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Summary 

The globalization of culture, economy and politics leads to cross-border interactions 

of actors across regions and countries. As communication gets faster and reaching 

more places contact between people is increasing and information on events from 

every corner of the world is accessible. New innovations and medical breakthroughs 

will strengthen the quality of life and increase life expectancy for many people. 

People and countries have been conflated in a web of interdependence that has led to 

common challenges to tackle. Multinational companies operating on the global arena 

affects many people’s daily lives and a number of non-state actors are monitoring 

their daily activities and social responsibility. Self-regulation and non-binding 

framework, so-called “soft law”, emerge to influence the influential actors and the 

legal framework can therefore also be considered changing. This has led many 

companies to adopt ethical codes of conduct for their work. According to the 

international debate companies should behave as good citizens who apply “Corporate 

Social Responsibility” (CSR). Companies can be considered to have a responsibility 

that extends beyond the laws and regulations that exist, the question is just how far 

this responsibility should extend and how or if a system without inspection and 

sanctions are effective. It appears to be the case that binding rules on the matter is not 

the way and that the softer, self-regulation is a result out of this. 
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Sammanfattning 

Globaliseringen av kulturen, ekonomin och politiken leder till gränsöverskridande 

interaktioner för många aktörer mellan regioner och länder.  

I takt med att kommunikationen blir allt snabbare och når allt fler platser ökar 

kontakten mellan människor och ger ögonblickligen information om händelser från 

alla jordens hörn. Nya innovationer och medicinska genombrott stärker livskvaliteten 

och ökar livslängden för många människor. Genom att människor och länder har 

flätats samman i en väv av ömsesidigt beroende har vi också gemensamma 

utmaningar att ta oss an.  

Multinationella företag som verkar på den globala arenan påverkar dagligen många 

människors livsvillkor och en rad ickestatliga aktörer övervakar deras dagliga 

verksamhet och samhällsansvar. Självreglering och icke bindande regelverk, så kallad 

”soft law”, växer fram för att påverka inflytelserika aktörer och det juridiska 

ramverket kan således också anses vara under förändring. 

Detta har lett till att många företag antagit etiska uppförandekoder för sitt arbete. I den 

internationella debatten talar man i dessa sammanhang ofta om att företag bör 

uppträda som goda samhällsmedborgare som tillämpar ”Corporate Social 

Responsibility” (CSR). Företag kan anses ha ett ansvar som sträcker sig utanför de 

lagar och föreskrifter som finns, frågan är bara hur långt detta ansvar ska sträcka sig 

och hur eller om ett system utan granskning och sanktioner är verkningsfullt.  

Det förefaller vara så att bindande regler på området inte är en framkomlig väg och att 

den mjukare självregleringen är resultat utav detta. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp som beskriver tanken att ett 

företags verksamhet skall präglas av hänsyn inte bara till aktieägare och deras 

finansiella intressenter utan även ta ett ansvar för samhället i stort. Begreppet saknar 

en etablerad internationell fastlagd definition men det frivilliga samhällsansvaret kan 

delas in i tre områden: 

 

• Ekonomiskt	  ansvarstagande	  handlar	  om	  att	  driva	  en	  verksamhet	  så	  att	  

man	  tjänar	  så	  mycket	  pengar	  som	  möjligt	  och	  därmed	  tar	  ansvar	  inför	  

aktieägarna	  för	  att	  både	  trygga	  företagets	  finansiella	  ställning	  och	  ge	  dem	  

avkastning	  på	  sitt	  investerade	  kapital	  

• Miljömässigt	  ansvarstagande	  handlar	  om	  att	  driva	  en	  verksamhet	  på	  ett	  

sätt	  som	  inte	  påverkar	  jorden	  och	  våra	  naturresurser	  på	  ett	  långsiktigt	  

negativt	  sätt	  

• Socialt	  ansvarstagande	  handlar	  om	  att	  driva	  sin	  verksamhet	  på	  ett	  sätt	  

som	  kännetecknar	  en	  god	  samhällsmedborgare,	  med	  hänsyn	  till	  andra	  

medborgares	  hälsa	  och	  välbefinnande,	  oavsett	  om	  de	  är	  anställda,	  jobbar	  

hos	  underleverantörer,	  är	  affärspartners	  eller	  konsumenter.1	  

 

Nyckelordet inom CSR är hållbarhet. I slutet av 1980-talet gav FN i uppdrag åt 

Världskommissionen för miljö och utveckling, ledd av den förre norske statsministern 

Gro Harlem Brundtland och ofta därför kallad Brundtland-kommissionen, att 

redogöra för sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring, och att ena 

världens miljörörelser runt en definition. Begreppet hållbar utveckling föddes och 

definieras därefter så här: 

                                                

1	  ”CSR	  i	  praktiken”	  
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”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredställa sina behov”2 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ge en inblick i de mest förekommande regelverken inom 

området samt analysera huruvida ett system som bygger på frivillighet är effektivt. 

Behövs det reglering på området och hur skulle ett sådant system kunna se ut.  

Min frågeställning är: Ska CSR även i fortsättningen ses som rekommendationer till 

företag och organisationer eller behövs det en lagstiftning? 

1.3 Metod och material 
Jag har inte utfört en empirisk studie i syfte att testa utsagor genom observationer, 

intervjuer eller enkäter från verkligheten. Tillvägagångssättet har istället varit 

litteraturstudier. Jag har inte för avsikt att nå fram till en absolut sanning utan har 

studerat begreppet CSR som fenomen och analyserat huruvida det är möjligt med 

lagstiftning på området och om så är fallet vad som skulle skilja från det 

självreglerande system som idag existerar. En jämförelse mellan reglering och 

frivillighet har legat till grund för min slutsats. 

1.4 Avgränsningar 
Jag har lagt fokus på att analysera de mest vanligt förekommande regelverken inom 

området, det vill säga Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

samt Global Reporting Initative. Vidare har jag i största möjliga mån försökt undvika 

att ta intryck av olika intresseorganisationers ställningstagande då deras motiv kan 

ifrågasättas. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd på följande vis: 

I första delen beskriver jag de mest vanligt förekommande regelverken inom området, 

det vill säga Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt 

Global Reporting Initative. 

                                                

2	  World	  Commission	  on	  Environment	  and	  Development,	  1987-‐03-‐20	  ”Report	  of	  the	  World	  
Commission	  on	  Environment	  and	  Development”	  
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I andra delen redogör jag för hur de berörda intressenterna betraktar CSR. De berörda 

intressenter som behandlas är EU, svenska regeringen, Svenskt Näringsliv samt 

fackförbundet Unionen. 

I avslutande delen analyseras och diskuteras ämnet och slutsats framförs. 
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2. CSR-standarder 

2.1 Inledning 
Forskaren Mats Jutterström har letat och funnit inte mindre än 100 CSR-regler.3 

Gemensamt för samtliga av dessa regler är att de är frivilliga för företag och 

organisationer att följa. Det finns många som gärna deltar i processen med att 

framarbeta regler för företags samhällsansvar. Jag har valt att fokusera på de mest 

vanligt förekommande regelverken som det redogörs för nedan. 

2.2 Global Compact 
 

Global Compact lanserades av Kofi Annan under ett tal till The World Economics 

Forum i Davos 1999. Global Compact bygger på FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter, FN:s konvention mot korruption, Internationella Arbetsorganisationens 

(ILO) konvention om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag och Riodeklarationen om miljö och utveckling. 

Tanken med detta internationella initiativ är att föra samman företag med FN organ, 

fackföreningar och det civila samhället för att stödja tio principer kring mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption.4 

 

Genom denna frivilliga samverkan och gemensamma åtgärder försöker Global 

Compact få näringslivet att blir en del av lösningen på globaliseringens utmaningar 

genom att jobba mot två mål: 

 

• Göra	  de	  tio	  principerna	  till	  norm	  för	  företagande	  världen	  över	  

• Katalysera	  handling	  för	  att	  stödja	  FN:s	  visioner	  

	  
                                                

3	  http://www.akademssr.se/text/svarnavigerad-‐csr-‐djungel	  
4	  ”Global	  Compact”	  	  
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Global Compact är inte en reglerad institution vilket innebär att det saknas ett system 

för övervakning och sanktionsmöjligheter. Systemet bygger på frivillighet och Global 

Compact erbjuder flera mekanismer för att främja engagemang, så som dialoger, 

lärande, lokala strukturer och projekt.5  

2.2.1 Mänskliga rättigheter 

• Princip	  1:	  Stödja	  och	  respektera	  internationella	  mänskliga	  rättigheter	  

inom	  sfären	  för	  företagens	  inflytande;	  och	  

• Princip	  2:	  Försäkra	  att	  deras	  eget	  företag	  inte	  är	  inblandade	  i	  kränkningar	  

av	  mänskliga	  rättigheter	  

 

2.2.2 Arbetsrätt 

• Princip	  3:	  Upprätthålla	  föreningsfrihet	  och	  ett	  faktiskt	  erkännande	  av	  

rätten	  till	  kollektiva	  förhandlingar	  

• Princip	  4:	  Eliminera	  alla	  former	  av	  tvångsarbete	  

• Princip	  5:	  Ett	  faktiskt	  avskaffande	  av	  barnarbete;	  och	  

• Princip	  6:	  Avskaffa	  diskriminering	  vad	  gäller	  rekrytering	  och	  

arbetsuppgifter	  

 

2.2.3 Miljö 

• Princip	  7:	  Stödja	  förebyggande	  åtgärder	  för	  att	  motverka	  miljöproblem	  

• Princip	  8:	  Ta	  initiativ	  för	  att	  stärka	  ett	  större	  miljömedvetande	  

• Princip	  9:	  Uppmuntra	  utvecklandet	  och	  spridningen	  av	  miljövänlig	  teknik	  

 

2.2.4 Motverka korruption 

• Princip	  10:	  Företag	  ska	  arbeta	  mot	  alla	  former	  av	  korruption,	  inklusive	  

utpressning,	  bestickning	  och	  mutor	  

 

2.2.5 Krav 

För att vara med i Global Compact måste: 

 

                                                

5	  Ibid	  
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• Företagets	  VD	  skicka	  ett	  brev,	  med	  godkännande	  av	  företagets	  styrelse	  

om	  att	  de	  stödjer	  Global	  Compact	  och	  dess	  principer,	  till	  FN:s	  

generalsekreterare	  

• Företaget	  se	  till	  att	  inkorporera	  Global	  Compacts	  principer	  i	  sin	  

företagsstrategi	  och	  arbeta	  för	  att	  principerna	  blir	  en	  del	  av	  

företagskulturen	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  

• Företaget	  åta	  sig	  att	  offentligt	  stå	  upp	  för	  Global	  Compact	  och	  dess	  

principer	  

• Företaget	  i	  sin	  årsrapport	  redogöra	  för	  hur	  de	  stödjer	  och	  arbetar	  för	  

global	  Compact	  och	  initiativets	  tio	  principer6	  

 

2.3 OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Riktlinjerna) är gemensamma 

rekommendationer till företag från 43 regeringar (maj 2011).7 

Regeringarna tillhandahåller frivilliga principer och standarder för ansvarigt 

bedrivande av affärsverksamhet som är förenliga med tillämpliga lagar. Målet för 

dessa riktlinjer är att säkerställa att multinationella företags verksamhet står i 

samklang med regeringspolitiken, att stärka grundvalen för ömsesidigt förtroende 

mellan företagen och de samhällen där de bedriver verksamheten, att bidra till att 

förbättra klimatet för utlandsinvesteringar samt att öka det bidrag till hållbar 

utveckling som multionationella företag lämnar.8 

Det är viktigt att notera att dessa riktlinjer endast är rekommendationer som 

gemensamt riktas av regeringar till multinationella företag. Riktlinjerna är frivilliga 

och kan inte upprätthållas rättsligen utan får betraktas som principer och standarder 

för god praxis förenlig med tillämpliga lagar. De anslutna ländernas regeringar har 

åtagit sig att främja riktlinjerna genom bland annat inrätta nationella kontaktpunkter 

(NKP). Den nationella kontaktpunkten är ingen juridisk process och har inga 

tvångsmedel. Den ska fungera som ett forum för dialog och kontaktskapande i frågor 

som har samband med riktlinjerna och dess implementering. Deras roll är med andra 

                                                
6	  regeringen.se	  
7	  Se	  Bilaga	  A	  för	  regeringar.	  
8	  ”OECD:s	  riktlinjer	  för	  multinationella	  företag”	  
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ord inte att verka om oberoende granskare eller att döma, utan dess primära roll är att 

främja användandet och förståelsen av riktlinjerna genom bland annat att vara ett 

forum för diskussion för att få företag att följa riktlinjerna och därmed också skapa en 

plattform för dialog mellan parterna.9 

 

Det finns ingen exakt definition av vad multinationella företag innebär. Alla företag 

eller andra enheter som är etablerade i mer än ett land och är sammankopplade på ett 

sådant sätt att de kan samordna sin verksamhet på olika sätt är att betrakta som 

multinationella företag.10 Man skiljer inte på privat, statligt eller blandat ägande och 

riktlinjerna riktar sig till samtliga enheter inom det multinationella företaget 

(moderbolag och/eller lokala enheter). Det samma gäller vid behandlingen mellan 

multinationella och inhemska företag. Regeringar som ansluter sig till Riktlinjerna ska 

inte använda dem i protektionistiskt syfte eller på ett sätt som ifrågasätter den relativa 

fördelen i något land där multinationella företag investerar.11 

OECD:s riktlinjer är indelade i nio kategorier som kortfattat kan beskrivas: 

 

2.3.1 Allmän policy 

Företagen ska fullt ut ta hänsyn till den etablerade policyn i de länder där de bedriver 

verksamhet och ta hänsyn till andra intressenters åsikter. Företagen ska bidra till 

ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte att uppnå en hållbar 

utveckling.12 Vidare ska företagen respektera de mänskliga rättigheterna hos de, som 

påverkas av deras verksamhet som överensstämmer med värdregeringens 

internationella skyldigheter och åtaganden.13 

 

Då Riktlinjerna bygger på frivillighet blir det upp till företagen att utveckla och 

tillämpa effektiva självreglerande praxis och ledningssystem som gynnar ett 

förhållande präglat av förtroende och ömsesidig tillit mellan företag och de samhällen 
                                                
9	  ”Nationella	  Kontaktpunkter”	  
10	  ”OECD:s	  riktlinjer	  för	  multinationella	  företag”,	  1:3	  
11	  Ibid,1:6	  
12	  Ibid,	  p.2:1	  
13	  Ibid,	  p.2:2	  
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i vilka de bedriver verksamheten.14 Företagen förbinder sig även till att främja de 

anställdas medvetande genom spridning av policyn och utbildningsprogram.15 

 

2.3.2 Offentlighet 

Företagen förbinder sig att regelbundet offentliggöra pålitlig och relevant information 

beträffande deras verksamhet, struktur, finansiella situation och resultat.16 

Transparensen sträcker sig vidare till företagens skyldighet att redovisa och 

offentliggöra företagens mål, större aktieinnehav, styrelsemedlemmar och 

nyckelchefer samt deras ersättning, väsentliga förutsebara riskfaktorer, 

ledningsstrukturer och policy.17 

 

2.3.3 Anställningsförhållanden 

Företagen ska, inom ramen för tillämplig lag, tillämpliga förordningar och rådande 

anställningsförhållanden och anställningspraxis: 

 

• Respektera	  sina	  anställdas	  rätt	  att	  företrädas	  av	  fackföreningar	  och	  inleda	  

konstruktiva	  förhandlingar,	  antingen	  enskilt	  eller	  genom	  

arbetsgivarföreningar,	  med	  sådana	  företrädare	  i	  syfte	  att	  uppnå	  avtal	  om	  

anställningsförhållanden;	  

• Bidra	  till	  det	  faktiska	  avskaffandet	  av	  barnarbete;	  

• Bidra	  till	  avskaffande	  av	  alla	  former	  av	  tvångsarbete;	  

• Inte	  diskriminera	  sina	  anställda	  på	  grundval	  av	  ras,	  hudfärg,	  kön,	  religion,	  

politiska	  åsikter,	  nationell	  härstamning	  eller	  socialt	  ursprung	  (	  såvida	  inte	  

selektivitet	  beträffande	  de	  anställdas	  egenskaper	  gynnar	  en	  fastlagd	  

statlig	  politik	  som	  särskilt	  främjar	  större	  jämlikhet	  vad	  beträffar	  

anställningsmöjligheter	  eller	  har	  att	  göra	  med	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  en	  

viss	  tjänst);	  

                                                
14	  Ibid,	  p.2:7	  
15	  Ibid,	  p.2:8	  
16	  Ibid,	  p.3:1	  
17	  Ibid,	  p.3:4	  
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• Tillhandahålla	  de	  anställdas	  företrädare	  resurser	  som	  kan	  vara	  

nödvändiga	  för	  att	  bidra	  till	  kollektivavtal	  eller	  förhandlingar	  om	  

anställningsförhållanden;	  

• Att	  i	  största	  möjliga	  utsträckning	  anställa	  lokal	  personal	  i	  sin	  

verksamhet18	  

 

2.3.4 Miljö 

Företagen	  ska,	  inom	  de	  system	  för	  lagar,	  förordningar	  och	  administrativt	  

praxis	  som	  råder	  i	  de	  länder	  där	  de	  bedriver	  verksamhet,	  och	  med	  hänsyn	  

till	  tillämpliga	  internationella	  avtal,	  principer,	  mål	  och	  standarder	  beakta	  

behovet	  av	  att	  skydda	  miljön,	  den	  allmänna	  hälsan	  och	  säkerheten	  samt	  i	  

allmänhet	  bedriva	  sin	  verksamhet	  på	  ett	  sätt	  som	  bidrar	  till	  det	  mer	  

allmänna	  målet	  hållbar	  utveckling.19	  	  

	  

Detta	  ska	  uppnås	  genom	  att	  upprätta	  och	  vidmakthålla	  ett	  system	  för	  

miljöhantering	  som	  lämpar	  sig	  för	  företaget	  samt	  att	  upprätta	  mätbara	  

mål	  och	  normer	  för	  förbättrade	  miljöresultat	  och	  regelbunden	  

övervakning	  och	  verifikation	  av	  utvecklingen	  mot	  miljömässiga,	  hälso-‐	  

och	  säkerhetsbetingade	  mål	  och	  normer.20	  

	  

Företagen	  förbinder	  sig	  vidare	  att	  tillhandahålla	  allmänheten	  och	  de	  

anställda	  adekvat	  och	  lämplig	  information	  om	  de	  möjliga	  miljömässiga,	  

hälso-‐	  och	  säkerhetsbetingade	  följderna	  av	  företagets	  verksamhet,	  vilket	  

skulle	  kunna	  innefatta	  rapportering	  om	  förbättrade	  miljöresultat	  samt	  

inleda	  adekvat	  och	  lämplig	  kommunikation	  och	  samråd	  med	  de	  grupper	  

som	  direkt	  påverkas	  av	  företagets	  miljö-‐,	  hälso-‐	  och	  säkerhetspolicy	  och	  

av	  förverkligandet	  av	  dessa.21	  	  

	  

                                                
18	  Ibid,	  p.4	  
19	  Ibid,	  p.5	  
20	  Ibid,	  p.5:1	  
21	  Ibid,	  p.5:2	  



 CSR – lagstiftning eller självreglering? 15 

Företagen	  ska	  ständigt	  eftersträva	  att	  förbättra	  företagets	  miljöresultat,	  

genom	  att,	  då	  det	  är	  tillämpligt,	  uppmuntra	  exempelvis	  utveckling	  och	  

tillhandahållande	  av	  produkter	  och	  tjänster	  som	  är	  utan	  olämplig	  

miljöpåverkan,	  som	  är	  säkra	  att	  använda	  till	  det	  de	  är	  avsedda	  för,	  som	  är	  

energisnåla	  och	  inte	  förbrukar	  stora	  naturresurser,	  som	  kan	  

återanvändas,	  återvinnas	  eller	  avyttras	  utan	  risk.	  Detta	  arbete	  inkluderar	  

även	  att	  främja	  en	  större	  medvetenhet	  bland	  kunder	  om	  följderna	  för	  

miljön	  av	  användningen	  av	  företagets	  produkter	  och	  tjänster	  samt	  att	  

forska	  om	  olika	  sätt	  att	  långsiktigt	  förbättra	  företagets	  miljöresultat.22	  

 

2.3.5 Motverka korruption 

Företagen	  ska	  inte,	  direkt	  eller	  indirekt,	  erbjuda,	  lova,	  ge	  eller	  begära	  

muta	  eller	  annan	  otillbörlig	  fördel	  för	  att	  utverka	  eller	  behålla	  

verksamhet	  eller	  annan	  otillbörlig	  fördel.	  Inte	  heller	  ska	  företag	  ombedjas	  

eller	  förväntas	  ge	  en	  muta	  eller	  annan	  otillbörlig	  fördel.23	  

	  

I	  synnerhet	  ska	  företagen	  inte	  erbjuda	  eller	  ge	  efter	  för	  krav	  att	  betala	  

statstjänstemän	  eller	  affärspartners	  anställda	  del	  av	  kontraktssumma,	  

säkerställa	  att	  ersättningar	  till	  agenter	  är	  riktiga	  och	  endast	  avser	  

befogade	  tjänster,	  öka	  genomlysningen	  av	  sin	  verksamhet	  i	  kampen	  mot	  

bestickning	  och	  utpressning,	  öka	  de	  anställdas	  medvetande	  om	  företagets	  

policy	  mot	  bestickning	  och	  utpressning,	  införa	  kontrollsystem	  som	  

motverkar	  bestickning	  och	  korruption	  samt	  att	  inte	  ge	  olagliga	  bidrag	  till	  

kandidater	  till	  offentliga	  ämbeten	  eller	  politiska	  partier	  eller	  andra	  

politiska	  organisationer.24	  

 

2.3.6 Konsumentintresse 

När	  det	  har	  att	  göra	  med	  konsumenter	  ska	  företagen	  handla	  helt	  i	  

överensstämmelse	  med	  god	  affärs-‐,	  marknadsförings-‐	  och	  reklamsed	  och	  

                                                
22	  Ibid,	  p.5:6	  
23	  Ibid,	  p.6	  
24	  Ibid,	  p.6:1-‐6	  
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vidta	  alla	  skäliga	  åtgärder	  för	  att	  säkerställa	  kvaliteten	  på	  och	  säkerheten	  

av	  varor	  eller	  tjänster	  de	  tillhandahåller.25	  

	  

I	  synnerhet	  innebär	  detta	  att	  företagen	  ska	  säkerställa	  att	  de	  varor	  eller	  

tjänster	  de	  tillhandahåller	  uppfyller	  alla	  överenskomna	  lagstadgade	  

normer	  för	  hälsa	  och	  säkerhet,	  lämna	  riktig	  och	  tydlig	  information	  

rörande	  varornas	  eller	  tjänsternas	  innehåll,	  säkra	  användning,	  underhåll,	  

förvaring	  och	  avyttrande,	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  konsumenterna	  att	  fatta	  

initierade	  beslut.26	  

	  

Företagen	  förbinder	  sig	  vidare	  till	  att	  inte	  göra	  utfästelser	  eller	  

utlämnanden	  eller	  använda	  andra	  metoder	  som	  är	  bedrägliga,	  

vilseledande,	  falska	  eller	  otillåtna	  samt	  att	  respektera	  

konsumentsekretess	  och	  skydda	  persondata.27	  

 

2.3.7 Vetenskap och teknologi 

Företagen	  ska	  sträva	  efter	  att	  säkerställa	  att	  deras	  verksamhet	  är	  förenlig	  

med	  vetenskaplig	  och	  teknologisk	  policy	  och	  program	  i	  de	  länder	  där	  de	  

bedriver	  verksamhet	  och,	  då	  det	  är	  lämpligt,	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  den	  

lokala	  och	  nationella	  innovationskompetensen.	  Företagen	  ska	  även	  då	  det	  

är	  genomförbart	  i	  den	  löpande	  verksamheten,	  införa	  metoder	  som	  

medger	  överföring	  och	  snabb	  spridning	  av	  teknologier	  och	  know-‐how,	  

med	  vederbörlig	  hänsyn	  till	  skyddet	  av	  de	  immateriella	  

egendomsrättigheterna.	  I	  den	  mån	  den	  är	  lämpligt,	  ska	  företagen	  även	  

utföra	  vetenskapligt	  och	  teknologiskt	  utvecklingsarbete	  i	  värdländer	  för	  

att	  möta	  lokala	  marknadsbehov	  samt	  tilldela	  licenser	  för	  utnyttjande	  av	  

immateriella	  egendomsrättigheter	  på	  ett	  sätt	  som	  bidrar	  till	  värdlandets	  

långsiktiga	  utvecklingsmöjligheter.28	  	  

 

                                                
25	  Ibid,	  p.7	  
26	  Ibid,	  p.7:1-‐2	  
27	  Ibid,	  p.7:4-‐5	  
28	  Ibid,	  p.8:1-‐4	  
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2.3.8 Konkurrens 

Företagen	  ska,	  inom	  de	  tillämpliga	  lagarnas	  och	  förordningarnas	  system,	  

bedriva	  sin	  verksamhet	  på	  ett	  konkurrenspräglat	  sätt.	  Detta	  innebär	  att	  

företagen	  ska	  avstå	  från	  att	  ingå	  eller	  verkställa	  konkurrensbegränsande	  

avtal	  som	  innebär	  att	  fastställa	  priser,	  lämna	  riggade	  anbud,	  fastställa	  

produktionsbegränsningar	  eller	  kvoter	  eller	  att	  dela	  upp	  marknader	  

genom	  att	  fördela	  kunder,	  leverantörer,	  territorier	  eller	  affärsområden.29	  

	  

Vidare	  ska	  företagen	  bedriva	  all	  sin	  verksamhet	  på	  ett	  sätt	  som	  

överensstämmer	  med	  alla	  tillämpliga	  konkurrenslagar,	  samarbeta	  med	  

konkurrensmyndigheterna	  i	  dessa	  rättskipningsområden	  samt	  främja	  de	  

anställdas	  medvetenhet	  om	  vikten	  av	  att	  följa	  alla	  tillämpliga	  

konkurrenslagar	  och	  tillämplig	  konkurrenspolicy.30	  	  

 

2.3.9 Beskattning 

Det	  är	  viktigt	  att	  företagen	  bidrar	  till	  värdländernas	  offentliga	  finanser	  

genom	  att	  i	  rätt	  tid	  fullgöra	  sina	  skatteskyldigheter.	  Skattelagar	  och	  

förordningar	  i	  alla	  de	  länder	  där	  företagen	  bedriver	  verksamhet	  ska	  

följas.31	  

	  

I	  skrivande	  stund	  arbetar	  OECD	  med	  att	  ta	  fram	  nya	  riktlinjer	  för	  

multinationella	  företag.	  I	  förhandlingen	  om	  de	  nya	  riktlinjerna	  har	  de	  

fackliga	  organisationerna	  uttryckt	  ett	  behov	  av	  skarpare	  regler,	  

effektivare	  uppföljning	  och	  ökad	  satsning	  på	  främjandeaktiviteter	  i	  de	  

anslutna	  staterna.	  Den	  övergripande	  frågan	  är	  vilket	  mandat	  och	  hur	  

mycket	  resurser	  regeringarna	  vill	  satsa	  på	  både	  informationsspridning	  

och	  uppföljning	  av	  reglernas	  efterlevnad.	  Här	  krävs,	  enligt	  de	  fackliga	  

organisationerna,	  tydliga	  förbättringar	  i	  alla	  medlemsländerna.32	  

 

                                                
29	  Ibid,	  p.9:1	  
30	  Ibid,	  p.9:2-‐4	  
31	  Ibid,	  p.10	  
32	  ”Debatt:	  Regeringen	  ska	  pressa	  företagen	  att	  ta	  ansvar”	  
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2.4 Global Reporting Initative 
Global	  Reporting	  Initative	  (GRI)	  eller	  hållbarhetsredovisning	  handlar	  om	  

att	  mäta,	  presentera	  och	  ta	  ansvar	  gentemot	  intressenter,	  både	  inom	  och	  

utanför	  organisationen,	  för	  vad	  organisationen	  uppnått	  i	  sitt	  arbete	  mot	  

en	  hållbar	  utveckling.33	  De	  tre	  dimensionerna	  som	  redovisningen	  

beskriver	  är	  företags	  och	  organisationers	  ekonomiska,	  miljömässiga	  och	  

sociala	  påverkan.	  

	  

Syftet med hållbarhetsredovisning som följer GRI:s ramverk är bl.a. att: 

	  

• Jämföra	  och	  bedöma	  hållbarhetsresultat	  i	  förhållande	  till	  lagar,	  

normer,	  regler,	  standarder	  och	  frivilliga	  initiativ;	  

• Visa	  hur	  organisationer	  påverkar	  och	  påverkas	  av	  förväntningar	  

avseende	  frågor	  som	  rör	  hållbar	  utveckling,	  och	  

• Jämföra	  resultat	  inom	  en	  organisation	  och	  mellan	  olika	  

organisationer.	  

 

GRI kan användas av alla organisationer, privata, statliga eller ideella och det 

är upp till den berörda organisationen att bestämma vad redovisningen ska 

innehålla. GRI tillhandahåller riktlinjer som omfattar redovisningsprinciper 

och vägledning för vad redovisningen kan innehålla, hur man säkerställer 

kvaliteten på den redovisade informationen och hur man definierar vilka 

enheter som ska ingå i redovisningen.34 Utifrån organisationens syfte och 

erfarenhet, och intressenternas rimliga förväntningar och intressen identifierar 

organisationen vilka områden som är relevanta och som därför bör redovisas. 

Bedömningen ska göras mot bakgrund av principerna för väsentlighet, 

kommunikation med intressenter, organisationens hållbarhetssammanhang, 

och vägledning för att bestämma redovisningens avgränsning. 

                                                

33	  ”Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning”	  
34	  Ibid	  
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Varje redovisningsprincip består av definitioner, en förklaring och ett antal 

tester som vägledning för hur principerna ska användas. Testerna är avsedda 

att fungera som verktyg för självutvärdering.35 

Redovisningen kan spridas på olika sätt t.ex. genom organisationens hemsida 

eller i tryckt form, vara fristående eller ingå i års- och finansiella 

redovisningar.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                

35	  ”Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning”	  
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3. Intressenternas syn på CSR 

3.1 Inledning 
För att kunna göra en analys huruvida bindande regler är en framkomlig väg är det 
viktigt att veta hur intressenterna ser på CSR. En intressent kan definieras som någon 
man bör ta hänsyn till då man fattar beslut, det vill säga en person eller en grupp som 
ett företag har speciella förpliktelser emot.36 De berörda aktörerna som påverkas av 
CSR och de som kan anses följa föreskrifterna. 

3.2 EU:s syn på CSR 

3.2.1 Grönbok – främjande av en europeisk ram för företagens sociala 
ansvar 

Kommissionen lade 2001 fram en så kallad grönbok som syftar till att starta en bred 

debatt om hur EU skulle kunna främja företagens sociala ansvarstagande både på 

europeisk och på nationell nivå, särskilt om hur man skulle kunna göra det mesta av 

de erfarenheter som gjorts, uppmuntra utvecklingen av innovativa lösningar, 

åstadkomma större öppenhet och öka tillförlitligheten hos utvärderingen och 

validiteten. En strategi föreslås som baserar sig på fördjupade partnerskap där alla 

aktörer har en aktiv roll.37 

Europeiska unionen deltar redan i frågor som rör marknadsbeteende på internationell 

nivå genom den handelspolitik man för och gällande utvecklingssamarbeten. En 

strategi för företagens sociala ansvar måste således förankras i redan befintliga 

internationella initiativ som nämnts ovan. Målsättningen med en europeisk strategi 

kommer att vara att öka värdet av och komplettera befintlig verksamhet genom att: 

 

• Tillhandahålla	  en	  övergripande	  europeisk	  ram,	  i	  syfte	  att	  främja	  

kvalitet	  hos	  och	  enhetlighet	  mellan	  företagens	  lösningar	  för	  socialt	  

                                                
36	  ”Affärsetik”,	  s.	  180	  
37	  ”Grönbok”	  –	  Främjande	  av	  en	  europeisk	  ram	  för	  företagens	  sociala	  ansvar”	  KOM(2001)	  366	  
slutlig,	  s.3	  
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ansvar	  genom	  att	  utveckla	  breda	  principer,	  strategier	  och	  verktyg	  

och	  främja	  bra	  lösningar	  och	  innovativa	  idéer;	  

• Stödja	  strategier	  för	  bra	  metoder	  för	  utvärdering	  och	  granskning	  

av	  företagens	  lösningar	  för	  socialt	  ansvar,	  och	  säkerställa	  

strategiernas	  effektivitet	  och	  trovärdighet.38	  

	  

Målsättningen är inte att företagens sociala ansvar ska ersätta lagar och förordningar 

om sociala rättigheter eller miljöstandarder, däribland utvecklingen av ny lämplig 

lagstiftning. I länder där dessa områden inte är reglerade skall man koncentrera sig på 

att införa lämpliga förordningar och lagar för att skapa lika spelregler, enligt vilka 

socialt ansvarsfulla lösningar kan utvecklas.39 

	  

Företags sociala ansvar sträcker sig i många fall utanför det lokala samhället man 

verkar i. I en värld med multinationella organisationer och investeringar och globala 

leverantörskedjor måste företagens sociala ansvar även sträcka sig utanför Europas 

gränser. Frivilliga former för företagens sociala ansvar kan enligt Kommissionen 

bidra till att utveckla detta.40 

	  

Kommissionen	  belyser	  även	  ett	  annat	  av	  problemen	  till	  följd	  av	  globaliseringen.	  

Följderna	  av	  företags	  sociala	  ansvar	  begränsas	  inte	  till	  det	  egna	  företaget	  utan	  

påverkar	  även	  alla	  deras	  ekonomiska	  partners.	  Stora	  företag	  som	  förlagt	  delar	  av	  

sin	  produktion	  eller	  sina	  tjänster	  på	  entreprenad	  bör	  även	  ha	  socialt	  ansvar	  för	  

dessa	  leverantörer	  och	  deras	  anställda,	  eftersom	  underleverantörers	  

ekonomiska	  välfärd	  främst	  eller	  uteslutande	  är	  beroende	  av	  ett	  stort	  företag.41	  

	  

Kommissionen	  belyser	  även	  det	  faktum	  att	  många	  av	  dessa	  frivilliga	  initiativ	  

saknar	  ordentliga	  granskningsmekanismer.	  Fortlöpande	  granskning	  för	  att	  

kontrollera	  efterlevnaden	  och	  genomförandet	  av	  åtagandena	  är	  väsentliga.	  

Granskningen	  bör	  enligt	  Kommissionen	  utvecklas	  och	  genomföras	  enligt	  

                                                
38	  Ibid,	  s.6	  
39	  Ibid,	  s.7	  
40	  Ibid,	  s.11	  
41	  Ibid,	  s.12	  
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noggrant	  definierade	  standarder	  och	  regler.	  Övervakningen,	  som	  bör	  omfatta	  till	  

exempel	  offentliga	  myndigheter,	  fackföreningar	  och	  icke-‐statliga	  organisationer,	  

är	  viktiga	  för	  att	  säkerställa	  trovärdigheten	  i	  systemet.42	  Vidare	  menar	  

Kommissionen	  att	  en	  balans	  mellan	  interna	  och	  externa	  granskningssystem	  

skulle	  vara	  det	  mest	  kostnadseffektiva,	  särskilt	  i	  små	  och	  medelstora	  företag.	  Det	  

finns	  också	  ett	  behov	  av	  att	  säkerställa	  större	  insyn	  och	  förbättrade	  

rapporteringsmekanismer.	  Fullständig	  öppenhet	  och	  kontinuerliga	  dialoger	  

mellan	  parterna	  är	  en	  viktig	  del	  av	  genomförandet	  samt	  att	  åtaganden	  tillämpas	  i	  

alla	  led	  i	  organisationen	  och	  produktionen.43	  

	  

I	  likhet	  med	  Global	  Compact	  och	  OECD:s	  riktlinjer	  för	  multinationella	  företag	  

belyser	  även	  Kommissionen	  företagens	  roll	  när	  det	  gäller	  att	  uppnå	  en	  hållbar	  

utveckling.	  Genom	  de	  gränsöverskridande	  effekter	  som	  många	  

företagsrelaterade	  miljöproblem	  har	  och	  genom	  konsumtion	  av	  resurser	  från	  

hela	  världen,	  påverkar	  företagen	  även	  den	  globala	  miljön.	  Därför	  kan	  och	  bör	  

företagen	  sträva	  efter	  att	  ta	  socialt	  ansvar	  såväl	  på	  internationell	  nivå	  som	  i	  

Europa.	  De	  kan	  till	  exempel	  främja	  bättre	  miljöresultat	  genom	  hela	  

leverantörskedjan	  inom	  ramen	  för	  sin	  miljöorienterade	  produktpolitik	  och	  i	  

större	  utsträckning	  använda	  sig	  av	  europeiska	  och	  internationella	  styrmedel	  för	  

förvaltning	  och	  produktion.	  Investeringar	  och	  aktiviteter	  i	  företagen	  i	  tredje	  land	  

kan	  ha	  ett	  direkt	  inflytande	  på	  den	  sociala	  och	  ekonomiska	  utvecklingen	  i	  dessa	  

länder.44	  

	  

En	  av	  huvudfrågorna	  Kommissionen	  hoppas	  kunna	  få	  svar	  på	  genom	  utfärdandet	  

av	  grönboken	  är	  vilka	  sätt	  som	  är	  de	  bästa	  för	  att	  utveckla,	  utvärdera	  och	  

garantera	  effektiviteten	  och	  tillförlitligheten	  hos	  olika	  instrument	  för	  företagens	  

sociala	  ansvar	  som	  uppförandekoder,	  social	  rapportering	  och	  redovisning.	  Även	  

frågan	  om	  vilka	  åtgärder	  som	  är	  lämpligast	  för	  att	  främja	  och	  stödja	  utvecklingen	  

av	  företagens	  sociala	  ansvarstagande	  samt	  på	  vilka	  nivåer	  (företag,	  lokal,	  

                                                
42	  Ibid,	  s.15	  
43	  Ibid,	  s.14	  
44	  Ibid,	  s.15	  
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regional,	  bransch,	  nationell,	  europeisk,	  internationell)	  som	  det	  är	  lämpligast	  att	  

genomföra	  dessa	  åtgärder.45	  

 

3.3 Regeringens syn på CSR 
Regeringen beslutade den 29 november 2007 om riktlinjer för extern rapportering för 

företag med statligt ägande. De statligt ägda företagen lyder under samma lagar som 

privatägda företag, exempelvis aktiebolagslagen, bokförings- och 

årsredovisningslagen. Riktlinjerna är ett komplement till gällande 

redovisningslagstiftning och god redovisningssed.46 

Vid utfärdandet av dessa riktlinjer förvaltades inom Regeringskansliet 55 företag, 

varav 40 ägdes helt och 15 ägdes tillsammans med andra. Fyra av bolagen var 

börsnoterade. Företagen representerar stora värden, är stora arbetsgivare och ägs 

gemensamt av alla svenska skattebetalare. Detta innebär att staten har ett ansvar att 

vara en aktiv och professionell ägare som ska verka för att skapa värde och i 

förekommande fall se till att uttryckta samhällsintressen infrias.47 

Riktlinjerna bygger på principen ”följa eller förklara”, som innebär att ett företag kan 

göra avvikelser från riktlinjerna om en tydlig förklaring med motivering till 

avvikelsen anges. Den konstruktionen gör riktlinjerna tillämpbara med bibehållen 

relevans bland företag, oavsett storlek eller bransch, utan att ge avkall på 

redovisningen och rapporteringens huvudsyfte. Styrelsen, som ansvarar för att 

företagens redovisning och rapportering följer dessa beslutade riktlinjer, ska i 

årsredovisningen beskriva och ange hur riktlinjerna har tillämpats under det senaste 

räkenskapsåret, samt kommentera eventuella avvikelser.48 

Styrelserna ansvarar för att företagen presenterar en hållbarhetsredovisning enligt 

GRI:s riktlinjer samt att löpande uppdatera de reglerverk som omger företagen. De 

statligt ägda företagen förväntas följa utvecklingen och förändringar i lagar, normer 

                                                
45	  Ibid,	  s.23	  
46	  ”Riktlinjer	  för	  extern	  rapportering	  för	  företag	  med	  statligt	  ägande”	  s.1	  
47	  Ibid,	  ingress	  	  
48	  Ibid,	  s.2	  
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och rekommendationer i takt med att de förändras. Styrelsen ska följa utvecklingen 

och skyndsamt besluta om relevanta åtgärder till följd av förändringarna.49 

De statligt ägda företagen ska i årsredovisningen enligt bland annat 

årsredovisningslagen50 ge en rättvisande bild av utvecklingen av företagens 

verksamhet, ställning och resultat i enlighet med lagar och praxis. Utöver det ska 

årsredovisningen innehålla en redovisning av, eller information om: 

 

• Beslutade	  finansiella	  och	  icke	  finansiella	  mål,	  fastställd	  utdelningspolicy,	  

verksamhetsmål	  och	  måluppfyllelse.	  

• Företagets	  etiska	  principer,	  uppförandekod	  och	  jämställdhetspolicy.	  

• Företagets	  arbete	  med	  hållbarhetsfrågor,	  inklusive	  arbete	  med	  

jämställdhets,	  mångfald	  och	  andra	  etiska	  frågor.	  

• Regeringens	  uppdrag	  till	  företaget,	  mål	  kopplade	  till	  uppdraget	  och	  

mätningar	  a	  måluppfyllelse	  såsom	  exempelvis	  kundundersökningar.	  

Dessa	  uppdrag	  kan	  vara	  formulerade	  på	  olika	  sätt	  för	  olika	  företag,	  

exempelvis	  i	  propositioner,	  riksdagsskrivelser,	  betänkande,	  SOU	  och	  

bolagsordningar.	  

• Företagets	  arbete	  med	  beaktande	  av	  regeringens	  riktlinjer	  och	  de	  policies	  

som	  berör	  alla	  företag	  med	  satligt	  ägande,	  såsom	  exempelvis	  ägarpolicy,	  

dessa	  riktlinjer	  och	  riktlinjer	  för	  anställningsvillkor	  för	  ledande	  

befattningshavare.51	  

 

En hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer ska publiceras på respektive företags 

hemsida i samband med publiceringen av företagets årsredovisning. 

Hållbarhetsredovisningen kan antingen vara en fristående rapport eller ingå som en 

del i årsredovisningsdokumentet.52 

                                                
49	  Ibid	  
50	  (1995:1554)	  ÅRL	  
51	  ”Riktlinjer	  för	  extern	  rapportering	  för	  företag	  med	  statligt	  ägande”	  s	  3	  
52	  Ibid,	  s.3	  



 CSR – lagstiftning eller självreglering? 25 

Som framgår av riktlinjerna riktar sig dessa åtagande till företag som helt eller delvis 

ägs av staten. När det gäller privatägda företag har följande anförts i ”Regeringens 

handelspolitiska deklaration”: 

 

”Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR – 

företagens sociala ansvar. Detta stärker bilden av Sverige, och de stärker vår 

konkurrenskraft. Regeringen uppmuntrar näringslivet att tillämpa OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag, och att ställa sig bakom de tio 

principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, 

miljöansvar och anti-korruption i FN:s Global Compact. Samtidigt är vi 

tydliga med att engagemanget i dessa viktiga frågor är och ska vara 

företagsägt och företagsdrivet.”53 

 

Av denna deklaration framgår regeringen syn på frivillighet. Man ”uppmuntrar” 

företagen att ta egna initiativ samt tydligt uttrycker att dessa frågor bör regleras av 

näringslivet. 

 

3.4 Svenskt Näringslivs syn på CSR 
Enligt Svenskt Näringsliv är företags grundläggande roll att utveckla, producera och 

leverera varor och tjänster till sina kunder på ett sätt som är lönsamt.54 Företags 

primära samhällsnytta består i att förädla resurser genom att bearbeta material och 

idéer som leder till varor och tjänster som efterfrågas av konsumenter, andra företag 

eller offentliga organ. På ett lönsamt sätt kan i det här fallet definieras som ett resultat 

av att kunderna är villiga att betala mer för företagets varor och tjänster än vad det har 

kostat företaget att producera dem. 

 

                                                
53	  ”Regeringens	  handelspolitiska	  deklaration”	  presenterad	  i	  Riksdagen	  onsdagen	  den	  14	  april	  
2010,	  s.11	  
54	  ”Svenskt	  Näringsliv	  –	  CSR”,	  s.3	  
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En av förutsättningarna för att kunderna ska vara beredda att betala mer för varorna 

eller tjänsterna än vad dem kostar att producera är att företagen upprättar och 

bibehåller goda relationer till sina intressenter.55 Det kan finnas många olika 

intressenter. Några har starkt inflytande och omedelbar betydelse för företagets 

överlevnad. Hit hur exempelvis kunder, anställda och leverantörer. Andra intressenter 

kan, enligt Svenskt Näringsliv, ha mer övergripande inflytande och finns bland media, 

myndigheter, fackföreningar och närboende. 

 

En annan förutsättning för att företag ska kunna utvecklas är deras förmåga att 

ständigt förbättra sina varor, tjänster och processer. Företag som vill fortsätta 

utvecklas, måste vara lyhörda för marknadens, medarbetarnas och opinionens 

synpunkter och krav. I en tid när allt fler kunder, men även andra intressenter, ställer 

krav på etisk, social och miljömässig medvetenhet blir det också naturligt att 

företagen tar sig an dessa frågor och aktivt omsätter dem i sin verksamhet.56 

 

Enligt Svenskt Näringsliv finns det ett starkt egenintresse hos företagen att vara ”goda 

samhällsmedborgare”. Företag som har en tydlig egen identitet och en klar affärsidé 

har oftast lättare att hantera och integrera etiska och sociala värderingar och ta 

miljöhänsyn i sin verksamhet.57 

 

Faktorer som driver företagens samhällsengagemang enligt Svenskt Näringsliv: 

 

• Uppskattas	  av	  kunderna	  

• Stärker	  varumärket	  

• Underlättar	  nya	  affärsmöjligheter	  

• Förbättrar	  lönsamheten	  

• Undanröjer	  affärsmässiga	  risker	  
                                                
55	  Ibid,	  s.4	  	  
56	  Ibid,	  s.4	  
57	  Ibid,	  s.5	  	  
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• Skapar	  goodwill	  gentemot	  politiker	  och	  andra	  beslutsfattare	  

• Skapar	  konkurrensföredelar	  

• Underlättar	  rekrytering	  

• Ökar	  medarbetarnas	  engagemang	  och	  förståelse	  för	  affärsidén	  

• Förebygger	  lagstiftning	  

 

Företag kan i ord och handling visa sin inneboende välståndsskapande kraft. Enskilda 

företag kan, inte minst genom att aktivt arbeta med dessa frågor, visa att företagens 

arbete på frivillig väg, är mer effektivt är olika internationella regleringar. Om 

företagen lyckas bygga upp ett förtroende för näringslivets vilja och förmåga att på 

egen hand – utan tvingande regler – tackla dessa frågor, skapas bättre förutsättningar 

för att slippa ett otympligt politiskt regelverk. Erfarenheter visar nämligen, enligt 

Svenskt Näringsliv, att regelverk som riktar sig mot företagen negativt påverkar deras 

benägenhet att ta affärsmässiga risker och utveckla nya varor och tjänster.58 

 

Enligt Svenskt Näringsliv är det helt centralt att diskussionen om företagens 

samhällsansvar utgår från företagandets bidrag till samhället, snarare än att den utgår 

från de fåtal fall där företag eller personer har brutit mot lagar eller etiska principer. 

 

Enligt Svenskt Näringsliv hänger god lönsamhet, miljöansvar och socialt ansvar ihop. 

Om lönsamheten åsidosätts blir det svårare att i ett längre perspektiv finansiera 

miljöförbättringar och socialt ansvarstagande. Om miljön åsidosätts riskerar företaget 

att få dåligt anseende, förlora kunder och affärsmöjligheter, vilket får effekt på 

lönsamheten och om företag åsidosätter de sociala frågorna kan företag tappa 

kompetens, vilket också inverkar på lönsamheten.59 

 

Att företags samhällsansvar är frivilligt menar Svenskt Näringsliv är relativt. 

Marknaden sätter ett starkt och kontinuerligt tryck på företagen att agera på ett 
                                                

58	  Ibid,	  s.5	  
59	  Ibid,	  s.8	  	  
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ansvarsfullt sätt. Det finns uppenbara affärsmässiga skäl för företag att agera etiskt 

och i enlighet med etablerade värden och rättigheter. Företags existens är helt 

beroende av väl fungerande relationer och förtroende i förhållande till sina 

intressenter. Samtidigt finns det en rad intressenter som lyfter fram företag som inte 

agerar i enlighet med rådande intressentgruppers moraluppfattningar (media, NGOs, 

fackföreningar m.fl.)60 

 

Vidare menar man att ett system som bygger på frivillighet ger företagens själva 

utrymme att välja former och uttryck för sitt ansvarstagande. Företag kan själva 

utforma sitt CSR-arbete utifrån verksamhetens förutsättningar och med hänsyn till de 

värderingsförändringar som sker över tiden. Detta ger en flexibilitet och dynamik som 

är svår att åstadkomma mer reglering eftersom denna tenderar till att bli statisk.61 

 

Den principiella utgångspunkten för en diskussion anser Svenskt Näringsliv vara att 

företaget har ansvaret för den egna verksamheten och de egna anställda, det vill säga 

förhållanden som ligger inom företagets kontroll. Kopplingen mellan möjligheten till 

kontroll och möjligheten att ta ansvar är fundamental ut både ett allmänt moraliskt 

och rättsligt perspektiv. Samtidigt anser Svenskt Näringsliv att företag ofta tar på sig 

ett större ansvar än vad som är kopplat till den renodlade affärsverksamheten. Detta är 

i de flesta fall positivt men samtidigt inte något som kan förväntas av alla företag. Om 

och när ett företag tar på sig en sådan roll är det upp till det enskilda företaget.62 

 

3.5 Fackförbundens syn på CSR 
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets 

största tjänstemannaförbund med cirka 500 000 medlemmar, varav mer än 33 000 

förtroendevalda på över 67 000 arbetsplatser.63 

 
                                                
60	  Ibid,	  s.8	  	  
61	  Ibid,	  s.8	  
62	  Ibid,	  s.13	  
63	  ”Unionen”	  
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Unionen arbetar målmedvetet för att stärka de mänskliga rättigheterna i arbetslivet 

och anser att företags uppförandekoder alltid ska innehålla tydliga hänvisningar till 

ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.64 

 

Unionen menar att företagens uppförandekoder ska omfatta företagens leverantörer 

och underleverantörer vilket också tydligt bör formuleras i uppförandekoderna. Man 

anser vidare att det är viktigt att uppförandekoderna även omfattar företagens egna 

anställda och att detta är särskilt betydelsefullt när företagen bedriver verksamhet i 

egen regi utanför Sverige – och i synnerhet när verksamheten bedrivs i länder där det 

är vanligt att fackliga rättigheter kränks.65 

Vidare anser Unionen att det är av avgörande betydelse att uppförandekoderna följs 

upp inom företagen och att företagen kontinuerligt redovisar hur man lever upp till 

sina åtaganden. 

Unionen redogör inte i sin policy huruvida dessa åtagande skall vara förankrade i 

lagstiftning eller om de skall följas på frivillig basis.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                

64	  ”Unionens	  policy	  om	  företagens	  uppförandekod”	  
65	  Ibid	  
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4. Bindande regler eller frivillighet 

4.1 Den normerande tanken 
En social norm är rättslig om dess åsidosättande regelbundet möts med tvångsmässiga 

sanktioner som utövas av någon eller några som socialt tillkännages denna rätt.66 Vad 

man genomgående tycks fästa avseende vid i definitionen av rättsregler än 

sanktionsmekanismen. Rättsregler är inget annat än normer som genom att ha 

tilldelats statusen rättsregler har skänkts vissa särskilda egenskaper. Genom att 

upphöjas till rättsregler kopplas statlig tvångsmakt in till upprätthållande av normen. 

 

Rätten är ett medvetet skapat normsystem. Det innebär att politikerna genom 

lagstiftning slagit fast hur man ser på en viss fråga och man behöver inte i varje 

enskilt fall då det reglerade problemet dyker upp i politisk ordning ta ställning till 

problemet. Det är i värdemässiga termer avgjort och rätten bidrar till att upprätthålla 

den beslutade politiska ordningen. Denna aspekt på rätten innebär administrativa och 

transaktionsekonomiska föredelar. Dels har man utarbetat ett system för hur vissa 

typer av problem i samhället skall hanteras dels vet de som berörs hur man ”normalt” 

ser på problemet ifråga.67 

 

 Ett skapat normsystem som dessutom skall upprätthållas med tvång kräver tydlighet.  

 

Genom att upphöjas till rättsregel får normen komplement till privat genomförande 

tillgång till och blir sammankopplad med ett rättsligt tvångsmaskineri. Detta ökar 

tyngden i normen och förbilligar genomförandet för lagens målgrupp som inte 

behöver falla tillbaka på privata sanktioner för att hos normens adressat framtvinga 

efterlevnad. Ytterligare en fördel med rättregler i förhållande till normer är klarheten. 
                                                

66	  ”Normvetenskap”	  s.130	  
67	  Ibid,	  s.134	  
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I jämförelse med informella normer tenderar regeln definiera klart vilka skyldigheter 

eller rättigheter som följer av regeln.68 Genom att göra normen till en regel förmår 

man genom rättsmaskineriets hjälp att säkra dess tillämpning på ett annat sätt än om 

normen skulle vara oreglerad.69 

 

En förutsättning för ett effektivt rättssystem är att det har tillgång till ett fungerande 

sanktionssystem. Frihet kräver paradoxalt nog tvång. De gränser som rättssystemet 

drar upp för det sociala och ekonomiska systemen och de instrument som rätten 

tillhandahåller är kombinerade med ett högt mått av frihet att handla inom dessa 

områden. För att denna frihet skall kunna utövas måste dock reglerna respekteras och 

detta sker med stöd av sanktioner som kan utdömas mot den eller dem som bryter mot 

reglerna. Rättreglerna hjälper med andra ord till med bland annat sanktioners hjälp 

upprätthålla en viss fastställd ordning. I den mån denna ordning innefattar orättvisor 

mellan grupper eller klasskillnader så bidrar rätten också till att dessa reproduceras.70 

 

4.2 För- och nackdelar 
Fördelarna med rättslig styrning genom pliktnormer (vanlig lag) är flera. Den 

parlamentariska demokratin vilar på idén att folkvalda organ, riskdag och regering, tar 

ställning till de politiska prioriteringar som kräv i ett samhälle. Rätten utgör ett 

auktoritativt sätt att uttrycka dessa prioriteringar på. I den meningen kan rättens ses 

som standardiserade politiska lösningar på frekvent förekommande problem. 

Rättsreglerna uttrycker politiska ställningstaganden fattade i en auktoritativ 

parlamentarisk ordning av folkvalda politiker.71 Med regler skulle den starke 

förhindras att utöva ökad makt enbart på grund av att maktförhållandena i samhället 

för närvarnade skulle möjliggöra det.72 Ytterligare en fördel med rättsliga lösningar 

kan nämnas. Denna föredel kan uttryckas som att samhället genom rätten har en 

framförhållning i administrativt hänseende när det gäller att ta ställning till konflikter 

som dyker upp i samhällets praxis. Genom rättsreglerna tillhandahåller statsmakten 
                                                
68	  Ibid,	  s.159	  
69	  Ibid,	  s.160	  
70	  Ibid,	  s.162	  
71	  ”Rättssociologi”,	  s.114	  
72	  Ibid,	  s.114	  
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auktoritativt påbjudna sätt att lösa konflikter på. Statsmakten behöver inte i varje 

särskilt fall ta ställning till uppkomna konflikter med risk för utdragna 

tvistelösningsprocesser och i förlängningen härav risk för bristande legitimitet och i 

sista hand oordning som kan leda till kaos. Det är en aspekt av rättsanvändningen i 

allmänhet att man genom rätten kan skapa ordning och undvika social upplösning.73 

Rättsliga lösningar måste respekteras, annars förlorar de sitt värde. 

 

4.2.1 Reglering 

I det planerade eller reglerade systemet överförs hela handhavandet av området till 

statlig förvaltning.  

Om en reglering med ett skyddssyfte förbättrar marknadens funktionssätt eller i vart 

fall inte försämrar det, är det svårt att ha några invändningar mot den. Förtroendet för 

marknaden som resursfördelningsinstrument är beroende av att konsumenterna kan 

hysa förtroende för de varor och tjänster och de reslutat som åstakommes.74 

 

4.2.2 Självreglering 

I självreglerande system vilar initiativ och handling hos de enskilda aktörerna. Det är 

dessa som fattar beslut och agerar. Men de gör det inom en ordning som koordinerar 

enskilt handlande i en gemensam riktning. Marknaden är ett viktigt exempel. De 

självreglerande systemen är spontana och kan så förbli, det vill säga de kan reglera 

autonomt utan politisk eller rättslig inblandning. Ett självreglerat system 

kännetecknas av att det kan generera bindande regler och reproducera sig självt. Det 

självregerande systemet kan dock också gå över i en regleringsfas, varvid rättens 

funktion blir till exempel att förstärka systemet och göra det mer stabilt genom att 

tillhandahålla spelregler i form av gränser för vad som är tillåtet respektive otillåtet 

samt instrument för samhandling. Rätten tillhandahåller formella spelregler medan 

systemet utvecklas i materiellt hänseende med utgångspunkt från spelets idé.75 

                                                
73	  Ibid,	  s.115	  
74	  ”Normvetenskap”,	  s.163	  
75	  Ibid,	  s.141	  
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Under de senaste decennierna har det blivit vanligare med regleringsformer som är 

mellanting mellan självreglering och statlig reglering. Dessa regleringsformer skiljer 

sig beroende på graden av inflytande från näringslivet och staten. Näringslivet kan 

bjuda in externa person från till exempel myndigheter eller konsumentföreträdare för 

att medverka i framtagningen av regler vilket leder till större acceptans för och 

spridning av reglerna.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
76	  ”En	  illusion	  av	  frihet”,	  s.27	  
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5. Slutsats, analys och diskussion 

Svenska företag lever idag under en rad olika regleringar. Begreppet ”frivillighet” är 

relativt. Företag omfattas redan idag av nationella och internationella regelverk och 

företag måste självfallet följa lagstiftning där de verkar. Problemen uppstår först när 

företag verkar i länder och på marknader som inte tar CSR-frågorna på lika stort 

allvar. Då uppstår det ett glapp mellan de internationella konventionernas högtidliga 

förklaringar och den legala verkligheten. Stora företag kan profitera på svaga staters 

(svagt reglerade) marknader, något som professor Beate Sjåfjell också noterat: 

”The current lack of rules requiering businesses to follow a sustanible-

development guideline may very well be providing an unfair cempetative 

advantage to irresponsible corporations. Conversely, requiering all European 

corporations to work toward a sustainable development would give 

corporations that already implement such a guideline a competative 

advantage over those that do not”77 

 Konsumenter, aktiesparare, media och andra klarar att styra företagen mot vad de 

anser vara etiskt riktiga verksamheter. Företagen antas vara väldigt känsliga för 

signaler från dessa aktörer. Här skulle bindande regler kunna fungera för att täppa 

igen denna lucka. 

 

För att reglering på området överhuvudtaget skall kunna vara realistisk och ett 

verkningsfullt alternativ måste dock en del frågor besvaras. Jag har inte genom mina 

studier funnit hur dessa regler skall se ut eller hur det kan tänks att dessa skall vara 

bindande. Bindande i rättslig mening måste också innebära att avsteg från dessa regler 

skall kunna bemötas med rättsliga tvångsmedel, till exempel böter, viten, 

fängelsestraff eller liknande. Detta torde enligt min uppfattning bli svårt att få igenom 

som bindande på en internationell nivå. 

                                                
77	  ”Internalizing	  externalities	  in	  E.U.	  Law”,	  s.1004	  
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Ett annat faktum som enligt mig försvårar möjligheterna att reglera området är att det 

saknas en universell definition på vad CSR egentligen innebär. Skall det finnas 

bindande regler måste man veta vad man blir bunden till. 

 

Vi kanske ska se på CSR-arbete som något företag skall syssla med för att utmärka 

sig, som en konkurrensfördel, för att verka mer attraktiva i kunders och andra 

intressenters ögon. Oetiskt företagande uppmärksammas av en rad olika aktörer, 

vilket leder till förändrade, mer etiska, beteenden på marknaden.78 Svenska företags 

samhällsansvar på den internationella arenan kan även användas som ett verktyg för 

att sprida den normerande svenska värdegrunden internationellt och således påverka 

även dessa samhällen.Vidare är det enligt min uppfattning så att bindande regler på 

området inte är en framkomlig väg och att den mjukare självregleringen är ett resultat 

utav detta.  
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6. Bilaga A 

Lista på regeringar som implementerat OECD:s riktlinjer för multinationella företag: 

 

Tyskland, Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Korea, 
Danmark, Egypten, Spanien, Estland, USA, Finland, Frankrike, Grekland, Ungern, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marocko, Mexiko, 
Norge, Nya Zeeland, Nederländerna, Peru, Polen, Portugal, Slovakien, Tjeckien, 
Rumänien, Storbritannien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Turkiet, EU. 

Hämtad 2011-05-25 på: http://www.oecd.org/dataoecd/17/44/1900962.pdf 

 

 


