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Sammanfattning
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, antagna 1976 som en del av
Deklarationen om internationella investeringar och multinationella företag,
har nyligen genomgått en stor revision. Bland de reviderade texterna finns
regler rörande informationshantering, där det talas om krav på transparens
och offentlighet. Som några anledningar till revisionen anges småföretagens
allt viktigare roll på den internationella marknaden, samt betydelsen av
internationella investeringar, främst i utvecklingsländer.

Riktlinjerna tillhandahåller en generell praxis och en uppförandekod som
hjälper multinationella företag att ta sig in på nya marknader på ett
affärsmässigt sätt. Trots privata initiativ från storföretag, är riktlinjerna det
enda dokument som är internationellt erkänt på regeringsnivå, vilket bevisar
dess styrka.

Riktlinjerna stöds av 85 % av världens multinationella företag, merparten av
dem belägna i OECD – stater. Detta omfång gör riktlinjerna till ett mycket
mäktigt instrument. Riktlinjerna är ämnade att tillämpas även då de
stödjande länderna verkar i stater som inte är medlemmar i Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling. Emellertid får inte riktlinjerna
sätta sig över nationell eller annan internationell lagstiftning. Syftet med
regelverket är att underlätta det internationella samarbetet och främja ett
positivt investeringsklimat mellan multinationella företag. 

Eventuella konflikter löses med rådgivning av nationella kontaktpunkter,
som har rapportansvar till andra organ inom OECD. Samstämmighet i
värderingar och beteendemönster är målet för OECD:s alla medlemsländer. 

Multinationella företags handlingar i ett icke - medlemsland kan per se
orsaka inblandning av värdlandets regering. Riktlinjerna skapar en stabilitet
som bidrar till ett positivt affärsklimat och tar bort oro för att internationella
investeringar ämnar att slå ut inhemska verksamheter. 

Det kan diskuteras huruvida det är riktlinjerna eller den ständigt utvecklande
marknaden som bidragit till ett accepterande av koder för multinationella
företag. Den snabba utvecklingen i sig hävdas förutsätta en kod för
agerande, då en sund internationell konkurrens skapar en icke –
konfliktbenägen marknad. Riktlinjerna, i dess roll både som medel för att
lösa eventuella konflikter och som förebyggare för framtida oklarheter,
förutspås gå en ljus framtid till mötes och bli ett ännu starkare instrument för
främjande av internationell handel. 
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Förkortningar
BIAC Business and Industry Advisory Committee

CIME The OECD Committee on International Investment and
Multinational Enterprises

ILO International Labour Organisation

NGO Non - Governmental Organisation

OECD Organisation for Economic Co-Operation and Development

TUAC Trade Union Advisory Committee
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1 Förord
OECD, Organisation for Economic Co-Operation and Development1

bildades 1960. Organisationens syfte är att tjäna som forum för diskussion
mellan medlemsstaternas regeringar rörande ekonomisk politik.2

Organisationens mål är att uppnå bestående ekonomisk tillväxt och
sysselsättning samt ökad levnadsstandard för medlemsländerna, samtidigt
som den finansiella stabiliteten upprätthålls. Organisationen skall dessutom
bidra till världsekonomins utveckling, till en sund ekonomisk expansion i
såväl medlems- som icke-medlemsländer, samt till utveckling av en
världshandel som bygger på en icke-diskriminerande basis.3 Trettio nationer
är medlemmar i OECD4 och tre kallar sig för observatörsländer.5 

En rad dokument har tillkommit med syfte att främja ett internationellt
ekonomiskt samarbete. År 1977 antogs ILO:s trepartiska deklaration om
principer rörande multinationella företag och arbetsmarknaden, med bland
annat grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Deklarationen
har reviderats 1987, 1995 och 2000.6 

År 1976 antogs OECD:s Deklaration om internationella investeringar och
multinationella företag.7 Deklarationen är ämnad att sätta rutiner för enhetlig
hantering av internationella investeringar och för multinationella företags
internationella verksamhet.8 Denna deklaration har sedan tillkomsten
reviderats fem gånger, senast år 2000.9 Riktlinjer för multinationella företag,
som skall behandlas i följande framställning, utgör en av fyra delar10 av
deklarationen.11 

                                                
1 Hädanefter kommer hänvisas till OECD, Organisationen eller såsom det svenska namnet
lyder: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.
2 Regeringskansliets handbok 2001, s. 7.
3 The OECD Guidlines for Multinational Enterprises, Revision 2000 [hädanefter Revision
2000], s. 2. [förf. översättning] 
4 Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Japan,
Kanada, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal,
Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ungern, USA, Österrike.
5 Argentina, Brasilien och Chile.
6 Regeringskansliets handbok 2001, s. 9.
7 Ibid., s. 7.
8 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
2003-04-12
9 Regeringens handbok 2001, s. 6.
10 De andra tre, som inte behandlas närmare i denna framställning är: National Treatment
Instrument, Conflicting Requirements och International Investment Incentives and
Disincentives. För vidare läsning, v.g. se OECD:s hemsida www.oecd.org.
11 Riktlinjerna, Inledning, p. 1.
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Trots att det nu finns en rad uppförandekoder gällande multinationella
företag är OECD:s riktlinjer det enda multilateralt skrivna dokument som
regeringar har åtagit sig att följa.12 Riktlinjerna ges ut på olika språk,
däribland svenska. 

Ett annat viktigt instrument är OECD Principles of Corporate Governance.
Dessa ritlinjer stödjer utvecklingen av internationellt erkända system för
redovisning samt finansiella och icke- finansiella affärshändelser i syfte att
förbättra informationsflödet mellan stater.13  

Nyligen har riktlinjerna för multinationella företag reviderats för att
säkerställa den fortsatta relevansen och effektiviteten i en föränderlig global
ekonomi.14 Internationell affärsverksamhet är dynamisk i den mån att den
ständigt genomgår förändringar. Nya branscher utvecklas och träder in på
marknaden i sällskap av ny teknologi. Det är fortfarande storföretagen som
dominerar internationell handel, men små och medelstora företagens
betydelse får inte längre underskattas, då de mindre företagen med mycket
investeringskapital spelar en stor roll på marknaden. Strategiska allianser,
som tenderar att sudda ut företagens gränser får inte heller underskattas i
diskussionen om den nya internationella affärsverksamheten.15 

Det faktum att internationella investeringar i tredje världen har ökat har
också bidragit till den sista revideringen. Genom internationella
investeringar har de multinationella företag stärkt och fördjupat de band som
förenar OECD – ekonomierna med varandra och resten av världen.16

Investeringar bidrar till effektivisering av resursanvändningen, i synnerhet i
utvecklingsländerna. Den senaste revideringen innehåller bland annat
diskussion och ändrade rekommendationer gällande hållbar utveckling,
såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. 

Den följande framställningen koncentrerar sig till största delen på regler
gällande information och informationshantering. I den mån det är nödvändig
kommer även andra regler att beröras. Då en stor del av de aktuella reglerna
stödjer sig på Principles of Corporate Governarnce, kommer dessa att tas
upp.

                                                
12 http://www.oecd.org/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel 2003-
04-12.
13 Revision 2000, s. 44.
14 Statement by the Chair of the Ministerial, juni 2000, Revision 2000, s. 5.
15 Riktlinjerna, Inledning, p. 2.
16 Ibid., p. 4.
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1.1  Syfte

Syftet med den följande framställningen är att redogöra för OECD:s
riktlinjer för multinationella företag. Redogörelsen ämnar finna motiv till
den senaste revideringen av riktlinjerna, avslutad år 2000. Framställningens
tyngd läggs i huvudsak på riktlinjer gällande information.

Målet är dessutom att uppmärksamma läsaren om riktlinjernas existens och
tillämplighet, samt i stort belysa dess förtjänster och brister.

1.2  Metod

En sedvanlig juridisk undersökningsmetod har använts. För att kunna
besvara frågan krävs att läsaren ges en genomgång på OECD:s riktlinjer och
därmed förknippat arbete. Denna genomgång inleder presentationen.
Därefter följer en mer ingående redogörelse av de särskilda reglerna för
informationshantering. Organ vilkas arbete har en direkt betydelse för
riktlinjerna skall presenternas. En analys av reglerna samt motiv för den
senaste revideringen avslutar uppsatsen. 

Svårigheterna i att behandla det av mig valda ämnet ligger i den mängd
information som fordrar en presentation. Detta är inte möjligt med tanke på
framställningens önskade omfattning samt den tid som står till förfogande.
Det är inte heller meningen att framställningen skall för ingående beröra
något mindre ämne inom riktlinjerna, då dess övergripande karaktär skulle
försvinna. Skulle läsaren vara intresserad av detaljkunskap, får denne istället
ta del av primärkällorna. Metodologiskt får framställningen istället betraktas
som en introduktion till riktlinjerna samt en inblick i OECD:s verksamhet. 

Ett utmärkande drag för uppsatsen är främst att för frågans besvarande krävs
att primärkällor används i största möjliga mån. Dessutom bygger
framställningen på ett dokument som är relativt okänt, vilket innebär att ny
information tillförs läsaren med syfte att inspirera till vidare läsning.

1.3  Avgränsningar 

Trots sin allmänna karaktär koncentrerar sig framställningen till stor del på
regler för informationshantering mellan multinationella företag enligt
OECD:s riktlinjer. En redogörelse för samtliga regler skulle resultera i en
ytterst ytlig framställning. En avgränsning gör det i stället möjligt att få ett
konkret exempel på hur riktlinjerna är ämnade att fungera. 
De behandlade dokumenten var för mig obekanta då jag åtog mig uppgiften
att redogöra för den revideringen av riktlinjerna som avslutats i juni 2000.
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Vore jag läsare, skulle en uttömmande redogörelse av samtliga regler vara
för betungande för att upprätthålla mitt intresse för vidare läsning. 

En avgränsning till regler om informationshantering beror på att det
informationsflöde som dagligen passerar statsgränserna enligt min mening
utgör en minst lika viktig del av de multinationella företagens verksamhet
som den materiella varu- och tjänstehandeln. Tillsammans med mitt intresse
för och kunskaper inom ekonomi tror jag mig själv kunna tillhandahålla
läsaren en förståelse för riktlinjernas tillämpning.

”The major reason why articles are rejected is not because
the results fail to the test of rigorous methodological scrutiny.
It is because the authors fail to demonstrate a clear
theoretical contribution”.17 

Varje teoretisk framställning på akademisk nivå bör innehålla ett, om än så
litet,  kunskapsbidrag. Det tjänar inget syfte att enbart återge material
tillgängligt i andra källor, utan krav ställs på egen reflexion och analys av
den bearbetade texten. Mitt bidrag ligger till att börja med i
uppmärksammandet av läsaren på riktlinjerna och dess syfte. Utan att själv
läsa igenom primärmaterialet skall läsaren genom denna framställning
kunna ta till sig riktlinjernas grunder och komma fram till om riktlinjerna är
applicerbara  på ett konkret problem. Bidraget består vidare i en förståelse
för regler om informationshantering mellan multinationella företag i
synnerhet samt en insikt i vikten av informationshanteringens reglering. Ett
vidare perspektiv ges slutligen för egna reflexioner.   

                                                
17 Whetten, Academy of Management Journal, 1996, p. 26.
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2 Riktlinjer för multinationella
företag – bakgrund och syfte
Om inte handelssamarbete mellan olika länder förekom, skulle det bli
oerhört besvärligt för de enskilda företagen. Varje land skulle då kunna
utarbeta egna regler för utlandsaffärer, vilket skulle försvåra för alla
inblandade parter. Det är därför nödvändigt att samarbeta internationellt för
att så långt möjligt ge internationell handel ett enhetligt regelsystem.18

Multinationella företags förmåga att främja en hållbar utveckling förbättras
avsevärt när handel och investeringar bedrivs på öppna, konkurrensutsatta
och korrekt reglerade marknader.19 

Riktlinjerna har utvecklats via en konstruktiv dialog med affärssamhället,
representanter för arbetstagare och icke - statliga intresseorganisationer.
Riktlinjernas effektivitet beror på graden av ansvar från alla berörda parter.20

Riktlinjerna skall inte ersätta enskild praxis, fungerande branschpraxis och
liknande, utan riktar sig snarare till fall där direkt inflytande på motpartens
handlingar inte vore möjligt utan riktlinjerna.21

Riktlinjernas mål är att gynna den ömsesidigt stödjande relationen mellan
ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg vilka är nyckeltalen i det
som brukar kallas hållbar utveckling.22 Riktlinjerna skall säkerställa att
multinationella företagens uppträdande sker i harmoni med den inhemska
regleringen och stärka basen för förtroende mellan företagen och de
samhällen som de verkar i. Vidare skall de hjälpa till att förbättra klimatet
för internationella investeringar den ekonomiska utvecklingen i de berörda
länderna.23 Riktlinjerna uttrycker de gemensamma värderingar som råder
bland regeringar i medlemsstaterna, vilka representerar bolag som svarar för
merparten av världens internationella investeringar. Det är inte riktlinjernas
mål att i direkt mening kontrollera de internationella associationernas
agerande, utan syftet är att internationellt överenskomna riktlinjer kan hjälpa
till att förebygga missuppfattningar och skapa en atmosfär av ömsesidigt
förtroende.24

                                                
18 Hellsten & Osarenkhoe, 2000, s. 114.
19 Riktlinjer för multinationella företag – antagna av OECD: s ministermöte 27 juni 2000
[hädanefter Riktlinjerna], Inledning, p. 5.
20 Revision 2000, s. 7. [förf. översättning]
21 Ibid., s. 43.
22 Riktlinjerna, kap II, p. 1, den svenska nationella kontaktpunktens kommentarer.
23 http://www.oecd.org/EN/dokument/o,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
2003-04-12
24 Ibid.
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Då riktlinjerna är frivilliga för medlemsstaterna att följa, kan de inte
genomdrivas med rättsliga medel. Sin auktoritet får riktlinjerna i egenskap
av gemensamma rekommendationer från de anslutna ländernas regeringar.25

Regeringarnas medverkan är en vital ingrediens för att riktlinjerna skall få
god genomslagskraft. Multinationella företagens inverkan på den
ekonomiska strukturen beror på politiska åtgärder.26 Regeringar som
ansluter sig till riktlinjerna har åtagit sig att ständigt förbättra både inhemsk
och internationell politik, i syfte att förbättra alla folks välfärd och
levnadsstandard. Praktiskt löses detta genom att regeringar tillhandahåller
effektiva inrikespolitiska strukturer, stabil makroekonomisk politik, icke-
diskriminerande behandling av företag, ett ojävigt domstolssystem och
polisväsende samt effektiv och ärlig offentlig förvaltning.27 För att vara
effektiva skall riktlinjerna inte bara följas av multinationella företag, de
behöver även stöd från samhället, bland annat fackliga representanter och
icke - statliga organisationer.28

Ett flertal multinationella företag har visat att respekt för höga normer för
bedrivande av affärsverksamhet kan förbättra tillväxten, vilket har resulterat
i ett ökande antal icke – statliga instrument för reglering av
affärsangelägenheter.29 Riktlinjerna kan sägas komplettera och stärka privata
bemödanden att definiera och implementera ansvarigt bedrivande av
affärsverksamhet.30 Fastän det idag finns handlingskoder, som härstammar
från multinationella företags egna initiativ, får riktlinjerna anses vara ett
starkare instrument, med tanke på dess regeringarnas godkännande.31  

Det gemensamma målet för de regeringar som ansluter sig till riktlinjerna är
att uppmuntra de positiva bidrag som multinationella företag kan ge till
ekonomisk, miljömässig och social utveckling samt att minimera de
svårigheter som företagens verksamhet kan ge upphov till.32 Bakom
OECD:s riktlinjer ligger en önskan om ett ökat ansvarstagande för
internationella normer och regler.33 Avsikten är att riktlinjerna skall bidra till
att säkerställa att multinationella företag drivs i överensstämmelse med
regler i de länder där de är verksamma.34 Det finns idag en ökad förståelse
för utländska investeringar, och företagen konkurrerar om
investeringskapital från utländska företag.35 

                                                
25 Regeringskansliets Handbok 2001, s. 7.
26 Dunning, 1985, s .3.
27 Riktlinjerna, Inledning, p. 10
28 s. k. Non – Governmental Organisations, hädanefter NGO:s.
29 Revision 2000, s. 42.
30 Riktlinjerna, Inledning, p. 7.
31 Revision 2000, s. 5. [förf. översättning].
32 Riktlinjerna, Inledning, p. 10
33 Regeringskansliets handbok, s. 4.
34 Ibid., s. 7.
35 Ibid., s. 9.
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Så mycket som åttiofem procent av alla multinationella företag finns i de
länder som har förbundit sig att främja riktlinjernas användning.36

Riktlinjerna uttrycker således samlade värderingar av de medlemsländer
som svarar för större delen av världens flöden av investerat kapital.37

Det vore på sin plats att i detta skede definiera vad som egentligen innefattas
i begreppet multinationella företag. Originaltexten ger ingen företrädesvis
ingen direkt vägledning om detta. Det sägs dock att multinationella företag
innefattar i regel företag eller andra enheter som är etablerade i mer än ett
land och är sammankopplade på ett sådant sätt att sätt att de kan samordna
sin verksamhet vad gäller olika frågor.38

Hittills har endast två fall prövats i den svenska nationella kontaktpunkten.39

Det första fallet prövades 1980 och det andra 1989. Det första fallet var en
tvist där ett uttalande från OECD:s sida var nödvändigt. Det rörde sig om
anställdas rätt att förhandla med representanter för företagsledningen. Det
andra fallet gällde rätten för anställda att låta sig representeras av
fackföreningar. Fallen kommer emellertid inte att behandlas närmare, då de
går utöver ämnesvalet i den aktuella framställningen. För vidare läsning, v.
g. se Regeringskansliets OECD:s riktlinjer för multinationella företag – en
handbok.  

                                                
36 Regeringskansliets Handbok, s. 4.
37 Revision 2000, s. 5. [förf. översättning].
38 Kap I, p. 3.
39 Regeringskansliets Handbok, s. 13.
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3 Kontaktpunkter
Varje OECD - land har en nationell kontaktpunkt, som samarbetar med
landets regering. Kontaktpunkternas huvuduppgifter är: att säkerställa en
samordning av frågor som berör multinationella företag, att sprida och
främja riktlinjerna genom samarbete med arbetsgivare, fackliga
organisationer den intresserade allmänheten samt att medverka till att lösa
sådana problem som kan uppstå mellan de olika aktörerna som omfattas av
riktlinjerna. Nationella kontaktpunkter spelar en viktig roll i fastställandet av
riktlinjernas profil och effektivitet.40 I Sverige ligger den nationella
kontaktpunkten under Utrikesdepartementet. I den svenska kontaktpunkten
ingår tjänstemän från olika departement, SAF, Industriförbundet, LO, TCO,
SIF och Metall. 

Medan det är företagen själva som har till uppgift att dagligen övervaka
arbetet med riktlinjerna, bidrar respektive lands regeringar med rutiner för
implementering av riktlinjerna.41 Kontaktpunkterna är ett forum för
diskussioner i frågor som rör riktlinjerna och kan med fördel utnyttjas som
ett första steg för att lösa frågor på nationell nivå. De gör en inledande
bedömning huruvida en framlagd fråga förtjänar en vidare behandling.42

Kontaktpunkterna diskuterar om den som ställt frågan har ett intresse i den,
om frågan över huvudtaget är av vikt samt om denna är korrekt framställd.
Vidare granskas huruvida andra lagar eller procedurer skall tillämpas i
stället för riktlinjerna. Kontaktpunkternas behandling omfattar även kontroll
av liknande fall i andra inhemska eller nationella bedömningar och
avgörandet huruvida behandling av den aktuella frågan bidrar till
riktlinjernas genomförande. Samarbetet mellan kontaktpunkter i andra
länder är en viktig del i kontaktpunkternas arbete, till exempel för att
gemensamt lösa särskilt svåra fall. Skulle en vidare behandling av frågan
avslås av kontaktpunkten, skall förklaring med en motivering till avslaget
lämnas. Parterna har i sådant fall rätt att driva frågan vidare på egen hand
med hjälp av sina respektive organisationer vid OECD, BIAC eller TUAC,
som har rätt att fråga CIME huruvida kontaktpunkten har gjort en riktig
bedömning. Vid tvivel beträffande riktlinjernas tolkning, kan CIME på
begäran av en av parterna avge ett förtydligande.43 

Kontaktpunkterna måste alltid ta i beaktande att riktlinjerna för
multinationella företag har karaktär av internationella uttalanden, dvs. de bör

                                                
40 Revision 2000, s. 58.
41 Ibid.
42 Regeringskansliets handbok, s. 11.
43 Ibid.
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undvika tolkningar som står i strid med det egna landets lagar.44 I fall av
konflikt, bör kommittén kontaktas innan ett slutligt yttrande lämnas. 

Kontaktpunkterna har fyra explicita uppgifter enligt en Procedural
Guidance: institutionella uppgörelser, information och promotion,
implementering i specifika instanser samt rapporteringsuppgifter.45  

Kontaktpunkterna arbetar enligt fyra principer: Synlighet, Tillgänglighet,
Transparens och Ansvar. Synlighet innebär att arbetet kring riktlinjerna skall
göras känt, bland annat genom publicering.46 Kontaktpunkten skall vara
lättillgänglig och frågorna som kommer in skall handläggas och besvaras
effektivt. Transparens innebär att handläggningen av frågor och det övriga
arbetet skall utföras med största möjliga offentlighet samt att resultatet av
handläggningen skall vara offentligt. Transparens vid förhandlingar bidrar
till allmänhetens förtroende för kontaktpunkterna.47 Vid enskilda ärenden
skall intressen av konfidentialitet respekteras. Ansvar motsvaras av att
kontaktpunkternas arbete skall göras känt genom årliga rapporter och
diskussioner i CIME, OECD:s kommitté för internationella investeringar
och multinationella företag.48 Genom årliga möten och rapporter skall
kontaktpunkterna enas om rutiner för implementering av riktlinjerna.49 

Fastän det är CIME som har det grundläggande ansvaret för riktlinjerna,
utgår kommittén ifrån att den nationella kontaktpunkten svarar för att
riktlinjernas mening blir klar och tydlig i den nationella kontexten.50 

Riktlinjerna gäller för multinationella företags verksamhet i alla länder.
Skulle ett fall uppkomma i ett land som inte antagit riktlinjerna, ska
kontaktpunkten i det land där frågan väcks sätta sig in i frågan och följa
samma procedur som om fallet ägde rum i det egna landet.51    

3.1  Handläggning av tolkningsfrågor

Den svenska nationella kontaktpunkten arbetar enligt följande ordning: 
1. I fall då oklarheter råder beträffande innebörden av OECD:s

rekommendationer, bör parterna i första hand konsultera berörd
näringslivsorganisation eller arbetstagarorganisation, beroende på
frågans karaktär

                                                
44 Ibid., s. 13.
45 Revision 2000, s. 58.
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Regeringskansliets handbok 2001, s. 10f.
49 Revision 2000, s. 59.
50 http://www.oecd.org/EN/decument/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
51 Regeringskansliets handbok 2001, s. 11f.
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2. Vid kvarstående oklarheter anmäls önskemål om tolkning till den
nationella kontaktpunkten. Kontaktpunkten avgör, efter samråd med
berörda organisationer, huruvida OECD:s yttrande behövs i det aktuella
fallet och anmäler i så fall ärendet till OECD.

3. I fall av avslag från kontaktpunkten, kan parten självmant ta upp ärendet
med TUAC eller BIAC för vidarebefordran till OECD.  

3.2  OECD – praxis och riktlinjerna för
multinationella företag

Den svenska nationella kontaktpunkten har som ovan nämnt endast vid två
tillfällen fått pröva riktlinjerna gentemot faktiska omständigheter. Båda
fallen, det första från 1980 och det andra från 1989, avser arbetsrättsliga
tvister och skall inte närmare beskrivas här. Emellertid finns i andra
nationella kontaktpunkter praxis, som är av större relevans för den aktuella
framställningen.

Ett anmärkningsvärt exempel som trots att riktlinjerna faktiskt inte
tillämpades i sak, har uppmärksammats inom OECD rör ett föreslaget
hamnbygge i Indien.52 P & O, en australiensisk – engelsk koalition skulle stå
för konstruktionen, vilkens konsekvenser bestod bland annat av utslagning
av närmare tre tusen fiskare. Hamnen skulle permanent förstöra regionens
naturresursbas. Å andra sidan skulle hamnen bidra till regionens
ekonomiska utveckling. I det aktuella fallet ansågs det kollektiva intresset
för ekonomisk utveckling gå före det individuella intresset. I samband med
fallet väcktes debatt kring riktlinjernas tillämpning utanför
medlemsländernas gränser. Det vore intressant att här få följa en utveckling
om riktlinjerna även tillämpats i sak.  

                                                
52 Hela nedanstående redogörelse baseras på Bashir & Mabey, 1998.
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4 OECD:s riktlinjer för
multinationella företag
Nedan följer en genomgång av de för framställningen relevanta riktlinjerna.
För att öka läsförståelsen inleds genomgången med ett klargörande av
begrepp, principer och inledande bestämmelser, för att sedermera gå in på
riktlinjerna avseende information mellan multinationella företag. Om ej
annat anges är originaltexten källa till nedanstående genomgång. 

Riktlinjer för multinationella företag består av frivilliga principer som är
ämnade att överensstämma med tillämpliga lagar. Riktlinjernas syfte är att
säkerställa att multinationella företagens verksamhet står i samklang med
regeringspolitiken samt att stärka ömsesidigt förhållande mellan företagen. I
botten ligger en önskan att förbättra förutsättningar för utlandsinvesteringar.
Riktlinjerna är rekommendationer som gemensamt riktas av regeringar till
företag. Företagens efterlevnad av riktlinjerna är frivillig och kan således
inte upprätthållas genom lag.53 Företag som är verksamma i länder som har
anslutit sig till riktlinjerna uppmuntras att följa riktlinjerna varhelst de
bedriver sin verksamhet54, dvs. även i länder som inte antagit riktlinjerna.
Det får dock hållas i minne att riktlinjerna aldrig får ersätta inhemsk lag.
Regeringar som ansluter sig till riktlinjerna bör inte använda dessa för i
protektionistiskt syfte.55 Regeringar har rätt att föreskriva villkor på vilka
multinationella företag bedriver sin verksamhet inom sina
rättsskipningsområden. De enheter av ett multinationellt företag som är
lokaliserade i olika länder lyder under de lagar som gäller i dessa länder. Då
multinationella företag är underställda motstridiga krav av länder som
ansluter sig till riktlinjerna bör regeringarna samarbeta i god tro i syfte att
lösa de problem som kan uppstå.56   

Riktlinjerna riktar sig till alla enheter inom företaget, såväl moder- som
dotterbolag. I den mån moderbolag faktiskt kontrollerar verksamheten i sina
dotterbolag, bär det ansvaret för att riktlinjerna iakttas av dotterbolagen.57     

Regeringar som ansluter sig till riktlinjerna är skyldiga att inrätta nationella
kontaktpunkter som fungerar som ett forum för diskussioner av alla frågor
som härleds ur riktlinjerna.58 För närmare granskning av kontaktpunkterna,
se ovan.

                                                
53 Kap I, p. 1.
54 Kap I, p. 2.
55 Kap I, p. 6.
56 Kap I, p. 7.
57 Riktlinjerna, kap I, den svenska nationella kontaktpunktens kommentarer.
58 Kap I, p. 10.



17

Full hänsyn bör tas till den etablerade politiken i de länder där verksamheten
bedrivs. Praxis och principer för god företagsstyrning skall stödjas och
upprätthållas, i enlighet med det nyligen antagna Principles of Corporate
Governance.59 

4.1  Riktlinjer för information

Information som härstammar från multinationella företag är av stor vikt för
olika intressenter, såsom aktieägare, finansiärer, anställda, externa aktörer
o.d. Målet med reglerna om information är en bättre förståelse för de
multinationella företagens verksamhet. För detta ändamål bör företagen vara
öppna i sin verksamhet och känsliga för allmänhetens alltmer långtgående
krav på information, enligt OECD:s Principles of Corporate Governance.60

Ett användande av effektiva informationskällor uppmuntras. Om det är
genomförbart i den löpande verksamheten skall metoder införas som medger
överföring och snabb spridning av teknologier och know-how.61

För det första bör företagen säkerställa att läglig, regelbunden, pålitlig och
relevant information offentliggörs beträffande deras verksamhet, struktur,
situation och resultat.62 Dessutom skall strategierna för offentliggörande
skräddarsys med konsideration till företagens karaktär, storlek, med
vederbörlig hänsyn till kostnaderna för offentliggörandet. Även rapportering
av företagens miljöpolicy uppmuntras, liksom höga kvalitetsnormer för
icke-finansiell information.63 Företagens identitet bör offentliggöras med till
exempel dess viktigaste dotterbolag.64 Företagen bör lämna ut information
om finansiellt resultat och verksamhetsresultat, företagets mål, större
aktieinnehav och rättigheter, väsentliga förutsebara riskfaktorer, viktiga
frågor rörande anställda och dess intressenter samt ledningsstrukturer.65 

Information bör även tillhandahållas anställda och dess företrädare, dels vid
förhandlingar om anställningsförhållande66 och för att skaffa sig en
rättvisande bild av enhetens eller hela företagets resultat.67

Företagen bör samarbeta med konkurrensmyndigheterna i
rättsskipningsområden genom att bl.a. enligt tillämplig lag och lämpliga

                                                
59 Kap II, p. 1.
60 Riktlinjerna, kap III, den svenska nationella kontaktpunktens kommentarer.
61 Kap VIII, p. 2.
62 Kap III, p. 1.
63 Kap III, p. 2.
64 Kap III, p. 3.
65 Kap III, p. 4.
66 Kap IV, p. 2b.
67 Kap IV, p. 3.
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föreskrifter, så snabbt och fullständigt som möjligt besvara begäran om
information.68

Riktlinjerna för information går utöver det som kan anses vara kravet på den
information som omedelbart fordras för huvudsakliga intressenter. De tar på
ett smidigt sätt hänsyn till exempelvis konsumenternas intressen.69  

4.2  Tillämpning

Riktlinjerna för multinationella företag får inte eliminera nationella
regelverk med en skiljande lydelse och får vika då regelkollision uppstår.
Riktlinjerna skall tillämpas så att de förebygger, motverkar och i sista fall
löser eventuella missförstånd och konflikter med de nationella regelverken. 

Det är meningen att riktlinjerna skall tillämpas även i det fall då ett
medlemsland tar sig in på en marknad i ett icke – medlemsland, eller
värdland. Då beslutet fattas i och utgår ifrån ett medlemsland, är det även
det landets nationella kontaktpunkt som klarar ut ett eventuellt missförstånd.
Då internationellt samarbete sträcker sig över hela världen, och således
bortom medlemsländernas landgränser, internationellt samarbete med
riktlinjerna bör omfatta alla stater.70 Riktlinjernas frivilliga karaktär sätter
dock stopp för en alltför vida utsträckning av det internationella samarbetet. 

4.3  Kolliderade regelverk

4.3.1  Nationella regelverk

Ett multinationellt företags beslut att ta sig in på en ny marknad har ofta
betydande inflytande på värdlandets ekonomi, och inte sällan på värdlandets
politiska utveckling. Företag kan välja att ta en aktiv roll i den samhälleliga
utvecklingen, eller att helt enkelt bedriva kärnverksamheten.71 Vilket val än
tas är multinationella företag enligt OECD:s riktlinjernas förpliktade att
agera i samstämmighet med den nationella lagstiftningen. 

Det torde egentligen saknas utrymme för kollision mellan riktlinjerna och
den nationella lagstiftningen, då riktlinjernas syfte är att främja en sund
internationell marknad och bra klimat för internationella investeringar.
Emellertid finns situationer i värdländer där särintressen får tas i beaktande,
och accepteras av ett multinationellt företag. Fastän en nation är medlem i
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är dess
                                                
68 Kap VIII, p. 3.
69 Muchlinski, 1995, s. 347f.
70 Bashir & Mabey, 1998, s. 8.
71 Poynter, 1985, s. 69.
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lagstiftning inte nödvändigtvis likadan en annan medlemsnations. Graden av
restriktioner kan variera, till exempel med hänsyn tagen till offentlighet och
sekretess. Ett multinationellt företag får inte, enligt detta resonemang
hänvisa till att en annan medlemsnation har mer liberal lagstiftning, och
sätta sin standard efter denna. Den restriktiva regleringen får accepteras om
det multinationella företaget skall agera på den aktuella marknaden. 

Det finns emellertid generellt sett utrymme för förhandlingar mellan en
regering och ett multinationellt företag. Hänsyn bör härvid tas till det
multinationella företagets bidrag till värdlandets ekonomiska, teknologiska
och sociala utveckling. Riktlinjerna för multinationella företag kan här sägas
vara en försäkran för värdlandets regering om företagets avsikter med
verksamheten.72 

Att uppnå nationell politisk stabilitet skulle kunna vara en grund för ett icke
– medlemsland att agera mot ett multinationellt företag vars syfte är att äntra
värdlandets marknad.73 Trots sin subsidiära karaktär kan riktlinjerna anses
förebygga inblandning från värdlandets regering.74 Med sin uppbyggnad och
karaktär ser riktlinjerna till att skapa stabilitet för både medlemsländer och
andra värdländer. Värdländerna kan förlita sig på att multinationella företag
måste rätta sig efter de internationellt förmedlade värderingar och beteende,
om de har förbundit sig att följa riktlinjerna. Värdländer har emellertid rätt
att ingripa, om det förväntade beteendet från det multinationella företaget
inte tillfredsställs.75

4.3.2  OECD:s regelverk

Parallellt med OECD:s dokument, och i synnerhet riktlinjerna för
multinationella företag går ILO:s trepartiska deklaration om multinationella
företag och arbetsmarknaden. Relationen mellan de olika regelverken är
enligt följande: ILO:s deklaration reglerar principer som skall gälla på
arbetsmarknaden och omfattar således bestämmelser gällande anställning,
arbetsförhållanden och industriella relationer medan riktlinjer för
multinationella företag täcker de stora aspekterna av multinationella företags
förehavanden.76 Således kan sägas att det inte föreligger någon konkurrens
mellan de olika dokumenten. Snarare är de båda dokumenten ämnade att
komplettera varandra. Det får dock läggas i minnet att
uppföljningsförfarandet är institutionellt separerade, ett faktum som inte
heller innebär någon regelkonkurrens. 

                                                
72 Muchlinski, 1995, s. 104.
73 Poynter, 1985, s. 64.
74 Ibid., s. 62.
75 Poynter, 1985, s. 65.
76 Revision 2000, s. 45. [förf. översättning]
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OECD:s Principles of Corporate Governance fungerar också parallellt med
riktlinjerna och är, liksom riktlinjerna, underordnade nationell lag.
Principerna fokuserar i första hand på publika företag men skall, så långt
möjligt tjäna till som verktyg för att förbättra den internationella
bolagsrätten och kan således appliceras även på privata bolag.77 Principles
of Corporate Governance berörs nedan i ett separat kapitel.

                                                
77 Ibid., s. 44. [förf. översättning]
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5 Revision 2000
”… specific weaknesses of the Guidlines, such as lack of clarity regarding
their scope and application outside the OECD territory, as well as their
limited usefulness in encouraging socially and environmentally responsible
corporate behaviour. There is need for the Guidlines Rewiev process to
adress these deficiences if the Guidlines are to become a genuienly
meaningful set of princpiles and a useful tool in promoting socially and
environmentally responsible investment by OECD MNEs.”78

Den senaste revideringen av riktlinjerna tar sig an förbättringen av
riktlinjernas kärnkompetens, dvs den ekonomiska, sociala och miljömässiga
internationella utvecklingen.79 Revisionen innehåller långtgående
förändringar inom bland annat arbetskapitlet, med särskild hänsyn på
barnarbete. Ett nytt kapitel om korruption har införts80 samt ett kapitel om
konsumenternas intressen. Kapitlet om transparens har uppdaterats för att
reflektera OECD:s Principles on Corporate Governance.81

Implementeringsmetoderna har väsentligen förbättrats i samband
revideringen. Mekanismer för främjande av transparens har tillkommit.
Medlemsländerna är överens om att implemmentering sker enligt OECD
Council Decision and Procesure Guidance.82 CIME förblir det organ som är
ansvarigt för klargörandet av riktlinjernas lydelse. CIME:s ansvarsområde
täcker även andra element av Deklarationen om internationella investeringar
och multinationella företag.83

För första gången i samband med en revison får NGOr vara med i
förhandlingarna. OECD har numera även förbundit sig att årligen rapportera
till BIAC, TUAC och NGOr för att dels lämna upplysningar, och dels samla
in synpunkter inför riktlinjernas framtida utveckling.84 För första gången
kunde arbetet med revisionen och hela revideringsprocessen följas på
Internet, vilket får anses bidra till riktlinjernas transparens och
tillgänglighet.85

Tidpunkten för den senaste revideringen av riktlinjerna anses vara väl vald.
Dels följer den med i den aktuella debatten om vikten av internationella
investeringar för upprätthållande av den ekonomiska tillväxten. Dels berör
den det faktum att multinationella företag i allt högre grad bidrar till den
                                                
78 Bashir & Mabey, 1998.
79 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
80 Revision 2000, s. 5. Denna framställning är inte ämnad att redogöra för någon av de
ovannämnda kapitlen. För vidare läsning, v.g. se Revision 2000.
81 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
82 Ibid.
83 Revision 2000, s. 57.
84 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
85 Ibid.
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ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen.86 De nya riktlinjerna är
ämnade att förbättra klimatet för internationella investeringar, med den
grundläggande premissen att gemensamt överenskomna principer kan hjälpa
till att förhindra en konflikt och bygga självförtroende mellan
multinationella företag och samhällen i vilka dessa verkar.87 Fördjupande av
globaliseringen är en av faktorerna bakom den senaste revisionen av
riktlinjerna. Revisionen gjordes i ljuset av det ökade behovet av transparens
och tog hänsyn till åsikter från NGOr, icke – medlemsländer samt andra
intressenter.88

Slutligen är Organisationen medveten om att företagsklimatet ändras och
mindre och medelstora företag börjar att bli allt viktigare för
världsekonomin. Framväxten av service- och kunskapsintensiva industrier
har öppnat vägen för högteknologiska företag att äntra världsmarknaden.89

Revision och anpassning till de nya förutsättningarna efterfrågas. 

5.1  Det internationella politiska läget

För att förstå initiativen till den senaste revisionen av riktlinjerna för
multinationella företag, fordras en kort återblick till det politiska och
ekonomiska läget kring 1998. Syftet med  följande avsnitt är inte på något
sätt att ge en uttömmande bild, utan endast att uppmärksamma läsaren på
några av de viktigare faktorerna som med största sannolikhet har bidragit till
revisionens utveckling.

Enligt IMD:s årliga analys av olika länders konkurrenskraft låg USA
1996/97 som en stadig etta. Sverige låg på 16:e plats.90  

Under våren 1997 uppstod en kris i Sydostasien, som innebar att en stor
mängd kapital lämnade regionen. Detta ledde till en kraftig minskning av
värdet på länders valutor samtidigt som de sydostasiatiska börserna föll.
Importens fördyrades, vilket resulterade i försämrad köpkraft för invånarna
och konkurser för en del företag.91 Den finansiella krisen började i den mest
robusta av alla ekonomier, och dess effekter var förödande för regionen.
Anledningen till krisen sägs vara alltför många kortsiktiga internationella
investeringar som gjorde regionen sårbar för tvära svängningar. Krisen spred
sig snabbt vidare och fick globalt perspektiv.92

Under andra halvan av 1998 började även den ryska valutan att falla, vilket
orsakade kaos i den redan hårt prövade ryska ekonomin. Värdet av rubeln

                                                
86 Revision 2000, s. 5.
87 Ibid.
88 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
89 Revision 2000, s. 15.
90 Industriförbundet, 1998, s. 7.
91 Hellsten & Osarenkhoe, 2000, s. 204.
92 Gilpin, 2001, s. 264.
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halverades på två veckor. Den ryska staten inte hade fått in tillräckliga
skatteintäkter på grund av den korrumperade statsapparaten. Priset på råolja
hade sjunkit, vilket innebar att landet plötsligt fick ta nya lån på sämre
villkor.93

Främsta prioritet under 1998 blev för de drabbade länderna att snabbt
återskapa balansen samt justera policies för att på ett effektivt och snabbt
sätt ta hand om den turbulens som den finansiella krisen hade medfört. Både
liberalisering och sträng disciplin för de viktiga ekonomiska sektorerna
efterfrågades tillsammans med policies för att eliminera den återkommande
protektionistiska verksamheten som i vissa fall kunde förhindra
internationell verksamhet.94 Att och återfinna förtroendet hos investerare
och skapa likviditet för att undvika vidare risker sågs som en tvungen
åtgärd.95

På grund av den existerande krisen och oron inför framtiden började
internationella aktörer att dra tillbaka investeringar även från
utvecklingsländerna.96 

Sammanfattningsvis: den finansiella turbulensen hade skapat en osäkerhet,
vilken i avsaknad av adekvata handlingslinjer för att återfå förtroendet
kunde medföra seriösa ekonomiska motsättningar.97 Vikten av gemensamma
riktlinjer som täckte de aktuella områdena efterfrågades, och dörren
öppnades för revisionen. 

Under hösten 1998 led en tredjedel av världsekonomin av lågkonjunktur.
USA:s ekonomi visade däremot på tillväxt trots börsens nedgång.98 OECD –
länderna i stort följde samma utveckling som USA, trots en nedgång tidigare
under året.99 För 1999 spåddes en tillväxt på ca 2,5 % inom
organisationen.100 

Samtidigt började det talas om nya aktörer på den internationella
marknaden, nämligen småföretagen och dess starka ekonomiska
möjligheter. En av Industriförbundet genomförd enkätundersökning om
tillväxtplaner och tillväxthinder visade att småföretagen överlag hade mer
optimistiska expansionsplaner inom Sverige än storföretagen.101 Det saknas
anledning att tro att situationen i andra industriländer på denna punkt skulle
vara olik Sveriges.

                                                
93 Hellsten & Osarenkhoe, 2000, s. 205.
94 Fliess & Kleitz, The Oecd Observer No. 211, s. 8.
95 The OECD Economic Outlook, The OECD Observer No. 210, s. 50.
96 Gilpin, 2001, s. 269.
97 The OECD Economic Outlook, The OECD Observer No. 210, s. 54.
98 Gilpin, 2001, s. 269.
99 The OECD Economic Outlook, The OECD Observer No. 210, s. 50.
100 The OECD Economic Outlook, The OECD Observer No. 212,s. 45.
101 Industriförbundet, 1998, s. 39.
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Åtgärderna välkomnades för att öka transparens genom förbättrade
redovisningsstandard samt förbättring av procedurer för rapporter och
tillgänglighet.102

Arbetet med revideringen av OECD:s riktlinjer för multinationella företag
fick härmed ett antal konkreta punkter att ta i beaktande. Nedan skall
redovisas närmare för de faktorer som uppfattas som allra viktigast.

5.2  Internationella investeringar

År 1999 hölls en konferens om vikten av internationella investeringar och
riktlinjer för multinationella företag, där internationella investeringars
betydelse och konsekvenser för världsekonomin diskuterades.103

Internationella investeringar är av största vikt för globaliseringen.104

Multinationellt samarbete skapar ett positivt klimat, och internationella
investeringar bidrar till den sammantagna ekonomiska utvecklingen:
effektivt utnyttjande av kapital, teknologi samt mänskliga resurser och
naturresurser.105 Ofta anges andelen mottagna internationella investeringar
som ett mått på landets attraktionsvärde.106 

Direktinvesteringar är ett viktigt instrument som ständigt ökar i omfattning.
Mellan 1985 och 1990 var den årliga ökningen av internationella
direktinvesteringar trettio procent. Årligen omsätter direktinvesteringar över
350 biljoner dollar.107

En värdstats finansbalans kan förbättras genom inflytande av utländskt
kapital. Emellertid får inte framtida utbetalningar i form av låneräntor och
dylika kapitalposter glömmas bort vid överväganden för och mot
internationella investeringar.108 Det finns risk för att ett inflöde av
internationellt kapital tillsammans med ett företag slår ut den inhemska
marknaden, med bland annat arbetslöshet som följd. Multinationella företag
kan orsaka vissa kortsiktiga balansproblem. Långsiktigt bidrar de emellertid
till högre effektivitet i analogi med utrikeshandeln.109 Det gäller således att
se huruvida de aktuella investeringars nytta överstiger den skada de
eventuellt tillfogar. 

                                                
102 The OECD Economic Outlook, The OECD Observer No. 210, s. 51.
103 OECD Conference on the Role of Internaitional Investment in Development, Corporate
Responsibilities and the OECD Guidlined for Multinational Enterprises, Paris, 20-21
september 1999.
104 Revision 2000, s. 11.
105 Ibid., s. 16.
106 Hellsten & Osarenkhoe, 2000, s. 180.
107 Gilpin, 2001, s. 289.
108 Muchlinski, 1995, s. 91.
109 Engwall & Vahlne, 1985, s. 24.
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Ett företag gör direktinvesteringar om kostnader för denna motsvaras av
framtida intäkter eller andra fördelar.110 Multinationella företag har utökat
sina investeringar i utvecklingsländer. Företagen har till största delen tagit
sig in på tillverkningsmarknaden.111 

Till grund för internationella investeringar ligger ofta den s. k.
direktinvesteringsteorin, som i korthet går ut på att ett företag besitter en
unik kompetens, vilken kompenserar de nackdelar som finns gentemot
motsvarande inhemska företag.112 

Värdlandet kan i de flesta fall kontrollera internationella investeringar. Detta
kan ske på tre sätt: genom att generella restriktioner mot direktinvesteringar
införs, genom att en utvärderingsprocess arbetas fram så att investeringar
granskas och eventuellt modifieras innan de tillåts, och slutligen i samband
med och efter investeringen kan företaget förpliktas att följa värdlandets
nationella lag. Specifika restriktioner mot vissa samhällssegment kan
införas. Generellt finns fler restriktioner mot investeringar i
utvecklingsländer än i industriländer.113 Även utvecklingsländer tycks dock
gå mot färre begränsningar vad gäller direktinvesteringar.114 

Stor del av internationella investeringar går till utvecklingsländer, som inte
är medlemmar i OECD, och således inte per automatik följer riktlinjerna för
multinationella företag. Debatten om internationella investeringar till
utvecklingsländer har bland annat omfattat motiv och konsekvenser av
handlingarna. Den första anledningen till investeringarna skulle kunna vara
att uppnå lägre arbetskostnader och erövra marknadsandelar.
Industriländernas investeringar i utvecklingsländerna motiveras även med
avsikten att förebygga handelshinder.115 Det poängteras att den politiska
stabiliteten i värdlandet är minst lika viktig för direktinvesteringar som
marknadsstorlek, marknadstillväxt samt relativa kostnader.116 Det får
emellertid inte bortses ifrån situationer då industriländer, för att locka till sig
investerare, erbjuder anställda med låga löner, inga fackföreningar, ingen
anställningstrygghet m.m. För arbetstagarna innebär därför anställningar i
dessa företag orimligt dåliga arbetsvillkor, utan att de själva får ta någon
större del i den ekonomiska utvecklingen.117

                                                
110 Muchlinski, 1995, s. 42.
111 Revision 2000, s. 15.
112 Engwall & Vahlne för följande resonemang: (1985, s. 58) Nationsgränser utgör språk-
och kulturbarriärer. Inhemska företag har en fördel, genom sina samlade erfarenheter om de
lokala förhållandena. Detta ger dem en klar kostnadsfördel i förhållande till de utländska
konkurrenterna. Ett utländskt företag som trots detta väljer att etablera sig på marknaden
måste därför besitta någon konkurrensfördel (”unik kompetens”) som uppväger de inhemska
företagens kostnadsfördelar på informationssidan. Denna fördel förklarar varför
direktinvesteringen sker.
113 Muchlinski, 1995, s. 172.
114 Ibid., s. 204.
115 Engwall & Vahlne, 1985, s. 41.
116 Ibid., s. 62.
117 Hellsten & Osarenkhoe, 2000, s. 181.
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Det finns ett behov av reglering på området för internationella investeringar
för att minimera konflikter och oklarheter parterna emellan. Då
multinationella företags organisation kan sträcka sig bortom nationella
ramar, kan investeringar missbruka koncentrationen av ekonomisk makt och
komma i konflikt med nationella lagar.118 Med hänsyn tagen till denna
aspekt kan vikten av riktlinjer för multinationella företag och dess
kontrollerande verksamhet ytterligare betonas. Riktlinjerna för
multinationella företag blir ett alltmer kraftfullt instrument vid konflikter
rörande internationella investeringar.119 Deklarationen om internationella
investeringar och multinationella företag utgör nyckelkomponenten för
OECD gällande utökande av internationell förståelse inom ramen för
internationella direktinvesteringar och för förbättrande av förutsättningar för
dylika investeringar.120 Tillsammans med riktlinjerna täcks området för
multinationella företags investeringsverksamhet. 

5.3  Särskilt om riktlinjerna för information

Ingen ny text har tillkommit explicit för reglerna gällande information. I
revisionsrapporten talas däremot om vikten av klar och komplett
information, med hänsyn tagen till det stora antal intressenter, allt från
aktieägarna till anställda, fackliga ombudsmän, och samhället i stort.121  

I den senaste revideringen talas mycket om transparens. Lagar, förordningar
samt administrativ praxis benämns tillsammans för ”measures”.122

Medlemsländernas regeringar skall sträva efter att i enlighet med measures
syfte göra informationen om internationella investeringar transparent och
allmänt tillgänglig. Syftet med transparens är dels förbättrande av den
allmänna kunskapen om multinationella företag dels dess interaktion med
samhället. Det bör uppmärksammas att omgivningens krav på information
blir alltmer sofistikerade.123 Många multinationella företag, såsom till
exempel IKEA rapporterar inte bara om de finansiella resultaten, utan även
på en mängd andra områden, som kan intressera allmänheten. Att
multinationella företag redogör för sina ståndpunkter vad gäller aktuella
samhälleliga frågor kan ge en indikation på att de tar ett ekonomiskt och
socialt ansvar gentemot allmänheten. Riktlinjerna är ett bra instrument för
de områden där en enhetlig standard ännu inte utvecklats, till exempel för
företagets information om miljöpolicy eller riskhantering.124

                                                
118 Muchlinski, 1995, s. 578ff.
119 OECD, 1991 Review, s. 22.
120 Ibid., s. 37.
121 Revision 2000, s. 43.
122 Ibid., s. 12.
123 Ibid., s. 44.
124 Revision 2000, s. 44.
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Den information som skall hållas offentlig är informationen beträffande
företagets finansiella situation, ägarstruktur, verksamhet och ledning.
Relevant information om nyckelpersoner skall också vara tillgänglig enligt
Principles of Corporate Governance.125 Principerna innehåller vidare
anvisningar i dessa frågor, och riktlinjerna skall rätta sig efter anvisningarna.

I kapitlet som behandlar arbetsförhållanden uppmanas företagen att
tillhandahålla sina anställda riktig information. Större organisatoriska
förändringar skall rapporteras till de anställda.  

5.4  Korruption och transparens

År 1998 publicerades det mest omfattande dataindex på ämnet korruption,
Transparency International. Indexet innehöll data om 85 staters status
gällande transparens och korruption. Indexet har väckt debatt och skapat
basis för anti – korruptionsreformer i flera stater.126

Det saknas en vedertagen definition av begreppet korruption. Det finns inte
heller ett speciellt verksamhetsområde där korruption förekommer mer än
annorstedes. Emellertid kan konstateras att internationell handel tillhör de
verksamheter som är mest sårbara för korruptionens verkningar.127 Det finns
här ingen tvekan om att gemensamma internationella regler gällande
bekämpning av korruption och ökad transparens behövs inom ramen för
internationell handel.

Transparens i multinationella företags ekonomiska aktiviteter beror inte bara
på volymen och storleken på företaget, utan även på den information som
tillhandahålls. Därför är det viktigt att åtgärder för vidare harmonisering
kontinuerligt vidtas.128 Försäkran om ett stabilt och förutsebart affärssystem
är ett av skälen till internationella handlingsramar per se. Ett sådant system
bör dessutom kunna hantera de företag som syftar till att tjäna pengar på
oärligt sätt.129 

Redan idag finns omfattande internationellt regelverk, framställt av WTO
för att hindra korrupt verksamhet. Reglerna bygger främst på handelsregler
som ämnar att undanröja möjlighet till korruption. Erfarenheter visar dock
att regelverket inte är tillräckligt, då det endast kan åberopas i förhållande
till stater och inte till förhållande till privatpersoner, företag och andra
privata aktörer130 Det finns således behov för alternativa regleringar. 

                                                
125 Ibid., s. 44.
126 ”Spotligt Corruption”, The OECD Observer No. 220, april 2000, s. 33.
127 Ibid., s. 36.
128 OECD, 1991 Review, s. 45.
129 ”Spotligt Corruption”, The OECD Observer No. 220, april 2000, s. 37.
130 ”Spotligt Corruption”, The OECD Observer No. 220, april 2000, s. 37.
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Vikten av transparens belyses under den konferens som hölls på ämnet
hösten 1999.131 Betydelsen av insikt i multinationella företags verksamheter
togs upp, liksom affärsetik. Det stadgades att, för ett ändamålsenligt
företagande, multinationella företag måste agera på sådant sätt att hållbarhet
säkerställs både vad gäller marknader på vilka företag agerar samt
företagens egen livskraft.132  En kommitté skapades för att tillsammans
utarbeta en integrerad standard för transparens. Kommittén består av inte
bara representanter från samtliga medlemsländer, men även från
intresseorganisationer och icke – medlemsländer. 

                                                
131 OECD Conference on the Role of International Investment in Development, Corporate
Responsibilities and the OECD Guidlines for Multinational Enterprises, Paris, 20-21
September 1999.
132 Ibid.
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6 Principles of Corporate
Governance
OECD:s Principles of Corporate Governance, antagna i maj 1999, har haft
en stor betydelse för den senaste revisionen av riktlinjerna för
multinationella företag. Principerna stödjer utvecklingen av internationellt
erkända standarder gällande redovisning och finansiering och banar väg för
transparens och effektivitet på självständig och frivillig basis. I likhet med
riktlinjerna för multinationella företag är principerna inte bindande för
medlemsländerna. 

Multinationella företag uppmanas genom Principles of Corporate
Governarnce att använda lättillgängliga informationskanaler, såsom internet.
Den information som tillhandahålls på hemmamarknaden skall också vara
tillgänglig för utomstående intressenter.133 I fjärde kapitlet stadgas att
information som lämnas ut skall vara förberedd, granskad och utformad
enligt höga redovisningsstandards. Informationskanaler skall tillhandahålla
rättvis, tidsenlig och kostnadseffektiv tillgång till information.134

Finansiella intressenter och potentiella samarbetspartners kräver tillgång till
ändamålsenlig information. Naturligtvis ska inte multinationella företag
tvingas att lämna ifrån sig information som är skadlig för företaget ut ett
konkurrensperspektiv. Emellertid går finansiella intressenters preferenser
före ett absolut behållande av företagshemligheter.135

                                                
133 Revision 2000, s. 45.
134 OECD Principles of Corporate Governance, 1999, kap 4, p. b och d. 
135 Revision 2000, s. 45.
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7 Organ inom OECD med
betydelse för Riktlinjerna för
multinationella företag
Rubriken får inte missleda läsaren. Hela OECD:s struktur och
sammansättning genomsyrar riktlinjerna för multinationella företag samt
deras utveckling. Emellertid skall här redogöras för de organ som
riktlinjerna kommer i direkt kontakt med. 

7.1  CIME

CIME, OECD Committee on International Investment and Multinational
Enterprises är det organ som är ansvarigt för övervakning och
implementering av riktlinjerna. Ansvaret stannar inte bara vid arbetet kring
riktlinjerna, utan sträcker sig över alla element av Deklarationen om
Internationella Investeringar och Multinationella Företag. Arbetsuppgifterna
innehåller bland annat: svara på förfrågningar från medlemsländer gällande
specifika delar av riktlinjerna, organisera tillfällen för erfarenhetsutbyte på
ämnen hänförande till riktlinjerna, avlämna förtydliganden beträffande
textens betydelse, revidera riktlinjerna och implemmenteringsprocessen för
att säkerställa riktlinjernas relevans och effektivitet, samt rapportera till
OECD Council.136  Särskilda symposier, seminarier och konferenser
anordnas regelbundet för att arbeta med utvecklingen av riktlinjerna.

CIME har ett hjälporgan, kallad Working Party, som utarbetar
rekommendationer och frågor relaterade till riktlinjerna.137

I fal då nationella kontaktpunkter eller enskilda aktörer riktar frågor till
CIME, kan kommittén rådfråga BIAC och TUAC som i särskilda fall även
kan rikta frågor vidare av eget initiativ.

7.2 BIAC och TUAC

BIAC, Business and Industry Advisory Committee och TUAC, Trade Union
Advisory Committee, är OECD:s rådfrågningsorgan, med ansvar för frågor
rörande industri och sysselsättning. De har organ i respektive
medlemsländer och fungerar i vissa fall som en kanal för att få svar på
frågor anknutna till riktlinjerna. 

                                                
136 http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-93-3-no-21-18096-0,00.html#titel
137 Ibid.
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BIAC och TUAC kan önska konsultation med nationella kontaktpunkter vid
oklarheter i riktlinjernas innehåll och innebröd. I vissa fall kan frågor ställas
direkt till CIME. Dessutom är organen ansvariga för att informera lokala
organisationer138 om riktlinjernas utveckling och för att få fram synpunkter
gällande riktlinjernas implemmentering. De deltar i aktiviteter organiserade
av nationella kontaktpunkter och lämnar kommentarer när detta anses
nödvändigt. 

7.3  OECD Council

OECD Council är det styrande organ inom organisationen, sammansatt av
representanter från medlemsländerna. Årligen får OECD Council rapport
från nationella kontaktpunkter gällande riktlinjernas aktuella status.
Councils funktion är främst rådgivande och övervakande, och OECD:s
Councils arbete med implementering av riktlinjerna beskrivs grundläggande
i The OECD Council Decision and Procedural Guidance, som emellertid
inte berörs närmare i denna framställning. 

                                                
138 Med lokala organisationer menas aktörer som berörs av riktlinjerna, och som förslagsvis
ingår i de nationella kontaktpunkterna, ex. SAF.
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8 Sammanfattande diskussion
Ekonomisk tillväxt, koncentration av ekonomiska aktiviteter till speciella
platser samt överföring av dessa till nya regioner är fundamentala element i
utvecklingen av världsekonomin. Fastän interna marknadskrafter och den
s.k. osynliga handen styr marknaden, lyckas aktörer som multinationella
företag att forma marknaden så att de egna intressen tillfredsställs.139 

Avregleringar och andra reformer har minskat statens roll och ökat
marknadens ställning som den viktigaste mekanismen vad gäller både
inhemska och internationella ekonomier.140 Multinationella företag,
marknadens jättar, är inte bara viktiga ekonomiska aktörer, de spelar även en
betydande politisk och social roll. De är viktiga för internationell ekonomisk
utveckling mellan länder vad gäller produktion, yrkeskunskap och
inkomster.141 Dess agerande påverkar den samhälleliga utvecklingen ibland
även bortom den avsedda graden. De agerar ofta som en sporre för inhemska
företags effektivitet och vidareutveckling. Å andra sidan innebär
multinationella företags inträde på nya marknader rubbningar i den lokala
strukturen, med en potentiell utslagningsrisk.142 

Multinationella företag är underkastade olika ramvillkor som gäller såväl i
som mellan länderna samtidigt som de inhemska företagens agerande
regleras i den nationella lagen för de land de verkar i. Det föreligger således
olika optimalitetsvillkor för multinationella företag än för de inhemska,
något som kan skapa konflikter och leda till värdlandets restriktioner
beträffande internationell verksamhet.143

Redan idag strävar multinationella företag efter att på eget initiativ skapa
program för gemensamma handlingslinjer. Många multinationella företag
har skapat system och kontrollmekanismer för att erhålla erforderlig
standard för genomförande av den dagliga verksamheten. Metoder för
överensstämmelse med både den nationella lagstiftningen och den
internationella koden har utvecklats internt på många håll. 

Det har pekats på ett behov av gemensamma internationella regler om hur
inkomster i ett multinationellt företag skall fördelas, hur en optimal
internationell konkurrenspolitik skall införas samt hur riktlinjer för skapande
och spridning av teknologi skall införas.144  Erfarenhet visar dessutom att ett
välplanerat och välimplementerat regelsystem som stimulerar konkurrens på

                                                
139 Gilpin, 2001, s. 127f.
140 Ibid., s. 8.
141 Engwall & Vahlne, 1985, s. 33.
142 Muchlinski, 1995, s. 92.
143 Engwall & Vahlne, 1985, s. 108.
144 Ibid., s. 47.
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inhemska och internationella marknader kan öka produktiviteten i företag.145

Riktlinjerna underlättar enlighet mellan både avtalsparter och mellan deras
respektive nationella bestämmelser. Vikten av överenskommelser är stor, då
undvikande av konflikter innebär betydande ekonomiska besparingar.
Frivilligheten på detta område speglas av det stora antalet multinationella
företag som valt att följa  OECD:s riktlinjer. Frivilligheten tyder även på att
multinationella företag vill ta sitt ekonomiska och sociala ansvar gentemot
de marknader på vilka de opererar.  

Det finns en medvetenhet bland multinationella företag om effekten av egna
handlingar på det miljömässiga och samhälleliga planet.146 Företagen känner
ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, oavsett vilket plan detta
agerande befinner sig på. Detta tankesätt kan visa sig lönsamt på flera plan.
Dels visar det öppet ett företags värderingar gentemot konkurrenter och
marknader, dels kan ett företag vinna komparativa fördelar hos
konsumenterna genom att ta sitt ansvar. Huruvida riktlinjerna bidrar till
detta ansvar kan endast spekuleras i. Riktlinjerna är i alla fall en viktig
referenspunkt och verktyg för främjande av socialt ansvar för företagen.147

Multinationella företag som tar sig in på en ny marknad utgör alltid en
potentiell risk för den redan existerande strukturen. Multinationella företag
får inte genom sitt agerande störa ett lands teknologiska utveckling eller
tillämpa konkurrensstörande åtgärder. Ibland är ett nationellt intresse
avgörande, t.ex. då en inhemsk fabrik riskerar att stänga efter att ha blivit
utkonkurrerad av ett multinationellt företag.148 I fall då inhemsk lagstiftning
stadgar begränsande åtgärder, får riktlinjerna vika undan.     

Att lyda under nationell lag är företagens första förbindelse. Riktlinjerna är
inte någon ersättning för den nationella lagen eller föreskrifterna, och ämnar
inte heller att sätta sig över dessa.149 De representerar supplementära
principer och beteendestandards av en icke - lagstadgad karaktär. Likaväl
levererar de, främst för icke – medlemsländer, en känsla av stabilitet och
trygghet. Strävan efter inre politisk stabilitet skulle annars kunna vara en
anledning för en värdland att ingripa i ett multinationellt företags agerande. 

Riktlinjerna ämnar att sammanhålla och införa en gemensam referensram
och tillhandahålla en institution för internationella insatser i syfte att
uppmuntra vidareutveckling. Riktlinjerna främjar det bidrag som
multinationella företag ger till den lokala kapacitetsbildningen, som

                                                
145 Jacobs, The OECD Observer No. 206, s. 5.
146 Revision 2000, s. 42.
147 Ibid., s. 6.
148 Ibid., s. 46.
149 Ibid., s. 41.
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resulterat ur dess satsningar och aktiviteter på lokal nivå.150 De är ämnade
att skapa ett positivt investeringsklimat, präglat av ömsesidigt förtroende
och samarbetsvilja.  

•

Läget i världen skapade ett behov av att omarbeta riktlinjerna och öppnade
dörren för den senaste revisionen. Asienekonomins fall visade att
korrumperade affärer var en seriös risk till fördröjande av en hållbar
utveckling. Ett behov uppstod för att eliminera och förebygga korruption.
Revisionen genomfördes som ett svar på intressenternas krav på sundare
affärsklimat och stabilitet samt en stramare ram för multinationella företags
agerande.  

Den senaste revisionen av riktlinjer för multinationella företag är en känslig
uppgift. Hänsyn måste tas till medlemsländernas olika värderingar,
traditioner samt den ekonomiska situationen.151 Uppgiften att göra
riktlinjerna till ett viktigt instrument för internationell affärskommunikation
har just precis börjat.152 Nya aktörer har kommit på vilka riktlinjerna kan
tillämpas – mindre och medelstora företag som idag håller på att bli
betydande internationella investerare. Redan Poynter talade om
småföretagens delaktighet i den lokala politiken och på den lokala
marknaden.153 Ett företags storlek behöver inte idag betyda dess ekonomiska
styrka, i den meningen att ett större företag per automatik är en mäktigare
aktör på den internationella arenan. En anpassning av riktlinjerna skulle
kunna säkerställa småföretagares förståelse för värdländernas politik. Därför
är det viktigt att riktlinjerna även återspeglar de mindre företagens intressen
och tillfredsställer deras behov.154 

I den senaste revisionen talas om transparens. Transparens behövs för att
alla ska kunna se multinationella företagens utveckling. Detta tankesätt
syftar främst på de mindre företag, då de stora aktörerna redan idag i stor
grad följer riktlinjerna och OECD kan kontrollera deras verksamhet. 

Vad regler för information beträffar, poängteras vikten med lättillgänglig
information. Inget som inte är sekretessbelagt får undanhållas intressenterna.
Metoder som allmänt underlättar informationsspridning skall användas,
främst riktas uppmärksamheten mot Internet. Konsumenternas intresse av
information blir allt viktigare.

                                                
150 Ibid., s. 42. [förf. översättning]
151 ”Global business: getting the frameworks right”, The OECD Observer No. 220, s. 20. 
152 Revision 2000, s. 6.
153 Poynter, 1985, s. 77.
154 Regeringskansliets handbok 2001, s. 9.
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•

Det har i praxis framhållits att riktlinjernas svaghet ligger i den frånvaron av
klarhet vad gäller dess räckvidd och tillämpning utanför medlemsländerna,
särskild med tanke på standarder för miljö- och socialpåverkan.155

Riktlinjerna har kritiserats för sin otillräcklighet i medling mellan olika
intressenter i händelse av olika uppfattningar och prioriteringar på ett
värdlands marknad. Riktlinjerna bör leda till full support från
medlemsländerna att bidra till icke – medlemsländernas och i synnerhet
utvecklingsländernas ökade välfärd och levnadsstandard. Välfärden skapas
genom dels multinationella företagens direkta finansiella investeringar, dels
genom insatser för att störningarna, som kan hänföras till multinationella
företagens verksamhet på den lokala marknaden skall elimineras.156 

Problemen som skulle kunna uppstå ur de multinationella företagens
verksamhet kan inte alltid förutses eller lösas med hjälp av riktlinjerna.
Riktlinjerna kan omöjligen svara för alla frågor som kommer att ställas i
framtida internationella affärsverksamhet. De företag som känner till och
tillämpar riktlinjerna idag löper dock troligen mindre risk att hamna i
svårigheter i framtiden.157 En konkret åtgärd för riktlinjerna i form av
hantering av de barriärer som mindre företag måste passera vid önskan om
internationell handel efterfrågas.158

Riktlinjerna för multinationella företag får inte sätta sig över nationell eller
för den delen annan internationell lagstiftning. En fråga kan ställas huruvida
riktlinjerna i realiteten är ett viktigt instrument för att reglera den
internationella marknaden. Eventuella konflikter som rör tillämpningen av
riktlinjerna löses av en nationell kontaktpunkt. Om en nationell
kontaktpunkt agerar i ett land som inte antagit riktlinjerna, måste den
nationella kontaktpunkten vara uppmärksam på att riktlinjerna aldrig står
över värdlandets lagar och föreskrifter.159 

Om riktlinjerna inte alltid kan tillämpas, kan vidare ifrågasättas varför ett
multinationellt företag över huvudtaget skall följa riktlinjerna. Svaret på
denna fråga är relativt enkelt – riktlinjerna ger den enda av
medlemsländernas regeringar godkända forum för handlingskod och
beteende på den gemensamma OECD – marknaden. De få situationer där en
regelkollision sker kan i vissa fall skuggas av de situationer där
regelkoherens faktiskt föreligger. 

                                                
155 Bashir & Mabey, 1998, s. 1.
156 Ibid., s. 8.
157 Ibid.
158 Jacobs, The OECD Observer No. 206, s. 5.
159 Regeringskansliets handbok 2001, s. 12.
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En hypotetisk situation att ett företag inte följer riktlinjerna för
multinationella företag skapar inga direkta konsekvenser vad medlemskap i
OECD beträffar. Däremot kan företaget utsättas för diverse bojkott och
politisk utfrysning. Trots att multinationella företag spelar en stor roll på den
nationella marknaden, är deras agerande inte avgörande i så motto, att även
de kan elimineras. Konsekvenser av ett handlande i strid med riktlinjernas
syfte kan innebära att företagen förbjuds att agera med hänsyn tagen till
nationella tvingande bestämmelser.  

•

Det undgår inte att märka att marknaden är dynamisk, i den meningen att
den genomgår en ständig utveckling. Det krävs nya sätt att vinna
konkurrensfördelar och att få konsumenternas förtroende. Företagens
handlingsprogram handlar idag inte bara om nettovinst och
kostnadseffektivitet; sunda värderingar och företagsklimat är ibland lika
effektivt som optimal marknadsföring. Ovanstående resonemang kan
förklara de privata initiativen till handlingsprogram och koder för de
multinationella företagens dagliga verksamhet. Huruvida det är OECD:s
ansträngningar som har bidragit till att företagen har uppförandekoder och
handlingsprogram för främjande av internationella investeringar, eller om
denna utveckling av den internationella praxisen helt enkelt är betonad av
samhälleliga trender, är en svår fråga att utröna. Min hypotes är att en
blandning av hårdare företagsklimat och högre grad av moraliskt tänkande
skapar sundare utgångspunkt för internationella investeringar och
gynnsammare förutsättningar för utbyte av information företagen emellan. 

På en punkt är riktlinjerna ett enormt viktigt instrument. Riktlinjerna
fastställer villkor för investeringar i utvecklingsländer, där ingen skall kunna
tillgodogöra sig otillbörliga konkurrensfördelar eller störa den lokala
marknaden. Med hänsyn tagen till detta resonemang kan hävdas att
riktlinjerna egentligen får större betydelse utanför OECD, och vinner terräng
då multinationella företag äntrar icke – utvecklade marknader. Med tanke på
att de utvecklande marknader spelar en allt viktigare roll på den
internationella arenan, kan stadgas härmed att riktlinjerna för multinationella
företag även i framtiden kommer att utgöra ett viktigt ramverk för
internationella investorer. 

Multinationella företag befinner sig på en arena där tre viktiga relationer
uppstår: företag – företag, företag – regeringar samt regeringar –
regeringar.160 Det är regeringar som sätter ramen för de åtgärder som
multinationella företag tillåts företa. Det finns utrymme för förhandlingar
gällande multinationella företags agerande, med hänsyn tagen till dess
bidrag till värdlandets ekonomi samt ökningen av välfärden.
Protektionistiska teorier förhindrar en snabb internationell utveckling. De
marknader som möjliggör en snabb tillväxt kommer också att utvecklas

                                                
160 Stopford & Strange, 1991 i Muchlinski, 1995, s. 91.
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snabbare.161 Riktlinjer för multinationella företag kan vara ett medel för ett
OECD – land att bryta värdlandets icke – lagstiftande protektionistiska
policies för att på detta sätt bidra till en snabbare utveckling.

•

Multinationella företags aktiviteter kommer i framtiden att påverka
resursdisponeringen både i medlemsländer och i värdländer.162 Redan inför
revisionen talades om att multinationella företag genom handel och
investeringsverksamhet samt den positiva inverkan på teknologi och
humankapital, skapar mervärde i såväl den egna ekonomi som för
värdlandet. Genom möjligheten att samordna verksamhet på internationell
nivå minskar risken för konflikter med värdländers regeringar.163

Olika handelsförpliktelser kan störa relationer mellan det förpliktade landet
och ett tredje land, som inte omfattas av dessa.164 I denna situation fungerar
riktlinjerna som en försäkran om medlemslandets ändamålsenliga syfte, då
tyngden kan ges det faktum att riktlinjerna är godkända av medlemslandets,
dvs. det agerande landets regering.

Konkret ges här förslag, för att ytterligare stärka det internationella
samarbetet, på att riktlinjerna för multinationella företag skall förplikta
medlemsländerna att inte bara undvika regelkonflikt i ett icke –
medlemsland, utan att explicit följa de aktuella reglerna.165   

Liberal handel- och investeringspolitik handlar om rättvisa och försäkran om
att generella intressen överväger specifika intressen.166 Detta kan
manifesteras i den senaste tidens efterkirgsarbete i olika delar av världen.
Multinationella företag får inte tillåtas att på bekostnad av den inhemska
marknaden bygga upp icke – ändamålsenliga förmögenheter i
efterkrigsområden. Detta leder till frågan om ämnet och tidpunkten för nästa
revidering.

Författaren anser att nästa revidering bör komma inom relativt snar framtid.
Den bör omfatta anpassning till och konsekvenser av en gemensam
europeisk valuta, icke- utnyttjande av ändliga naturresurser samt fortsatt
arbete för informationsspridning och eliminering av korruption. 

                                                
161 Krueger, 1995, s. 61.
162 Dunning, 1985, s. 7.
163 ”Global business: getting the frameworks right”, The OECD Observer no. 220, s. 20.
164 Meine & Sideri, 1996, s. 85.
165 Bashir & Mabey, 1998, s. 15.
166 Johnston, The OECD Observer No. 211, s. 4.
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9 Författarens slutord
Då jag tog på mig uppgiften att redogöra för OECD:s riktlinjer för
multinationella företag, slogs jag av panik inför bristen på information om
detta okända instrument. Jag kunde inte ha mer fel! Ju längre arbetet
fortskred, desto större insikt väcktes om att min framställning endast skulle
beröra en droppe i havet av all information som finns på området. En insikt
som mynnade ut i slutsatsen att det inte finns möjlighet, trots ambitionen, att
bifoga alla för redogörelsen viktiga dokument eller exemplifiera med all
existerande praxis. Min uppfattning är dessutom att detta inte heller skulle
bidra väsentligen till läsarens förståelse.  

I enlighet med uppsatsens framväxt stegrades även paniken inför det faktum
att ju mer jag kan desto mer finns det att kvar att lära. Det finns en mängd
områden som är viktiga att studera för förståelsen för multinationella
företags verksamhet, såsom GATT-avtalet, Multifiberöverenskommelsen
och Uruguayronden. Dessa utelämnas här, då en närmare redogörelse skulle
ta bort fokus från uppsatsens kärna. Av samma anledning berörs inte den
teknologiska utvecklingens påverkan på multinationella företags
verksamhet.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är ett mycket viktigt
instrument som enligt min mening bör uppmärksammas ytterligare. Vidare
forskning föreslås på riktlinjernas faktiska förhållande till den nationella
regleringen samt dess roll som påtryckningsmedel och lobbyverktyg för
internationell politik.   

Jag skulle härmed vilja tacka Reinhold Fahlbeck för den handledning jag har
fått, och för att utan Honom hade jag inte hoppat på tåget.
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Bilaga A
OECD:s struktur och väg till riktlinjerna för multinationella företag skulle
kunna illustreras på följande sätt:

Deklarationen om internationella investeringar och
multinationella företag 

  Riktlinjerna för mu Multinationella företag

                     Ansvar  för                                        Råd
                     Implementering

                          Frågor/konflikter

Nationell Kontaktpunkt

        Frågor/konflikter 
           

Förmedling av riktlinjernas                        Rapportering  Innehåll och
budskap       

Ovanstående schema är självfallet inte uttömmande, men torde vara en bra
grundläggande hjälp i förståelsen av riktlinjernas placering i OECD:s
struktur.

M N E M N E M N E

M N E M N E

     C   I   M   E

TUACBIAC

OECD Council
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