommer inget företag att någonsin till fullo kunna 

leva upp till de kraven som ställs, vilket enbart kommer att påverka utvecklingen av det 

sociala ansvaret negativt. Istället kommer det omöjliga ansvaret att avskräcka företagen 

från att ens försöka. Företagens sociala ansvar är inte svaret på alla världsproblem och 

det är varken rätt eller rimligt att inte sätta en gräns. Företagen skall i första hand ansva-

ra för den påverkan som det egna företaget, inklusive dotterbolag, har på omvärlden, lik-

som att ta ansvar för vilka konsekvenser företagets investeringar får. Den enskilda kon-

cernen kan dock aldrig anses ha något ansvar för andra företags handlingar. 

 

När det gäller företags sociala ansvar skall samma standard gälla oavsett var i världen 

företaget verkar. Med detta menas att företaget inte skall använda en policy för hemlan-

det och en annan för fattiga delar av världen. För att öka den monetära vinsten kan det 

vara lockande att lägga ut delar av produktionen till underutvecklade länder där arbets-

kraften är billig och kan utnyttjas på ett annat sätt än i västvärlden. I fattiga länder finns 

ofta också andra ekonomiska fördelar som låg skatt, mutbara regeringar och svag social- 

och miljölagstiftning, vilket kan användas för att exploatera regionen. Att utnyttja såda-

na faktorer i jakten på vinst är inget annat än djupt omoraliskt och förkastligt. Samma 

standarder vad avser etik, sociala frågor och miljö bör tillämpas även i fattiga som i mer 

rika verksamhetsregioner, det vill säga att grundläggande rättigheter skall respekteras 

överallt.  

 

Ett företags gemensamma standard avseende socialt ansvar bör alltid bygga på de grund-

läggande rättigheterna som statuerats av FN och ILO, och att ett verksamhetslands lagar 

inte når upp till de nivåer som fastställs i konventionerna bör inte utnyttjas. Med detta 

menas givetvis inte att exakt samma förhållanden skall råda på en fabrik i Sverige som 

på en fabrik i Indien. Det är varken möjligt eller rimligt att lönenivån skall vara exakt 

densamma eller att om flextid kan utnyttjas i Sverige skall det också kunna utnyttjas i 

exempelvis Indien. Det sociala ansvaret innebär istället att lönerna skall vara skäliga och 

marknadsmässiga i förhållande till branschen och regionen, att det inte skall vara lägre 

prioritet på säkerhet i fabriken Indien och att de anställda skall ha samma rättigheter till 



 96

kollektivförhandlingar i båda länderna. Med andra ord, samma etiska standard skall till-

lämpas på företagets verksamheter i Indien som i Sverige. 

 

Precis som jag beskrev i handlingsmodellen i kapitel 4 så skall samma standard, samma 

riktlinjer och policy, gälla företagets alla verksamheter och investeringar, men att hand-

lingsplanerna bör utformas olika beroende på problembild. Ett exempel är att standarden 

innebär ett avståndstagande från exploaterande barnarbete. Detta kan vara helt uppfyllt i 

en verksamhetsregion, ett mindre problem i en annan och en mycket stort problem i en 

tredje. I vissa regioner kan det räcka med att förbjuda att barnarbete förekommer hos fö-

retagets underleverantörer för att det skall upphöra, i andra regioner kan en mer långsik-

tig handlingsplan behöva tas i bruk för att inte orsaka mer skada än nytta. Här är det vik-

tigt att komma ihåg att FN inte helt tar avstånd från barnarbete, utan barnarbete i be-

gränsad omfattning där barnets skolgång och hälsa inte påverkas negativt och arbetsför-

hållandena är rimliga kan tillåtas (se avsnitt 2.2.4). I länder där barnarbete är nödvändigt 

för barnens och familjernas överlevnad kan det vara mycket mer ansvarfullt att hitta al-

ternativa lösningar med barnets bästa som fokus, än att helt förbjuda barnarbete med ka-

tastrofala följder för individen.  

 

Sammanfattningsvis kan jag alltså säga att ett företags sociala ansvar bör vara detsamma 

i alla regioner som företagen verkar i, oavsett om det är i form av dotterbolag, filialer el-

ler leverantörer. Det sociala ansvaret handlar ju om att ta ansvar för de konsekvenser 

som företagets handlande innebär, och innefattar alltså all den påverkan som företag har 

på individer, samhällen och miljö. Ansvaret förändras inte för olika länder eller regio-

ner.  

 

6.2 Välgörenhet och socialt ansvar 
Det kan tyckas att välgörenhet och socialt ansvar är samma sak, och faktum är att de 

ofta blandas ihop. Jag menar emellertid att välgörenhet och socialt ansvar är två skilda 

fenomen och att dessa inte bör förväxlas. 

 

Välgörenhet, där jag även räknar in sådan sponsring som inte direkt kan jämföras med 

reklam, är mycket bra i sig, men skall inte ersätta det sociala ansvaret. Både välgörenhet 

och socialt ansvar grundar sig på frivillighet från företagens sida, och handlar om att bi-
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dra, oftast ekonomiskt, till någonting som företagen anser att det är värt att satsa på och 

där det råder brist på resurser. Det kan handla om att sponsra olika idrotts- eller kultur-

evenemang, att hjälpa till att bygga skolor, ordna sysselsättning för ungdomar, bidra till 

hjälpsändningar eller arbete vid katastrofområden och liknande. Listan på möjlighet till 

välgörenhet från företagens sida kan göras lång.  

 

Tanken med välgörenhet är, förutom det goda som välgörenheten åstadkommer i sig, att 

stärka företagets anseende och erhålla goodwill. Många gånger är välgörenhet och 

sponsring marknadsföringsstrategier, även om slutresultatet också medför något gott för 

någon annan. Detsamma gäller ju många gånger också för det sociala ansvaret. Skillna-

den ligger i att det sociala ansvaret handlar om att ta ansvar för företagets verksamhet 

och de konsekvenser den medför, medan välgörenhet är helt skilt från företagens verk-

samhet. Detta är en mycket viktig distinktion att göra, eftersom det sociala ansvaret bör 

gälla alla företag oavsett hur mycket välgörenhet företaget bidrar till. Välgörenhet kan 

alltså aldrig ersätta det sociala ansvaret, men väl komplettera det.  

 

Den välgörenhet företagen bedriver skall dock inte underskattas. Välgörenheten är ofta 

mycket välbehövlig och företag som satsar resurser för att förbättra tillvaron för olika 

behövande människor skall verkligen ha en eloge för detta och gör sig därmed också 

förtjänta av den positiva reklam som kan följa därav. Välgörenhet handlar dock om fri-

villigt bidrag till något som inte direkt är kopplat till företaget, vilket alltså skall ses som 

fristående från det sociala ansvaret som företagen har. Välgörenhet förväntas inte av fö-

retagen på samma sätt som socialt ansvar och företagen har heller samma krav från in-

tressenter när det gäller välgörenhet. Företagen kan också i svårare tider rent ekonomiskt 

skära ner på sin välgörenhet, men ett företag bör aldrig minska eller skära ner på sitt so-

ciala ansvar. 

 

6.3 Gränsen för ansvar mellan regeringar och företag 

Det finns en risk att ett alltför stort tryck på företagen att ta socialt ansvar resulterar i att 

det ansvaret ersätter eller hämmar utvecklingen av behövlig lagstiftning. Mänskliga rät-

tigheter har traditionellt sett varit regeringarnas ansvar att upprätthålla genom lagstift-

ning och politiska åtgärder. Folkrätten binder endast stater och är därför inte direkt till-

lämplig på företags beteenden i juridisk mening (dock i etisk och principiell mening). 
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De internationella rättsregler som folkrätten stadgar skall alltså upprätthållas av de olika 

regeringarna, genom att implementeras i de nationella rättsystemen. 

 

Företags sociala ansvar kan jämföras med att fylla luckor där regeringarnas upprätthål-

lande av folkrätten inte fungerar. Luckfyllningen bör endast ses som en temporär lös-

ning till dess att regeringarna förmår upprätthålla de folkrättsliga reglerna. Därför bör 

företags sociala ansvar också kombineras med påtryckningar på de regeringar som bry-

ter mot folkrätten. Påtryckningarna bör inte bara överlämnas till NGO:s och andra organ 

eller andra länders regeringar, utan också ske aktivt från företagens sida, trots att detta 

kan innebära försämrade relationer mellan företagen och regeringarna. På sikt är dock 

detta den mest effektiva lösningen, eftersom de länder där bristen på regler i enighet 

med folkrätten är stor ofta är beroende av företagens närvaro. Ett hårt tryck kommer på 

sikt att skapa förändringar. Företagen torde ha stor nytta av att sådana förändringar sker, 

eftersom det öppnar upp nya möjligheter för företagen att investera i dessa regioner utan 

att stora etiska dilemman behöver uppstå. 

 

Vad gäller gränsdragningen mellan regeringarnas skyldigheter och företagens sociala 

ansvar är själva gränsdragningen i sig relativt enkel. De konventioner som ingår i folk-

rätten och som staterna har ratificerat ligger på regeringarnas bord att upprätthålla, lik-

som de grundläggande internationella principerna om mänskliga rättigheter. Det som är 

svårt är att få gränsdragningen att fungera i praktiken. Det är inte acceptabelt att ett 

lands medborgare skall lida för att deras regering inte vill eller kan upprätthålla de 

mänskliga rättigheterna. Därför har detta ansvar kommit att läggas över på de stora glo-

bala företagen, som med sin storlek och ekonomiska styrka ofta både är rikare och har 

mer makt än många stater.  

 

Ett företags sociala ansvar kan aldrig jämföras eller likställas med lagstiftning, oavsett 

om det sociala ansvarstagandet ger bättre utfall än lagar skulle göra. Med lagstiftning 

följer en viss rättsäkerhet för individen, och lagstiftning innebär också att normerna 

kommer att vara giltiga tills dess att de ersätts av nya lagar. När företag tar över rollen 

som upprätthållare av internationellt erkända normer försvinner exempelvis möjlighet 

att använda rättsliga åtgärder vid brott mot normerna. Normerna är också bara giltiga så 

länge företagen väljer att upprätthålla dem och får dessutom endast effekt för de som be-

rörs av företagens verksamheter. Lagstiftning täcker som oftast in alla medborgare i ett 



 99

land. Dessutom finns det många områden där företags sociala ansvar aldrig ens tempo-

rärt kan ersätta lagstiftning. 

 

I många länder finns lagstiftning i enlighet med de internationella normer som återfinns 

i folkrätten, men lagstiftningen fungerar inte eller ignoreras. De länder som ratificerat de 

folkrättsliga konventionerna är tvungna att se till att den inhemska lagstiftningen inte 

strider mot konventionens innehåll. Som jag beskrev i avsnitt 2.2.4 har alla länder utom 

två ratificerat FN:s barnkonvention, men trots det tvingas idag 250 miljoner barn under 

14 år världen över att arbeta.176 Eftersom det ligger på företagens ansvar att upprätthålla 

sin etiska standard och folkrättens principer om mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga 

normer även i dessa länder så kan ett visst minimum att rättigheter åtminstone omfatta 

företagens anställda. Precis som de flesta NGO:s som är involverade i debatten om soci-

alt ansvar efterlyser även jag internationellt erkända standarder för socialt ansvar, så att 

de globala företagen alla upprätthåller en miniminivå av ansvar. 

                                                 
176 FN:s danska hemsida, 2003-06-02 
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7 Sammanfattande diskussion 
 
 I detta kapitel försöker jag sammanfatta min syn på företags sociala ansvar samtidigt 

som jag också ytterligare diskuterar de problem och brister som finns i ansvarstagandet i 

dag. Det sociala ansvarstagandet är ännu så pass nytt för företagen, även om tanken fun-

nits i flera decennier. Som jag har erfarit genom att ta del av debatten om socialt ansvar 

är det faktiskt så att många företag känner ett ansvar och att många av de stora globala 

företagen har utformat riktlinjer för sitt ansvarstagande. Jag anser därför inte att socialt 

ansvarstagande är ett orimligt krav att ställa på företag idag, eftersom samhället hela ti-

den förändras och alla, enskilda såväl som företag och stater, måste anpassa sig till nya 

förhållanden. Eftersom de globala företagen får en allt större makt är det inte orimligt att 

de också skall ta ett större ansvar. 

 

7.1 Brister och dilemman 
Företag som önskar ta sitt sociala ansvar ställs inför flera olika dilemman. Dels kan det 

handla om en tveksamhet om socialt ansvar kommer att inkräkta på den monetära 

vinsten och dels om hur det sociala ansvaret skall se ut för att på bästa sätt göra tillgodo-

se de olika intressenternas behov. I många fall kan ett socialt ansvarstagande med goda 

avsikter ändå få negativa konsekvenser. Ett sådant exempel är det tidigare diskuterade 

dilemmat om barnarbete. Att ta avstånd från barnarbete ingår i det sociala ansvaret, men 

kan också innebära att barnen tvingas försörja sig genom brott, prostitution eller tiggeri, 

alternativt svälta. Företag måste vara medvetna om att de kan komma att ställas inför 

sådana dilemman på många olika områden inom det sociala ansvaret. I sådana lägen an-

ser jag att företagen måste göra en avvägning av långsiktiga och kortsiktiga konsekven-

ser av de olika handlingsalternativen. Socialt ansvar utgår ju från ett långsiktigt perspek-

tiv, där man anser att vissa normer kommer att ge positiva effekter i längden, både för 

företaget och för omvärlden, om de följs konsekvent. När tillämpningen av sådana nor-

mer medför kortsiktiga negativa konsekvenser bör företagen reflektera över hur dessa 

kan mildras åtminstone i en övergångsperiod. Jag vill dock poängtera att kortsiktiga ne-

gativa konsekvenser aldrig skall användas som en ursäkt för att inte ta sitt sociala ansvar 

i längden! 
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7.1.1 Socialt ansvar och monetär vinst 
Ett dilemma som kan uppstå är det mellan socialt ansvarstagande och monetär vinst. Fö-

retagens primära ansvar är ju att generera vinst och därmed avkastning till aktieägarna, 

och hur skall då företagen bära sig åt när vinsten riskerar att behöva stå tillbaka till för-

mån för ökat socialt ansvar? En ännu viktigare fråga är kanske om det verkligen ligger 

en konflikt mellan socialt ansvar och monetär vinst. Jag tror att det ofta finns ett sam-

band mellan socialt ansvar och ökad monetär vinst. Som jag beskrev i avsnitt 5.2.2 så är 

konsumenter i mycket hög grad medvetna om företags ageranden och företag som age-

rar etiskt och ansvarsfullt vinner konsumenternas förtroende. Detta torde också gälla 

andra intressenter, som investerare och affärspartners. Jag vill dock påpeka att jag här-

med inte fastställer att det alltid finns ett samband mellan socialt ansvar och ökad vinst, 

men det behöver heller inte råda något motsatsförhållande mellan dessa. 

 

Immateriella värden som varumärke, kundrelationer och positiva förväntningar på den 

framtida utvecklingen överstiger ofta värdet av de materiella tillgångarna i ett företag.177 

Om ett företag lyckas skapa en etisk bild av sig själv får den bilden också ett ekonomiskt 

värde. Bilden kommer dock endast att bestå så länge den speglar verkligheten, och före-

tag som endast utnyttjar socialt ansvarstagande i PR-syfte utan att leva upp till sina egna 

normer kommer snart att förlora den bilden.178 

 

Jag menar att företag skall se på sitt sociala ansvar som en investering i företagets fram-

tid. Ett företag som uppträder ansvarsfullt kommer att kunna åtnjuta de fördelar som för-

troende och positiv publicitet för med sig, men även utan dessa fördelar bör företag satsa 

på sitt ansvarstagande. Enligt min mening bör inte mjuka värden fortsätta ha en under-

prioriterad ställning gentemot de ekonomiska värdena, utan föras upp till samma nivå 

och därmed få betydelse för de beslut som fattas av företaget. 

 

7.1.2 Bristen på en enad syn 
Andra problem som företag står inför idag är att det saknas en enad och internationellt 

erkänd syn på vad socialt ansvar innebär och hur långt det ansvaret bör sträcka sig. I de-

batten om det sociala ansvaret framhållas ofta att företag åtminstone bör respektera de 

normer som FN:s och ILO:s konventioner ger uttryck för (se avsnitt 2.2). I uppsatsen har 
                                                 

177 Koskinen, L, s 50 f 
178 Koskinen, L, s 51 



 102

jag också argumenterat för att dessa konventioner skall utgöra en miniminivå för företa-

gens ansvar. Dessa är grundläggande mänskliga rättigheter som är internationellt erkän-

da och därför bör respekteras överallt i alla situationer. Dessvärre tolkas dessa rättighe-

ter olika i olika delar av världen och i många länder respekterar inte ens regeringarna 

dessa rättigheter, utan gör sig skyldiga till systematiska kränkningar av rättigheterna av 

olika politiska skäl.179 

 

Bristen på en internationellt enad syn på mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, 

miljö och så vidare gör det möjligt för företagen att utnyttja detta för att öka sin vinst. 

Jag menar dock att företagen alltid bör sträva efter att respektera de mänskliga rättighe-

terna även om inte företagets verksamhetsländer gör det. Det saknas en direkt juridisk 

förpliktelse för företag att följa FN:s och ILO:s konventioner, eftersom dessa konventio-

ner endast är bindande för de stater som väljer att ratificera dem. Den juridiska tillämp-

ningen av dessa regler på företag ageranden är därför beroende av vilka förpliktelser de 

enskilda regeringarna har i förhållande till konventionerna och hur de har implementerat 

dessa i sin nationella lagstiftning. Med andra ord är det endast varje enskilt lands lag 

som är direkt juridiskt förpliktande för företag. Företag kan dock sägas ha en moralisk 

förpliktelse att respektera de normer som konventionerna ger uttryck för. 

 

I debatten om socialt ansvar framförs ofta, både från företagens sida och från NGO:s 

och fackföreningar, behovet av att upprätta en internationell gemensam syn på företa-

gens ansvar. Frågan är bara vilken institution som skall vara ansvarig för att utarbeta 

denna. Mitt förslag är att denna uppgift läggs på FN och att Global Compact utvidgas 

och utvecklas. Framförallt krävs en gemensam definition av begreppet socialt ansvar. 

 

7.1.3 Bristen på oberoende kontroll 
I de flesta verktyg för socialt ansvar saknas en kontrollfunktion för att övervaka att före-

tagen faktiskt följer det ansvar de åtagit sig. Eftersom socialt ansvar är ett frivilligt åta-

gande kan de företag som inte vill utsättas för granskning välja att inte använda sig av 

sådana verktyg där en kontrollfunktion ingår. Den enda kontroll som alla företag kan 

vänta sig att utsättas för är den granskning som media gör. Även NGO:s har en 

granskande funktion, och de uppgifter som dessa får fram om företags oetiska ageranden 

                                                 
179 Fagerfjäll m fl, s 15 
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sprids ofta snabbt till pressen. Medias kontrollfunktion är visserligen ofta effektiv, men 

jag ser en risk i att objektiviteten kan gå förlorad i en sådan kontroll, eftersom media 

inte är en oberoende institution utan har egna vinstintressen att se till.  

 

Jag anser att för att säkerställa att företag tar sitt sociala ansvar och inte utnyttjar 

bristande mänskliga rättigheter i andra länder så krävs någon form av oberoende kontroll 

som alla företag utsätts för. Jag skulle gärna se att någon form av etiskt börsindex växer 

fram där värderingen av företag baseras på olika etiska värden. Ett etiskt index som 

kompletterar det ekonomiska indexet kommer också att underlätta för investerarna att 

göra en korrekt bedömning av företagets reella värde och utsikter till framgång. Ett så-

dant index kommer också att göra socialt ansvarstagande mer lönsamt och skynda på ut-

vecklingen av företags sociala ansvar.  

 

Som jag ser det är det största problemet att det saknas en internationell institution som 

har befogenhet att kontrollera företagens ansvarstagande, vilket gör att det fortfarande är 

upp till varje enskild stat att avgöra om kontroller och lagstiftning skall införas eller inte. 

Därmed kommer det att förbli svårt att uppnå en internationellt enhetlig etisk standard 

som företagen måste rätta sig efter. 

 

7.1.4 Lagstiftning eller inte? 
Företag som arbetar eller önskar arbeta med sitt sociala ansvar efterlyser internationellt 

erkända standarder och definitioner, men uttrycker också att dessa måste göras flexibla 

så att varje företag har möjlighet att hitta sin egen lösning i arbetet med socialt ansvar. 

Trots att de flesta företag anser att både dem själva och övriga företag bör ta mer ansvar, 

så är det ytterst få som är villiga att låta sig utsättas för extern kontroll. De allra flesta 

företagen motsätter sig också lagstiftning på området och vill hellre se att det sociala an-

svaret baseras frivillighet.180 För mig låter det mycket som att företagen talar emot sig 

själva. De anser att större socialt ansvar bör tas och att en mer sammanhållen syn be-

hövs, men de vill inte utsättas för någon juridisk press. Om företagen faktiskt anser att 

socialt ansvar behöver tas av företag och är rättfärdigat, liksom att de själva tar ansvar, 

varför är de då så rädda för lagstiftning? 

 

                                                 
180 EU:s hemsida, 2003-06-04 
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För mig ter det sig som att företagen söker en möjlighet att slippa undan sitt ansvar men 

samtidigt åtnjuta de fördelar det innebär att offentligt tala om sitt ansvar. De företag som 

faktiskt är seriösa i sitt arbete skulle snarare välkomna en lagstiftning om socialt ansvar, 

eftersom detta skulle innebära ett slut för andra företag att tala utan att handla och där-

igenom åka snålskjuts på andra företags seriösa ansatser.  

 

Behovet av en internationell lagstiftning på området är en mycket svårlöst fråga. Det 

saknas idag en internationell rättslig instans där företag kan ställas till svars för brott mot 

mänskliga rättigheter eftersom det ju saknas en internationell lagstiftning för företagen. 

Den permanenta internationella brottmålsdomstol som nyligen att inrättats på initiativ av 

FN utgör ett stort steg för att kunna ställa individer till svars för brott mot mänsklighe-

ten. En liknande straffrättslig instans skulle kunna inrättas där även företag kan ställas 

till svars för brott mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i 

arbetslivet. Det kräver dock en internationellt omfattande lagstiftning på området, och 

en sådan kommer att ta lång tid att utforma. Det svåra med en sådan lagstiftning är dels 

att den inte önskas av företagen själva, och dels att det i dagsläget skulle vara mycket 

svårt att finna definitioner som tillräckligt många länder kan acceptera. 

 

En i tiden betydligt närmare möjlighet är utformandet av en nationell lagstiftning. Redan 

nu finns funderingar att undersöka om det är möjligt att utforma en lagstiftning som in-

nebär att företag med säte i Sverige (inklusive dotterbolag) kan ställas till svars för att 

verksamheter utomlands inte tar grundläggande socialt ansvar.181 En sådan lagstiftning 

skulle innebära en möjlighet att ”täcka upp” för bristande lagstiftning i verksamhets-

länderna. Sverige kan ju inte påverka ett annat lands lagstiftning eftersom varje land har 

en suverän ställning, men på detta sätt skulle det vara möjligt att förhindra att företag ut-

nyttjar bristande lagstiftning i andra länder. 

 

En annan möjlig lagstiftningsåtgärd skulle vara att införa ett krav i aktiebolagslagen om 

att företag har en skyldighet att redovisa sitt sociala ansvar i samband med årsredovis-

ningen. Ett krav på hållbarhetsredovisning skulle markera lagstiftarens krav på socialt 

ansvarstagande. Förslag på att behovet av lagstiftning om etiska och sociala redovis-

ningar skall utredas har redan lagts fram av Globkom.182 

                                                 
181 SOU 2001:96, s 271 
182 SOU 2001:96, s 271 
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7.2 Socialt ansvar idag och i framtiden 
Den här uppsatsen ger en överblick hur det sociala ansvaret bör se ut och vad som allt-

mer förväntas av företagen. Jag ser inga tecken på att debatten kommer att avta eller att 

kraven på företagen kommer att minska. Den förändrade roll som företagen har i sam-

hället numera kommer ju att kvarstå, vilket också innebär att det ökade sociala ansvaret 

kommer att kvarstå. Jag ser en attitydförändring i samhället där andra värden än de rent 

ekonomiska uppmärksammas allt mer, inte bara i företagsvärlden. I Sverige ställer de 

anställda ofta andra krav på arbete som de uppfattar som meningsfulla än en hög lön. 

Flexibla arbetstider, kompetensutveckling, en bra policy för föräldraledighet och sats-

ning på friskvård och stimulerande arbetsmiljö värderas lika högt, eller ibland högre, än 

enbart en bra lön. Krav på etisk djurhållning är ett annat område där mjuka värden också 

fått en starkare ställning. 

 

Jag är övertygad om att debatten om företags sociala ansvar i framtiden kommer att 

handla mer om att finna en internationellt godtagbar definition av begreppet snarare än 

att utröna om företag har ett ansvar eller ej. Den delen av debatten är redan avklarad. Jag 

tror också att debatten kommer att inriktas på krav att upprätta en internationell lagstift-

ning som mer direkt innefattar företag än den internationella lagstiftning som finns idag 

gör. Krav på rättsliga åtgärder för att komma åt företag som bryter mot det sociala an-

svaret är en tanke som jag tror inte ligger alltför långt bort.  

 

Många individer känner ett starkt engagemang för etiska frågor, och trots att pornografi, 

vapen och droger är de tre mest lönsamma branscherna i världen är det allt färre som är 

villiga att investera i sådana verksamheter.183 Det visar inte minst den kraftigt ökade vil-

jan att investera i så kallade etiska fonder. Företag med en tydlig etisk profil kommer 

alltså att bli mer attraktiva och då få större tillgång till nytt riskvilligt kapital.184 

 

Min slutsats är att det är en helt ny uppsättning av normer gällande företagande som nu 

håller på att ta form. Precis som med alla normförändringar i samhället kommer det att 

ta tid innan de nya normerna är fullt accepterade av alla parter. Jag är emellertid överty-

gad om att denna normförändring, precis som de allra flesta andra normförändringar, 
                                                 

183 Koskinen, L, s 1 
184 Koskinen, L, s 8 
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kommer att leda till att normerna så småningom befästs i lagstiftning. Det är ju utifrån 

förändringar i samhället och nya attityder som ny eller förändrad lagstiftning blir aktu-

ell. Debatten om företags sociala ansvar är just en sådan förändring. 
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