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Abstract 
 
Länge har man kunnat läsa rapporter om tvångsarbete, barnarbete och andra missförhållanden            

i produktionskedjor. Den här uppsatsen tar sig därför an ämnet multinationella företags            

ansvar för mänskliga rättigheter. Materialet som analyseras är Sveriges respektive Frankrikes           

nationella handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter, genom en komparativ          

analysmetod. Det görs mot bakgrund av David Jason Karps kapacitetsteori som bygger tesen             

att företag och icke-statliga aktörer av viss kapacitet innehar aktörskap och därför en plikt att               

värna mänskliga rättigheter. Det argumenterar för att stater kan lagstifta om           

människorättsansvar för företag. Begreppet soft law kommer också beaktas i uppsatsen.           

Frågan som ställs till materialet är hur aktörskap och kapacitet identifieras i respektive             

handlingsplan, och om skillnad finns mellan Frankrike och Sverige. Forskning om corporate            

social responsibility (CSR) är bortvald då det är ett samlingsbegrepp som täcker mer än det               

jag ämnar undersöka. Det finns begränsat med forskning på området i övrigt. I Frankrike              

finns en lagstiftning som binder franska företag att respektera mänskliga rättigheter, medan            

Sverige inte har en jämförlig lag. Resultatet är att kapacitet och aktörskap ges kontinuerligt              

till andra än staterna i respektive handlingsplan, bland annat till företag, medier och             

människorättsorganisationer. Frankrike är mer offensiva i sitt sätt att angripa frågan om            

mänskliga rättigheter och företagande. Sverige påvisar inte lika hög angelägenhet. Båda stater            

använder sig av soft law-ramverk i större utsträckning än “hard law”. Följaktligen nås             

slutsatsen att Sverige bör lagstifta på området då det frekvent ges belägg för att företag ska                

kunna vara förpliktade genom lag att respektera mänskliga rättigheter. Frankrike bör i sin tur              

fortsätta driva frågan på EU-nivå och åtgärda de svagheter som återfinns i deras lagstiftning. 

 
Nyckelord: mänskliga rättigheter, företagsansvar nationella handlingsplaner, utlokalisering,       
arbetsrättigheter, sverige, frankrike, EU, underbudspolitik, soft law 
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The State and the Capital: a comparative analysis of Sweden's and           
France's National Action Plans on Business and Human Rights  
 
Reports on forced labor, child labor and other misconduct in global production chains have              

been around for a long time. Therefore the main objective of this essay is the issue of human                  

rights responsibility for multinational corporations. The Swedish and the French National           

Action Plans on Business and Human Rights, respectively, will be analysed through a             

comparative method. The essay will take on David Jason Karps capacity theory, who makes              

the argument that corporations and non-state actors of a certain capacity can be responsible              

agents for human rights, and hence have a duty to provide and protect human rights in                

production chains. This suggests that a State could legislate on human rights responsibility             

for corporations. The essay also considers the term soft law. The central question to the               

material is how agency and capacity is identified in each national action plan, and whether               

there is a difference between France and Sweden in that sense. This essay will not take on                 

research on corporate social responsibility (CSR) specifically, due to the wide scope of that              

concept. Besides that, there has been limited research in this area. France has a law that                

obliges some French corporations to respect human rights abuses. Sweden does not have a              

law that compares. The result is that agency and capacity is frequently declared in both action                

plans, for example to actors such as corporations, the media and human rights organizations.              

France is more offensive in its take on business and human rights. Sweden appears more               

restrained in its approach. However, both countries lean mostly on soft law frameworks             

rather than hard law. The conclusion is that Sweden should make corporations accountable by              

law, as there is frequent evidence that corporations have the capacity to be obliged by law to                 

respect human rights. France, in turn, should continue to pursue the issue at EU-level as well                

as address the weaknesses found in their national legislation. 

 

Key words: business and human rights, labor rights, national action plans, outsourcing,            
sweden, france, EU, race-to-the-bottom, soft law 
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1. Inledning 
 
 

I wanted to say that I worked for this factory and this company, and I was                
making—including my overtime—$90 a month, but I had to work 8am to 10pm,             1

sometimes overnight. That was seven days a week, thirty days a month. I want to say                
that I didn’t receive any compensation. Moreover, I cannot say how many coworkers I              
left in that building, how many of them I lost. It was more like brothers and sisters,                 
because we worked together. I can remember one whole line of sewing workers, they              
were just trapped—I saw them falling. I lost many, many of them.   2

 
- Reba Sikder, 18-årig fabriksarbetare som överlevde Rana 

Plaza-katastrofen i Dhaka år 2013. 
 

 

Enligt internationella arbetsorganisationen (ILO) befinner sig cirka 25 miljoner människor          

över hela världen i tvångsarbete. 60 miljoner lågavlönade kvinnor som arbetar i            3

klädindustrins produktionskedjor har svårt att försörja sig, och barnarbete återfinns i flera            

produktionskedjor. Över hela världen arbetar människor i undermåliga arbetsförhållanden,         

för låga löner och med långa arbetsdagar. Som ett resultat är många företag inte transparenta               4

med var tillverkningen genomförs, för att undvika att förknippas med dessa missförhållanden.           

  5

 

När industribyggnaden Rana Plaza rasade i Dhaka, Bangladesh, år 2013, förolyckades 1132            

personer och fler än 2500 personer skadades. I byggnaden tillverkades produkter för företag             6

som Benetton, Walmart, och franska Carrefour. I tillämpningen av vad som är internationellt             7

1 780,79 SEK den 13 nov kl 14.46, Xe.com 
2 Ziff, Sara, “We were sitting without hope in the dark:” Teen survivor of the Rana Plaza tragedy speaks out, 
Quartz, 25 april 2015, https://qz.com/, hämtad 13.11.2020.  
3 International Labour Organization, Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, 
executive summary, 2017, https://www.ilo.org, hämtad 9.11.2020, s. 5 
4 ForumCiv, Time to Act, The need for legislation on business and human rights, 2020, s. 14 
5 Amnesty International Sverige och Fair Action, Höj ribban för företagen! - En granskning av 
hållbarhetsredovisningar ur ett människorättsperspektiv, 2020 års granskningsrapport, 2020.  
6 International Labour Organization, The Rana Plaza Accident and its aftermath, http://www.oit.org, hämtad 
13.11.2020. 
7 O’Connor, Clare, These Retailers Involved In Bangladesh Factory Disaster Have Yet To Compensate Victims, 
Forbes, Apr 26, 2014, https://www.forbes.com, hämtad 13.11.2020. 
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är känt som “the race to the bottom” - underbudspolitik på svenska, ökar risken för               

människorättskränkningar när industrier kompromissar med säkerhetsaspekter för att möta         

korta tidsfrister, genom snabbare produktion och pressade löner. Underbudspolitik är ett           8

begrepp som syftar till att stater, för att attrahera investeringar i landet, avreglerar, sänker              

skattesatser och produktionskostnader med mer. Det sker ofta på bekostnad av arbetarna och             

deras rättigheter. Den takt i vilken den ökande globaliseringen sker har också visat sig vara               

för hastig för arbetsorganisationen ILO, vilket bidragit till släpande implementering av           

internationella arbetsföreskrifter och villkorsavtal. Underbudspolitik är främst en strävan         9

efter att vinna marknadsfördelar, och ett resultat av frihandel och den växande rörligheten av              

kapital.   10

 

Stora exportzoner som många västerländska företag utlokaliserat sin produktion till, eller           

investerar i, återfinns främst där risk för människorättskränkningar är hög, så kallade            

högriskområden. Utlokalisering som fenomen är i sin natur problematiskt ur          11 12

människorättssynpunkt då syftet är att maximera vinst genom så billig arbetskraft som            

möjligt. Det innebär i praktiken att om till exempel kvinnor i klädindustrin i Bangladesh hade               

fått skälig lön hade det eventuellt inte varit ekonomiskt försvarbart för företagen att ha sin               

produktion där överhuvudtaget. Säkerheten i fabrikerna hade kanske inte blivit tummad på            

och olyckor som Rana Plaza hade kunnat undvikas. Men för att attrahera investering håller              

leverantörer nere lönerna och ställer högre krav på arbetarna, vilket i praktiken innebär långa              

dagar utan pauser, säkerhetsrisker och inskränkta rättigheter. Detta kallas med ett           

nationalekonomiskt begrepp för “labor arbitrage”. Den amerikanska professorn Gregg         13

Barak skriver om företeelsen i sin bok: 

 

Meanwhile, in the contemporary world of free trade without regulation, 

8 ForumCiv, s. 4 
9 Menashe, Maayan, The Race to the Bottom Revisited: International Labour Law, Global Trade and 
Evolutionary Game Theory, University of Cambridge, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 40, Issue 1, 2020, 
s. 3 
10 Menashe, s. 4 
11 ForumCiv, s. 4 
12 Se engelskans outsourcing 
13 Dennis Hartman, What is labor arbitrage?, publicerad 26 september 2017, hämtad 27.12.2020, 
https://bizfluent.com/. 
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multinational corporations are busy seeking business opportunities with the         

cheapest labor costs, least number of laborers and weakest environmental 

standards.   14

 

Frågan om multinationella företags ansvar för arbetsvillkor i produktionsverksamheten har          

under många år rönt uppmärksamhet i civilsamhället och bland NGO:s, som är drivande för              

att starkare lagstiftning ska få genomslag både lokalt och på EU-nivå. NGO:s och             15

fackförbund har i decennier också varit drivande för ett bindande FN-traktat för            

multinationella företag. Redan på 1970-talet gjordes de första initiativen för att reglera            16

transnationella företags verksamhet genom bindande traktat. Frankrike klev fram som          17

pionjärer på området när de år 2017 antog lagen loi de vigilance, eller duty of vigilance på                 

engelska, som i korthet innebär att de största franska företagen enligt lag måste hantera              

människorättsfrågor i verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Sverige har ingen jämförlig           18

lag. Det finns därför anledning att jämföra Frankrike med Sverige. 

 

Frankrike och Sverige skiljer sig åt i vissa hänseenden men är lika i andra. Båda länderna är                 

demokratier med gedigna rättssystem. Svenska företag som har lagt ut sin produktion i             19

tredjeland förväntas av staten och konsumenter att respektera och säkerställa mänskliga           

rättigheter i sina produktionskedjor - men det finns i dagsläget inga tvingande incitament på              

plats i Sverige för detta. Dåvarande statsråd och nuvarande utrikesminister Ann Linde            

menade år 2019 att en ny konvention inte var lösningen på ohållbara arbetsvillkor i fabriker               

utomlands, och att en ny lag kunde få långtgående konsekvenser, och förespråkade istället en              

förstärkning av redan existerande regelverk. I en rapport som Amnesty Sverige och Fair             20

14 Barak, s. 18 

15 Business and human rights, Over 100 civil society organizations call for EU Human Rights and environmental 
due diligence legislation, https://www.business-humanrights.org, hämtad 11.11. 2020 
16 Delalieux, Moquet, s. 137 
17 Delalieux, Moquet, s. 140 
18 French Corporate Duty of Vigilance Law (English Translation) 
European Coalition of Corporate Justice, 2016 ; för originalspråk se “LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative 
au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1)”, 
https://www.legifrance.gouv.fr. 
19 Utrikesdepartementet, Frankrike – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen 
per den 30 juni 2018, https://www.regeringen.se, 2018, hämtad 10.11.2020, s. 2 
20 Interpellation 2018/19:254, Transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter, Sveriges riksdag, 
https://www.riksdagen.se, 2018, hämtad 11.12.2020.  
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Action publicerade i april år 2020 framkommer att 48 procent av svenska företag inte              

redovisar hur de arbetar med mänskliga rättigheter i sin verksamhet.   21

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

Rapporter från organisationer som Amnesty International, ForumCiv, ILO och Fair Action           

om missförhållanden i produktionskedjor visar att inskränkningar på mänskliga rättigheter          

inte sällan förekommer. Frankrike ses i EU som ledande i arbetet med att förbättra              

arbetsvillkor och hållbart företagande. Sverige har i sin tur fått återkommande kritik från             

civilsamhällesorganisationer och i utredningar för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder vad            

gäller företagsansvar. Vem har ansvar för människor som råkar illa ut i tillverkningen av              

produkter som görs på beställning av stora företag?  

 

Syftet med den här uppsatsen är att få förståelse för de politiska strukturer som är kopplade                

till problemet, för att förstå skillnaden i staternas hantering på området, och frågan om              

aktörskap i människorättsfrågor, i synnerhet vad gäller företagande. Syftet är bland annat att             

undersöka huruvida ansvar för mänskliga rättigheter rör sig från att utgå enbart från stater till               

att beröra fler aktörer. Detta kommer göras genom en jämförelse mellan EU-länderna Sverige             

och Frankrike. Undersökningen består i att jämföra Sverige respektive Frankrikes          

handlingsplaner, som de båda har upprättat i linje med FN:s vägledande principer om företag              

och mänskliga rättigheter. FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga          

rättigheter är 31 principer utformade av John Ruggie år 2011, som Sverige och Frankrike              

anslutit sig till. De kan inte ratificeras och är därför inte en juridiskt bindande mekanism.               22

Förenklat är det frivilligt och bristfällig tillämpning ger ingen påföljd.  

 

 

 

 

21 Amnesty International Sverige, Vartannat företag håller inte koll på om deras policy för mänskliga 
rättigheter följs, 2020, https://www.amnesty.se 
22 Statskontoret, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete, 
2018, s. 15 
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Uppsatsen kommer att följa nedanstående frågeställningar.  

 

➤ Hur uttrycks kapacitet och aktörskap i respektive handlingsplan?  

➤ Vad säger resultatet om staternas syn på företagsansvar? 

➤ Vilka likheter och skillnader finns mellan Sverige och Frankrikes respektive           

handlingsplan, i synnerhet i termer av reglering av företagsansvar för mänskliga rättigheter? 

 

1.2 Material  
 

För att besvara min frågeställning kommer jag att använda mig av ett antal material. Primärt               

ska jag jämföra Frankrikes respektive Sveriges nationella handlingsplaner för företagande          

och mänskliga rättigheter. Frankrikes handlingsplan publicerades år 2017. Sveriges första          

handlingsplan publicerades år 2015, och därefter kom en uppföljning år 2019. Sveriges första             

handlingsplan och uppföljningen kommer att slås ihop för syftet. Det ska noteras att             

uppföljningen till handlingsplanen inte är publicerad på svenska regeringens hemsida; den           

fick jag åtkomst till genom att kontakta Utrikesdepartementet. Varför den inte är publicerad             

framgår ej. Frankrikes handlingsplan är publicerad i en engelsk version på bland annat             

Europarådets hemsida.  23

 

1.2.1 Sekundärmaterial  
 

Sekundärmaterialet består av Statskontorets rapport “FN:s vägledande principer för företag          

och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete”. Därtill Frankrikes duty of            24

vigilance-lag och Sveriges Årsredovisningslag (1995:1554) 6 kap § 10 Hållbarhetsrapport.  

 

Artikeln “French law on CSR due diligence paradox - the institutionalization of soft law              

mechanisms through the law” från 2019 av Guillaume Delalieux, Anne-Catherine Moquet           

kommer också att beaktas. Delalieux och Moquet gör en analys av Frankrikes lag och dess               

23 Council of Europe, Human Rights Intergovernmental Cooperation, France, 2017, https://www.coe.int, hämtad 
17.11.2020. 
24 Statskontoret, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete, 
2018 
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verkställbarhet hittills. Slutligen kommer Gregg Baraks bok, “Unchecked corporate power:          

why the crimes of multinational corporations are routinized away and what we can do about               

it”, från år 2017, användas. Han skriver om den straffrihet företag tycks ha gentemot staten,               

genom en kritisk syn på kapitalismen.  25

 

1.2.2 Källkritik och avgränsningar 
 

Ämnet är i sin natur mycket omfattande och det finns många parametrar att ta hänsyn till vid                 

en undersökning av detta fält. Frågan rör sig över ett antal nationella politikområden som              

handelspolitik, näringsfrågor, exportfrämjande med mer. Den kräver också förståelse för den           

globaliserade kontext vi befinner oss i; några beroende faktorer är internationella relationer,            

världsekonomin och handelsavtal. Givet det jag särskilt ska undersöka har jag fått göra             

avgränsningar. Jag har valt bort forskning på renodlad CSR-granskning, då det är ett brett              

samlingsbegrepp för många former av hållbarhetsansvar som inte är relevant för min studie.             

Jag har avgränsat mig till två länder, nämligen Sverige och Frankrike, för att de skiljer sig åt i                  

lagstiftning på området. De är lika i den bemärkelse att de båda är demokratier,              

EU-medlemmar samt har upprättat nationella handlingsplaner. Jag har enbart avgränsat mig           

till dessa två stater, då fler stater skulle innebära en annan typ av undersökning. 

 

Frankrikes handlingsplan har ett längre avsnitt om miljömässiga konsekvenser av          

företagande, och listar åtgärder för att bromsa dessa. Detta är inte det jag ska undersöka och                

jag kommer därför inte återge det avsnittet. Den franska handlingsplanen och lagen är i              

originalspråk på franska, men jag har enbart tagit del av den engelska översättningen. Därför              

kan det finnas utrymme för eventuella nyansskillnader i min översättning till svenska.  

 

Övervägande del av materialet till uppsatsen är vetenskapligt framtaget eller officiella           

handlingsplaner med vardera stat som avsändare. Dessa är också producerade i närtid.            

Källkritik kan riktas mot de rapporter som Amnesty, Fair Action och ForumCiv tagit fram, då               

de följer en agenda och kan använda sig av politiska utspel som bekräftar deras syfte. Med                

25 Barak, Gregg, Unchecked corporate power: why the crimes of multinational corporations are routinized away 
and what we can do about it, Routledge, Abingdon, 2017 
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det sagt är det mycket väletablerade organisationer, och rapporterna har tagits fram med flera              

samarbetspartners och baseras på gedigna källhänvisningar. Jag har slutligen valt att inte ha             

ett för brett omfång av material då frågan jag ska undersöka är snäv.  
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2 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning  
 

 

På ämnet företagsansvar finns en del tidigare forskning. Det återfinns bland annat under             

termer som corporate social responsibility (CSR) och företagsansvar. Begreppet CSR är           

väletablerat och innefattar bland annat människorätt, men även forskning om företags           

påverkan på klimatet och social hållbarhet i andra former, vilket inte är relevant för denna               

studie. Tidigare forskning om fenomenet CSR är därmed utgallrade. Tidigare forskning om            

Frankrikes duty of vigilance-system är begränsad, samma sak gäller för Sveriges hantering på             

området. Det beror sannolikt på att regleringar på området är förhållandevis nya. Jag har              

därför identifierat en forskningslucka vad gäller företagsansvar på nationella nivåer,          

åtminstone vad gäller dessa två stater. Därmed får forskningsläget betraktas som de            

perspektiv som erbjuds från ett övervägande nordamerikanskt håll. Inom ramen för denna            

uppsats, kommer jag avgränsa mig till urvalet nedan;  

 

David Jason Karp har skrivit “Responsibility for Human Rights - Transnational corporations            

in imperfect states”. Syftet med Karps bok är att analysera huruvida multinationella företag             26

har ett särskilt ansvar för att skydda mänskliga rättigheter. Han går igenom fyra teoretiska              27

infallsvinklar - legalistisk, universell, kapacitetsbaserad och publicitetsbaserad - för att ta reda            

på detta. Karp presenterar både argument för och emot att icke-statliga aktörer ska kunna stå               28

ansvariga för mänskliga rättigheter. Karp framhåller slutligen att relevanta aktörer såsom           

vissa företag har särskilt människorättsansvar, givet ett antal kriterier och kontexter. Han            

hävdar att om företag kan begå människorättskränkningar måste den logiska följden då vara             

att företagen kan anses ha skyldighet att uppfylla mänskliga rättigheter. Professor Gregg            29

Barak följer också spåret att företag har skyldigheter. Han är professor i kriminologi vid              

26 Karp, David Jason, Responsibility for human rights: transnational corporations in imperfect states, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014 
27 Karp, s. 3 
28 Karp, s. 3-4 
29 Karp, s. 3 
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Eastern Michigan University i USA. Barak har författat “Unchecked Corporate Power”, i            

vilken han ställer sig frågan varför företag som begår brott tycks undgå straff i stor               

utsträckning, med utgångspunkt i en amerikansk kontext. Barak resonerar kring hur företag            

och andra icke-statliga aktörer i ökande takt får mer makt och resurser än vissa stater, och vad                 

det innebär för ansvarsutkrävandet avseende bland annat mänskliga rättigheter. Han driver           30

tesen att kapitalistiska stater inte lyckas kontrollera företagsbrott.  31

 

Guillaume Delalieux och Anne-Catherine Moquet har skrivit artikeln “French law on CSR            

due diligence paradox - the institutionalization of soft law mechanisms through the law”, år              

2019. Sammanfattningsvis antar Delalieux och Moquet hållningen att den franska lagen är            

främst symbolisk och kanske tillochmed ett hinder för att mer progressiva alternativ kan             

komma till skott. Lagen skrevs mot bakgrund av Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh och             

efter en, vad artikeln hävdar, kaosartad process gör att den inte innehåller det som skulle vara                

önskvärt. Artikeln “The French Law on duty of care: A historic step Towards Making              32

Globalization work for all” författad av Sandra Cossart, Jérôme Chaplier och Tiphaine Beau             

de Lomenie, publicerades i Business and Human Rights Journal år 2017. Den handlar också              

om den franska lagen. Artikeln beskriver den process som gav upphov till den historiska duty               

of vigilance-lagen i Frankrike som ansträngande, i likhet med vad Delalieux och Moquet             

skrev. Framtagandet av lagen var inte en smidig process utan mötte motstånd från politiker.              33

Bland annat fördes motargumentet att lagen skulle bli ett potentiellt handelshinder och            

försvåra för upprätthållandet av företagshemligheter. Det fastslogs dock att begränsningar av           

handelsfriheten är påkallat och rättfärdigat om det handlar om andra intressen, i det här fallet               

mänskliga rättigheter.  34

 

Dorothée Baumann-Pauly och Justine Nolan skriver i artikeln “Business and human rights -             

from principles to practice” att det ökande intresset på området till stor del på ökningen av                

vad författarna kallar företagens oansvarighet. De menar att eftersom exempelvis          

30 Barak, Gregg, Unchecked corporate power: why the crimes of multinational corporations are routinized away 
and what we can do about it, Routledge, Abingdon, 2017, s. 3 
31 Barak, s. 16 
32 Delalieux, Moquet, s. 137 
33 Cossart, Sandra, Chaplier, Jérôme, Beau de Lomenie, Tiphaine, The French Law on Duty of Care: A Historic 
Step Towards Making Globalization Work for All, Business and human rights journal, 2017, s. 317 
34 Cossart, et al, s. 322 
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människorättskränkningar och utsläpp som orsakas av företag successivt når en allt bredare            

publik, så står företagen därmed allt oftare i skottgluggen. Likt Barak framhåller            

Baumann-Pauly och Nolan hur företag får mer makt genom att bli allt mer resursstarka och               

utöka sitt inflytande, parallellt som de bemöter allt mer kritik. Författarna argumenterar för             

att det behöver finnas ekonomiskt rättfärdigande incitament för att företag ska vilja investera             

i mänskliga rättigheter.   35

 

Om nationella handlingsplaner om mänskliga rättigheter skriver Azadeh Chalabi i sin bok,            

“National Human Rights Action Plan”. Det är en av mycket få vetenskapliga verk om              

nationella handlingsplaner som jag funnit. Att nationella handlingsplaner om mänskliga          

rättigheter är ett mycket outforskat fält understryker även Chalabi. Boken handlar i korta             36

drag om hur stater och världssamfund bäst tillämpar olika människorättsverktyg, däribland           

handlingsplaner. Čertanec Ana har skrivit en artikel om kopplingen mellan CSR och            

företagsansvar för mänskliga rättigheter, och hur dessa frågor skiljer sig åt. Han argumenterar             

för att begreppet CSR har blivit allt mer omtalat, men att det är få företag som faktiskt vet                  

vad begreppet innefattar, och att biten om mänskliga rättigheter i många fall går om intet. I                

sin artikel framhåller Ana att CSR är ett tillvägagångssätt som är skilt från frågan om               

företagande och mänskliga rättigheter. Ana kommer fram till att det krävs ett bindande             37

instrument som uttryckligen sammanlänkar CSR med företagande och mänskliga rättigheter,          

och att fler lösningar kommer att uppdagas i takt med att företagsansvar blir en större fråga.  38

 

 

 

 

 

35 Baumann-Pauly, Dorothée. (red.), Business and human rights: from principles to practice, Routledge, 
Abingdon, 2016, s. 1 
36 Chalabi, Azadeh, National Human Rights Action Plan, Oxford Scholarship Online, 2018, s. 1 
37 Ana, Čertanec, The Connection between Corporate Social Responsibility and Corporate Respect for Human 
Rights, Danube Law and Economics Review, Vol. 10, no. 2, pp. 103 – 127, 2019, s. 104 
38 Ana, s. 122 
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3 Teori och metod  
 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ansats. Den bygger på fyra källor som             

utgör byggstenar för teorins utformning. De fyra perspektiven är utvalda för att ge en bredd               

till det teoretiska ramverket. 

 

3.1 Teori 
 

Inledningsvis är det centralt för uppsatsen att klargöra att företag är en särskild entitet,              

nämligen en juridisk person. Därför, framhåller Gregg Barak, är ett företag bland annat en              

juridisk uppfinning som individer inom verksamheten kan tjäna pengar på, utan att            

nödvändigtvis vara ansvariga för potentiella olagliga eller skadliga aktiviteter som utförs i            

företagets namn. Det här är ett problem med den särskilda status som företag har. Barak               39

förklarar att företagens straffrihet i den bemärkelsen är ett resultat av “corporate security             

states” - företagsfrämjande stater. Begreppet innebär de stater som bygger sin struktur kring             

att bland annat motverka handelshinder, och att staten därför i lång utsträckning verkar för att               

skydda företagen och främja deras verksamhet. Det kan resultera i att företagen kommer             

undan med brottslighet.  Barak skriver om detta:  40

 

For all practical purposes, many of these multinational entities have grown beyond the             

reach of the law, whether national or international.   41

 

Steven R. Ratner, professor vid University of Michigan, har utformat en teori om juridiskt              

ansvar för företag. Teorin är publicerad i Yale Law Journal. Ratner resonerar kring om, hur               

och varför, företag skulle vara skyldiga att upprätthålla mänskliga rättigheter. Ratner           

framhåller att internationell rätt inte hävdar att enbart statliga aktörer ska ha skyldigheter vad              

gäller mänskliga rättigheter. Han menar att frågan är vilka skyldigheter andra aktörer har,             

39 Barak, s. 32 
40 Barak, s. 38 
41 Barak, s. 21 

14 



 

snarare än om de har det. Han menar att en internationell lag som skulle reglera det i alla                  42

händelser kan ha en normerande verkan och att det i bästa fall implementeras på ett effektivt                

sätt i nationell rätt så att man kan bemöta utmaningen som är företagande och mänskliga               

rättigheter.  43

 

David Jason Karp har författat “Responsibility for Human Rights: Transnational corporations           

in imperfect states” och presenterar i sitt verk alternativa teoretiska ingångsvinklar på temat             

ansvar - bland annat det han kallar för kapacitetsteorin. Enligt kapacitetsteorin har de aktörer              

med kapacitet nog att effektivt skydda och förse person X:s mänskliga rättigheter, en prima              

facie-skyldighet att skydda dennes mänskliga rättigheter. Aktörskapet innehar den som          

identifieras som primärt ansvarig att skydda och tillhandahålla mänskliga rättigheter, och ska            

därför också kunna bli skyldig om aktören med uppsåt eller på grund av försumlighet orsakar               

människorättskränkningar, enligt kapacitetsteorin. En kapacitet innebär således en plikt. Ett          44

ansvar för mänskliga rättigheter innebär inte bara att avstå från att kränka andra, utan att               

aktivt skydda och förse människor med rättigheter. Det är skillnaden mellan civila personer             45

och pliktskyldiga ansvarsbärare. 

 

En viktig poäng kapacitetsteorin bygger på är att inte alla stater har unika kapaciteter i               

egenskap av att vara stat. Det innebär i sin tur att vissa icke-statliga aktörer innehar               

kapaciteter som annars antas vara sådana som bara stater besitter, exempelvis           

våldsmonopolet. Men att alla stater har kapaciteter som är unika för enbart stater är en               

normativ idealbild, menar Karp, och inte en spegling av verkligheten, se exempelvis            

misslyckade stater. Ett exempel är krigshärjade Sydsudan där västerländska oljeföretag          46

verkat. Det är ett exempel på när ett företag kan vara mer resursstarka än staten de verkar i;                  47

enligt kapacitetsteorin har då oljeföretaget större kapacitet än staten och därmed ett ansvar att              

värna om mänskliga rättigheter och upprätthålla skäliga arbetsvillkor. Ett annat exempel är att             

även företag kan ingå internationella avtal, åtminstone delvis självständigt från staten, en            

42 Ratner, s. 475-476 
43 Ratner, s. 545 
44 Karp, David Jason, Responsibility for human rights: transnational corporations in imperfect states, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 89-90 
45 Karp, s. 79 
46 Karp, s. 92 
47 Amnesty International Sverige, Lundin Petroleum - Misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott, 
https://www.amnesty.se/, hämtad 30.12.2020 
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funktion som därför inte är en unik kapacitet som bara tillfaller stater. Därför identifierar              48

kapacitetsteorin att icke-statliga aktörer kan ha skyldigheter vad gäller mänskliga rättigheter i            

särskilda fall. Det betyder också att aktörerna därför inte uteslutande behöver vara företag;             

ansvar kan också tilldelas exempelvis samarbetsorganisationer och       

civilsamhällesorganisationer, och dessa urskiljs genom deras socialt tilldelade roller och i sin            

potentiella kapacitet att agera. Företag kan stå ytterst ansvariga exempelvis för           49

missförhållanden i fabriker eftersom de har kapacitet att förhindra inskränkningar genom           

tillsyn över produktionen. Med det i åtanke kan man tänka sig att ett resursstarkt företag som                

investerar i en industri också har det yttersta ansvaret för att mänskliga rättigheter värnas i               

verksamheten. Men huruvida företaget ges formellt aktörskap beror på vilken jurisdiktion de            

omfattas av. Med det sagt kan aktörskap uttryckas i en handlingsplan utan att det är formellt                

givet genom en lag, till exempel genom att staten i handlingsplanen uttrycker att en aktör bör                

uppföra sig enligt en viss kod. Detta bekräftas också genom diverse internationella skrivelser             

om företagande och mänskliga rättigheter. Jag har valt bort statscentrerade teorier då ett             

sådant perspektiv kan förbise potentiella människorättsrisker. 

 

För att ett företag ska kunna anses ha ansvar krävs att aktören har en beslutsfattande struktur                

och en beslutsfattande enhet - ett “jag”. Karp menar att det första kriteriet för aktörskap               

kräver möjligheten att processa, tolka och agera på regler. Han framhåller att det behövs ett               

medvetet, mänskligt omdöme för att hantera regler vad gäller mänskliga rättigheter för att det              

ska kunna räknas som en aktör med inneboende ansvar. Givet detta noterar Karp också att               

vanliga företagsstrukturer ofta är en eller flera särskilda individer som i praktiken får stå              

ansvariga, inte varje medarbetare inom ett företag. Han påpekar att företag ibland lever upp              

till det i större utsträckning än stater eller organisationer, som inte har en hierarkisk struktur               

eller en icke-fungerande styrning. Det andra kriteriet, om den beslutsfattande enheten, är mer             

komplicerat. Huvudkontor och underleverantörer som befinner sig i olika länder eller           

jurisdiktioner ses ur ett juridiskt perspektiv som två separata entiteter och inte en enad helhet.               

Här beror därför ansvarsutkrävandet på vilket företag man undersöker, skriver Karp, och            

varje enskilt företags beslutsfattande struktur. Företag som har sin verksamhet i flera            50

48 Karp, s. 94 
49 Karp, s. 98-99 
50 Karp, s. 9-10 
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jurisdiktioner kan därför behöva komma att betraktas som flera enskilda aktörer, även om de              

tillhör samma moderbolag. Andra företag kan ses som en enskild aktör. Därför är teorin              51

kontextkänslig.  52

  

Ratner å sin sida ger exempel inom EU-rätten och konstaterar följande: frågan om direkt              

företagsansvar och effektiv implementering är om politisk vilja snarare än en svårighet att             

lagstifta och bekräftar därför också Baraks tes om “corporate security states”. Stater har             

uttryckt företags skyldigheter i form av soft law-instrument. Ratner beskriver dessa soft            

law-instrument som “regeringars deklarationer om önskvärt uppförande” även om staten          

sällan vill sträcka sig till att göra det bindande. Men de fyller ändå en viktig funktion, menar                 53

Ratner, för det ger aktörskap till juridiska personer. Ratners teori landar i att ett hinder för att                 

lägga mer ansvar på icke-statliga aktörer som företag är att stater generellt förmodas vara              

negativt inställda till sådana ingrepp på territoriet. Stater vill ogärna ge internationella            

samfund rätt att lägga sig i varken statens såväl som privata aktörers sysslor.   54

 

För att vidare förstå kontexten behöver ett klargörande göras om vad som skiljer nationella              

lagar och internationell rätt åt, och vad det kan innebära för ansvarsutkrävandet. Barnali             

Choudhury skriver om begreppet soft law i sin artikel “Balancing soft and hard law for               

business and human rights”. Det är ett återkommande begrepp i fältet som även kommer              

användas löpande i uppsatsen. Soft law är ett samlingsbegrepp för kvasi-juridiska,           

icke-bindande principer, såsom normer, ramverk och deklarationer. Soft law är ett begrepp            55

som främst återkommer inom fältet internationell rätt, men har på senare tid omnämnts även i               

andra juridiska discipliner. Ett exempel på soft law är “FN:s vägledande principer om             

företagande och mänskliga rättigheter” som Frankrikes och Sveriges handlingsplaner är          

baserade på. Choudhury inleder med att konstatera att soft law inte har en definition som               

forskarkåren enats kring. Till skillnad från vad som i jämförelse kan kallas hard law, som               

innebär konkret juridisk reglering, så har inte soft law tvingande verkställbarhet eller formell             

juridisk status. Det finns en sida i forskningsfältet som menar att soft law inte finns; det som                 

51 Karp, s. 9 
52 Karp, s. 91 
53 Ratner, s. 485-486 
54 Ratner, s. 469 
55 Barnali Choudhury, Balancing soft and hard law for business and human rights, British Institute of 
International and Comparative Law, s. 963 
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inte är en de facto lag är något helt annat. Sedan finns det de som menar att soft law är juridik                     

i den bemärkelsen att överenskomna normer som formuleras som regler genom soft            

law-skrivelser dikterar uppförandekoder. Där det finns juridisk påföljd, menar Choudhury,          

bör det betraktas som en hard law. Slutligen spelar det in vem som är avsändare och nivån                 56

på auktoriteten hos den som står bakom skrivelsen som avgör om den är soft law eller hard                 

law; se skillnaden mellan resolutioner från FN:s säkerhetsråd och generalförsamlingen. I           57

den här uppsatsen kommer soft law betraktas som icke-bindande principer och avtal.            

Definitionen av soft law är relevant för uppsatsen då juridik är ett viktigt verktyg på området,                

både i form av “hard law” och soft law, och varför den ena används mer frekvent än den                  

andra inom internationell rätt.  

 

Sammantaget bygger dessa perspektiv ramen för uppsatsen. Företag har ett visst mått av             

aktörskap enligt kapacitetsteorin, och har därför också en plikt och ett ansvar för mänskliga              

rättigheter. Andra aktörer kan också inneha kapacitet, men inte nödvändigtvis ett aktörskap.            

Soft law-mekanismer används i stor utsträckning i frågor om mänskliga rättigheter och            

företagande. Detta är förenligt med uppsatsens syfte då perspektiven driver tesen att företag             

inte är ansvarsfria vad gäller mänskliga rättigheter, vilket är hjälpsamt i undersökningen av             

hur icke-statligt aktörskap tar sig uttryck i respektive land. Hur kapacitet och aktörskap             

uttrycks utifrån staternas perspektiv i handlingsplanerna ska undersökas i uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Choudhury, s. 963 
57 Ibid. 
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3.2 Metod 
 

För att undersöka de två länder som är i fokus för min studie kommer jag att använda mig av                   

den komparativa metoden, genom fokuserade studier med en institutionell ansats. Jag           58

kommer att analysera handlingsplanerna baserat på Thomas Denks analysmodeller.         

Komparativa studier bygger på antagandet att det finns skillnader och likheter mellan länder.             

Den komparativa metoden är ett tillvägagångssätt som kan användas för att förstå politiska             

strukturer, dess orsaker och innebörd. Det passar därför syftet med undersökningen.           59

Fokuserade studier är inom komparativ metod intensiva jämförelser mellan två länder.           60

Studier med institutionell ansats handlar bland annat om statens förhållande till NGO:s och             

ekonomiska aktörer, vilket denna studie ämnar göra.   61

 

Undersökningsdesignen för den här komparativa studien är att inledningsvis ta reda på vilka             

egenskaper som ska studeras. I det här fallet är det aktörskap, kapacitet och roller i frågan                62

om företagande och mänskliga rättigheter i ett multinationellt sammanhang, och om dessa            

kapaciteter ger ett ansvar och följaktligen en plikt att värna mänskliga rättigheter, baserat på              

handlingsplanernas innehåll. Undersökningen ska utföras genom att leta efter hur aktörskap           

och kapacitet uttrycks i respektive handlingsplan, och därtill vilka aktörer det är som             

omnämns. Citat från handlingsplanerna som omnämner icke-statliga aktörer och dess roller           

kommer att lyftas och analyseras för detta ändamål. Kapacitet och/eller aktörskap kan            

uttolkas på olika sätt i handlingsplanerna, och den ena utesluter inte den andra. De återfinns               

genom att vardera stat uppmärksammar aktören i sin handlingsplan överhuvudtaget; genom           

att påpeka deras viktiga roll, arbete på området eller påverkan på samhället. På samma vis               

kan kapacitet utrönas. Likheter och skillnader mellan hur aktörskap och kapacitet uttrycks i             

vardera handlingsplan kommer också att undersökas och presenteras. Soft law som ett sätt att              

bedriva politik kommer också undersökas i relation till handlingsplanerna, kapaciteter och           

aktörskap.  

58 Denk, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 24 
59 Denk, s. 7-8 
60 Denk, s. 42 
61 Denk, s. 26 
62 Denk, s. 31 
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I den komparativa metoden är framförallt ett begrepp viktigt att ha med sig inför den här                

uppsatsen: interdependens. Begreppet syftar på den påverkan länder har på varandra i ett             

interdependent system. I det här fallet är Frankrike och Sverige bland annat interdependenta             

genom EU, internationella avtal, diplomatiska förbindelser och kulturutbyten.        

Globaliseringen påverkar interdependensen, och stater och andra aktörer samspelar konstant i           

internationella sammanhang. Det innebär att man inte kan utgå ifrån att Sverige och             

Frankrike är separata entiteter utan ömsesidig påverkan, det är därtill viktigt att förstå             

interdependensen staterna emellan för att förstå resultatet av undersökningen.   63

 

För att kunna jämföra två länder som har olikheter måste en komparativ nivå etableras för att                

göra analysen möjlig och ge den komparativ validitet. Det innebär att medvetandegöra hur             64

begrepp och perspektiv skiljer sig åt beroende på det urval jag som författare gjort inom               

ramen för uppsatsen, så väl som de reella skillnader som finns mellan länderna. Det handlar               

här till exempel om respektive stats ekonomiska förutsättningar, relevanta företags storlek           

och antal företag som verkar inom territoriet. Frankrike är exempelvis EU:s näst största             

ekonomi och har vid tidpunkten för uppsatsens skrivande 31 företag på Fortune Global             65

500-listan , medan Sverige har ett (1). Det är således inte möjligt att göra en direkt               66 67

jämförelse då det skulle kunna innebära risk för perspektivskevhet. Jag avser dock inte att              

jämföra staternas ekonomiska storlek eller betydelse på handelsmarknaden. Syftet är inte           

heller att jämföra ekonomisk tillväxt. Dessa konkreta skillnader är därför inte av vikt här.              

Likheterna är i det här fallet viktigare, såsom att båda staterna är demokratier, och              

medlemmar i EU, med i övrigt snarlika normer och goda diplomatiska förbindelser.   68

 

De felkällor som kan identifieras i den komparativa metoden kallas exogena faktorer. Detta är              

när man gör en analys av två eller fler länder, och inte för in alla faktorer som är beroende av                    

63 Denk, s. 76 
64 Denk, s. 94 
65 World Bank, GDP, PPP (current international $) - European Union 
International Comparison Program, World Bank | World Development Indicators database, World Bank | 
Eurostat-OECD PPP Programme. , hämtad 10.112020, https://data.worldbank.org/. 
66 Fortune Global 500 rankar varje år världens 500 största företag baserat på omsättning mätt i USD. 
67 Fortune Global 500, https://fortune.com/global500/2020/search/?fg500_country=France&rank=asc hämtad 
10.11.2020. 
68 Utrikesdepartementet, Frankrike – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen 
per den 30 juni 2018, https://www.regeringen.se, hämtad 10.11.2020. 
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varandra i analysen. Inom ramen för den här uppsatsen är det inte givet att alla påverkande                

faktorer på området och mellan Sverige och Frankrike kan presenteras, eller ens är synliga.              

Därför är medvetenhet om potentiella exogena faktorer som felkälla något vi ska ha med oss               

när vi går igenom resultatet i kommande avsnitt. 
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4 Undersökning av aktörskap i Frankrikes     

respektive Sveriges nationella handlingsplan  
 

4.1 Om Frankrike och Sverige 
 

Frankrike är en konstitutionell demokrati, och en rättsstat med oberoende rättssystem,           

systemet liknar Sveriges. Sverige och Frankrike har inte identiska nationella rättsordningar,           

men står till svars på samma vis inför internationella överenskommelser. ILO har åtta             69

kärnkonventioner och Frankrike har ratificerat samtliga.   70

 

Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter togs fram i           

enlighet med uppmaningen från FN:s arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter, i ett             

led att implementera FN:s vägledande principer. Regeringens målsättning är att förhindra att            71

företagens verksamhet kränker de mänskliga rättigheterna. Denna målsättning arbetar         72

regeringen mot genom att ha höga förväntningar på, och ge stöd till, företag. Staten förväntar               

sig att företagen inom Sveriges territorium eller inom jurisdiktionen ska respektera           73

mänskliga rättigheter i sina produktionskedjor. I handlingsplanen klargör regeringen att de           74

har en förväntan på att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter, inte minst de             

företag som är verksamma i högriskområden.   75

 

69 Utrikesdepartementet, Frankrike – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen 
per den 30 juni 2018, hämtad 10.11.2020, s. 2-4 
70 Utrikesdepartementet, s. 9 
71 Statskontoret, s. 15 
72 Regeringen, Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, 2015, ISBN: 978-91-7496-465-3, s. 13 
73 2 kap. 1-2 §§ brottsbalken, om svensk jurisdiktion: “en nationell domstols behörighet att döma i en fråga. på 
straffrättens område uttrycks detta i huvudregeln att ett brott som begåtts i Sverige ska dömas enligt svensk lag 
och vid svensk domstol. I andra situationer, då brott begåtts i något annat land kan ändå svensk domstol och 
svensk lag gälla. Detta gäller till exempel om det är en svensk medborgare eller utlänning som bor i Sverige som 
begår brottet”  
74 Handlingsplanen, s. 9 
75 Handlingsplanen, s. 13 
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4.2 Analys 
 

Mot bakgrund av kapacitetsteorin och genom komparativ analysmetod kommer jag i           

innevarande avsnitt att göra en undersökning och analys av Sveriges och Frankrikes            

handlingsplaner. I dessa kommer jag leta efter uttryck för kapacitet och identifiera aktörer             

utöver staterna själva. Inledningsvis ska skillnaden mellan Sverige och Frankrike redogöras           

för att undvika felkällor och exogena faktorer i största möjliga mån. Frankrike och Sverige              

har inte identiska utgångspunkter på området. Frankrike har fler och större företag, varför             

skillnaden på kravet om 5000 anställda i Frankrike motsvarande Sveriges krav på 250             

stycken inte är så uppseendeväckande, då det i slutändan handlar om ungefär samma antal              

företag - 100-150 stycken. Sverige är ett mindre land sett till både population och ekonomi,               

och staterna har inte samma historia. Staterna delar inte exakt samma struktur, kultur,             

relationer, och det kan finnas andra skillnader som kan påverka utfallet i politiken och              

följaktligen utfallet i analysen.  

 

4.2.1 Sveriges handlingsplan 
 

Sveriges nationella handlingsplan om mänskliga rättigheter och företagande är som tidigare           

nämnts ett led i att implementera FN:s vägledande principer. Handlingsplanen använder sig i             

stor utsträckning av termen hållbart företagande, och hänvisar till FN:s vägledande principer            76

om företagande och mänskliga rättigheter, hädanefter FN:s vägledande principer. Sverige har           

inte enbart anslutit sig till FN:s vägledande principer, utan även ytterligare konventioner från             

ILO och Europarådet, därtill konventioner om de mänskliga rättigheterna genom FN.   77

 

Handlingsplanen uppger inledningsvis att staten, genom civilrättslig och straffrättslig         

lagstiftning, avser att mänskliga rättigheter ska respekteras av tredje part, innefattande           

företag. Givet kapacitetsteorin uttrycker Sverige här direkt att företagen juridiskt har ett visst             

mått av ansvar. Vidare redogör handlingsplanen för vilka straffrättsliga bestämmelser Sverige           

76 Handlingsplanen, s. 9 
77 Ibid. 

23 



 

har som skyddar mänskliga rättigheter, bland annat inom ramen för företagande. Ett            78

exempel är kriminalisering av internationella brott, som i Sverige bland annat tar sig uttryck i               

lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.   79

 

Det finns flera internationella instrument som vägleder arbetet med att respektera mänskliga            

rättigheter. En av de främsta är FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga             

rättigheter. Regeringen uppmuntrar företag att föra ett konstruktivt arbete och en dialog med             

intressenter kring frågorna, men det är inte tvingande. Vidare betonas intressenternas viktiga            

roll, i det här fallet investerare och konsumenter, samt media: “Media har en fri roll som                

granskare och kan höja medvetandenivån om företagens påverkan på samhället”.          80

Därigenom uppmärksammas mediers roll, med inspelet att den rollen är fri. Med andra ord              

erkänns kapaciteten, men det formella aktörskapet uteblir, med tanke på ordvalet “fri roll”.             

Medier, den så kallade tredje statsmakten, är otvivelaktigt viktiga. Tidningar eller           

nyhetskanaler har dessutom vanligtvis ett beslutsfattande organ i form av en chef, styrelse,             

eller liknande. Det skulle därför utifrån kapacitetsteorin kunna framhållas att medier faktiskt            

har ett ansvar att uppmärksamma eller hantera människorättsfrågor. Däremot kan inte sägas            

att medier har samma kapacitet som till exempel berörda klädföretag när det gäller att              

förhindra människorättskränkningar i fabriker i utlandet, därför att de inte har samma direkta             

kontroll i den frågan. Konsumenter uppmanas att göra medvetna, hållbara val; men de har              

inte kapacitet i den mening att de har en beslutsfattande funktion.  

 

Sveriges regering har i sin handlingsplan identifierat tre pelare vilka de förväntar sig att              

företagen ska verka för: policy, process och rapportering. Policy innebär här i korthet             

efterlevnad av tillämplig lagstiftning oavsett var verksamheten är förlagd. Det betyder att            

varje företag ska ha en policyförklaring om respekt för de mänskliga rättigheterna, och om              

ILO:s kärnkonventioner, genom vilka man fastställer företagets värdegrund. Process         

inbegriper här att kartlägga och kontrollera riskerna i leverantörsleden och bedöma var            

ansvaret ligger i förhållande till dessa risker. Att göra en riskbedömning, identifiera och             

förhindra risker kallas inom ramen för FN:s vägledande principer för “human rights due             

78 Handlingsplanen, s. 10-11 
79 Ibid. 
80 Handlingsplanen, s. 13 
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diligence” som betyder genomlysning eller riskbedömning. Processen innebär också dialog          

med företagets intressenter och fackförbund. Den sista punkten, rapportering, innebär          

transparens, det vill säga redovisa och kommunicera riskbedömningen företaget utför inom           

sin verksamhet och den påverkan företaget har på sociala och miljömässiga aspekter.            

Rapporteringen innebär också att företaget ska ha en vägledning för att personer i             

verksamheten ska kunna larma om missförhållanden, så kallad visselblåsning. Slutligen          

innefattar rapporteringen en process för att gottgöra individer som blivit negativt drabbade i             

företagets regi. Detta är således något som regeringen uppmuntrar och förväntar sig av             

företagen.  81

 

4.2.2 Möjligheten att få sin sak prövad 
 

Handlingsplanen uppger att det svenska rättssystemet står i överensstämmelse med de           

konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Staten har en             

skyldighet att tillhandahålla “effektiva rättsmedel” om ett företag begår brott mot mänskliga            

rättigheter, enligt FN:s vägledande principer. Effektiva rättsmedel innefattar både juridiska          

och icke-juridiska verktyg.   82

 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utformat riktlinjer som           

är frivilliga att följa för multinationella företag, dessa riktlinjer har Sverige anslutit sig till.              

Riktlinjerna inbegriper bland annat att det ska vara möjligt att få sin sak prövad om en                

enskilds rättigheter blivit kränkta till följd av ett företags verksamhet. Detta bör ske genom de               

nationella kontaktpunkterna, som varje anslutet land bör upprätta, enligt OECD:s riktlinjer.           

Nationella kontaktpunkterna är i Sveriges fall en trepartssamverkan mellan staten,          

näringslivet och arbetstagarnas organisationer. Riktlinjerna fungerar i dagsläget enbart som          

vägledning och på basis av att vara frivilliga har Sveriges nationella kontaktpunkter inga             

möjligheter att utfärda sanktioner vid missförhållanden. Förutsättningarna är snarlika i          83

Frankrike. Nationella kontaktpunkterna är en av de mer konkreta åtgärderna för att få bukt              

med problemet och ett försök att kompensera när någon farit illa. De har kapacitet att               

81 Handlingsplanen, s. 14 
82 Handlingsplanen, s. 15 
83 Handlingsplanen, s. 17 
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tillsammans stötta, utreda och eventuellt kompensera för om någon farit illa, men har inte en               

beslutsfattande funktion eller kapacitet att i ett tidigare led förhindra eller riskbedöma en             

situation. 

 

Trots att regeringens målsättning är att svenska företag ska förhindra och förebygga att             

kränkningar av mänskliga rättigheter överhuvudtaget sker i leverantörsleden finns en risk för            

att så ändå sker. Vid sådana händelser ska företagen enligt FN:s vägledande principer försöka              

gottgöra den som blivit drabbad. Hur det ska gå till finns inte en gemensam mall för i                 

dagsläget, vilket innebär att det är upp till varje företag att utifrån sina förutsättningar utforma               

en mekanism för klagomål och gottgörelse. Ett exempel på när icke-bindande kapacitet            

tilldelas;  

 

Som framgår av handlingsplanen om företagande och mänskliga rättigheter förväntar sig           

regeringen att företag dels tar fram riktlinjer för hur personer inom företaget kan slå larm om                

missförhållanden, dels att det finns en process för att göra det möjligt att gottgöra negativ               

påverkan.   84

 

Regeringen har tagit fram förslag på vad som bör ingå, om behov uppstår; de inbegriper               

bland annat att möjliggöra öppenhet och dialog, riktlinjer för att slå larm internt, och ett               

system varigenom man hanterar klagomål där externa personer påverkats, eller hanterar           

risken för att de kommer påverkas negativt. Att det inte finns en gemensam mall eller               

vägledning på plats för kompensation skapar en ojämn spelplan och underlättar inte för             

företagen att hantera en potentiell situation. Regeringen skjuter över ansvaret till företagen,            

vilket givet teorin kan förstås som att företagen ges kapacitet att hantera risken själva.  

 

Vidare presenteras de praktiska åtgärder Sverige vidtagit på området. Regeringen uppger att            

de genom de nationella kontaktpunkterna arbetar med att sprida kunskap om hållbart            

företagande. De hänvisar till att svenska domstolsavgifter är förhållandevis låga och bör            

därmed inte betraktas som hinder för möjligheten att få sin sak prövad. Myndigheten Sida har               

tagit fram ett verktyg för genomlysning av verksamheter, nämligen “due diligence”, som är             

frivilligt för företag att tillämpa. Business Sweden arbetar med FN:s vägledande principer,            

84 Uppföljningen till handlingsplanen, s. 21 
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FN Global Compact och OECD:s riktlinjer, och informerar och kommunicerar med företagen            

i deras arbete med hållbart företagande och mänskliga rättigheter i produktionskedjor. Kort            85

sagt genomförs en hel del arbete genom diverse statliga myndigheter och nätverk samt             

informationsspridning i form av seminarier och konferenser. Uppmaningen som genomsyrar          

handlingsplanen är att företag i möjligaste mån ska arbeta proaktivt med sin påverkan på              

mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Med fördel genom analytiska verktyg såsom           

genomlysningar och rapportering av sitt verksamhetsförfarande. Genom de verktyg och det           

stöd som myndigheter ska tillhandahålla ges en förenklad väg mot hållbart företagande. Givet             

kapacitetsteorin kan därför utläsas att ansvaret och kapaciteten för den slutgiltiga hanteringen            

tilldelas företagen själva, eftersom det är frivilligt att ta till sig den information som ges samt                

att använda sig av de tillgängliga hjälpmedlen.  

 

Uppföljningen till Sveriges nationella handlingsplan färdigställdes år 2019. Inledningsvis i          

uppföljningen presenteras en lista på förebyggande åtgärder som genomförts sedan          

handlingsplanens första lansering, år 2015, avseende hållbart företagande. Bland de skarpaste           

åtgärderna som vidtagits är en ny lagstiftning om obligatorisk hållbarhetsrapportering för           

företag av en viss storlek, samt starkare lagskydd för visselblåsare. Regeringen framhåller att             

en viktig framgång är att de svenska företagen själva aktivt arbetar med frågorna, och att               

regeringen är mycket stöttande i detta arbete.   86

 

Den icke-statliga rollen adresseras i inledningen genom följande formulering: “Den privata           

sektorns roll i arbetet för hållbarhet betonas också i Agenda 2030”. Begreppet hållbarhet             

innefattar här också social hållbarhet; mänskliga rättigheter. Den privata sektorn är således            

identifierad som en viktig part i arbetet. 

 

Handlingsplanens uppföljning nämner Statskontorets kommande genomlysning av svensk lag         

på området, som vid tidpunkten för publicering (år 2019) ännu inte genomförts. Denna             

genomlysning har nu genomförts och presenteras i kommande avsnitt. I handlingsplanen står            

att Statskontorets resultat av genomlysningen ska ligga till grund för framtida åtgärder och             

vidare utveckling på området. Organisationen Business Sweden, vars uppdrag bland annat är            

85 Handlingsplanen, s. 24 
86 Uppföljning till handlingsplanen, s 3-4 
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att stödja svenska företags internationalisering, har fått ökade resurser för att arbeta mer med              

bland annat företagande och mänskliga rättigheter.   87

 

Lagen om hållbarhetsrapportering trädde i kraft år 2016. Det betyder att svenska företag av              88

en viss storlek, baserat på kriterier som nettoomsättning, antal anställda etc., måste            

hållbarhetsrapportera. Det inbegriper redovisning av företagens åtgärder för att säkerställa          

mänskliga rättigheter. Nya upphandlingslagar trädde i kraft år 2017, som ställer högre krav på              

de leverantörer som offentliga myndigheter tecknar kontrakt med. Det betyder bland annat att             

om leverantören gjort sig skyldig till människohandel, slaveri eller barnarbete, ska           

leverantören uteslutas. Nya upphandlingsrättsliga bestämmelser från år 2017 innebär att          89

upphandlande myndigheter i vissa upphandlingar måste ställa krav på arbetsrättsliga villkor.           

De bestämmelserna gäller alltså bara svenska myndigheter och inte privata företag.  

 

Enligt statens ägarpolicy ska bolag med statligt ägande agera ansvarsfullt och arbeta aktivt för              

att följa internationella riktlinjer om miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,         

antikorruption och affärsetik.  90

 

Ovan citat från handlingsplanen dikterar uppförandekoder för statligt ägda bolag. Statens           

ägarpolicy är inte en lag utan soft law. Det är ett tydligt exempel på när företagen tilldelas                 

icke-bindande ansvar.  

 

Organisationer som stöttar och arbetar för förverkligandet av FN:s vägledande principer ges            

stöd av UD, även OHCHR och Swedish Standards Institute (SIS) och Svenska Institutet. De              

skriver att de fortsätter att stärka arbetet inom OECD och genom att sprida FN:s vägledande               

principer till icke-anslutna länder: 

 

Sverige har fortsatt verka för att stärka arbetet inom OECD för att nå ut med OECD:s riktlinjer                 

till de länder som inte anslutit sig till dessa [...]  91

 

87 Uppföljning till handlingsplanen, s. 3  
88 Sveriges Årsredovisningslag (1995:1554) 6 kap § 10 Hållbarhetsrapport 
89 Uppföljning till handlingsplanen, s. 6  
90 Uppföljning till handlingsplanen, s. 10 
91 Uppföljning till handlingsplanen, s. 14 

28 



 

Sveriges interna arbete med OECD:s principer innefattar som tidigare nämnts de nationella            

kontaktpunkterna. Sverige uppger vidare att de ratificerade ILO:s konvention nr 29 om            

tvångsarbete år 2017. Sverige ger stöd till ILO och bidrar därför till att motverka barnarbete.  

 

I handlingsplanen skriver Sveriges regering att de är förespråkare för att EU ska ta täten i                

frågorna: “Sverige har också varit en stark röst för att EU ska ta täten i frågor om hållbart                  

företagande”. Handlingsplanen säger att Sverige har deltagit i förhandlingar om eventuella           

bindande instrument för företagande och mänskliga rättigheter. Frankrike har en mer           92

offensiv ingång till detta, se citat från Frankrikes handlingsplan: “France has played an             

important role in ensuring that these issues are high on the European agenda”. De säger att                93

Frankrike själva har spelat en viktig roll i att se till att dessa frågor står högt på den                  

europeiska agendan. Det kännetecknar ett mer aktivt aktörskap.  

 

Näringslivet har en nyckelroll i genomförandet av de olika åtagandena, inklusive de globala             

målen för hållbar utveckling.  94

 

Ovanstående citat från Sveriges handlingsplan tillkännager kapacitet till näringslivet utan att           

ställa bindande krav. De skriver att näringslivet har en viktig roll i genomförandet av de               

frivilliga åtgärderna och hållbarhetsmålen, ett ytterligare exempel på tilldelad kapacitet utan           

bindande krav. 

 

År 2016 lanserades “The Global Deal for decent work and inclusive growth” av statsminister              

Stefan Löfven, ILO, OECD och ett antal andra aktörer. Detta för att skapa goda              

arbetsmarknadsrelationer, uppmuntra FN:s vägledande principer och bidra till social dialog          

för jämlikhet och inkluderande ekonomisk utveckling. Genom Global Deal ges stöd till            

samarbete mellan aktörer i olika länder, såsom globala företag, fackförbund och regeringar,            

med målet att genom dialog förbättra villkor och öka produktiviteten. Därefter konstaterar            

handlingsplanen att Global Deal-initiativet är drivande för att andra aktörer ska göra mer; 

 

92 Uppföljning till handlingsplanen, s. 12 
93 Ministère Des Affaires Étrangères et du Développement International, National Action Plan for the 
implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2017, s. 17 
94 Uppföljning till handlingsplanen, s. 18 
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Global Deal bidrar också med kunskaps- och kapacitetsutveckling, fungerar som plattform för            

erfarenhetsutbyte och driver på för att fler aktörer ska göra mer.  95

 

Ett av Global Deal-initiativets syften är alltså att uppmuntra till att andra aktörer, vilka därtill               

kan förstås som icke-statliga, ska göra mer, men utan att ställa direkta krav på detta. De                

identifierar inte vilka aktörerna är. Det anges att initiativet ska verka för att främja              

kapacitetsutveckling, vilket också indikerar att det finns andra aktörer utöver staten som ska             

kunna ha kapacitet och ansvar för att värna mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor.   96

 

Planen nämner potentiella konflikter om “företagande på svåra marknader” och anger vidare            

att Sida och dess arbete med hållbar utveckling ska verka i linje med bland annat FN:s                

vägledande principer. Sida stöttar Swedwatch, Global Reporting Initiative, Fair Finance          

Guide och the Danish Institute for Human Rights. Sida samordnar därtill även nätverken             

Swedish Leadership for Sustainable Development och Swedish Investors for Sustainable          

Development. Det finns ett statligt ägt bolag vid namn Swedfund International AB som har i               

uppdrag att investera i hållbart företagande i utvecklingsländer. Swedfund gör          

genomlysningar av mänskliga rättigheter, och i handlingsplanen uppges att de ligger i            

framkant, men det framgår inte vad det jämförs med och säger att kompletteringar behövs.              

Sverige driver också frågan om hållbar upphandling inom ramen för Världsbankens           

upphandlingsramverk. År 2017 genomfördes en undersökning om mänskliga rättigheter och          97

företagande av Näringsdepartement. Handlingsplanen uppger inte hur undersökningen        

därefter föll ut: 

 

Under våren 2017 genomförde Näringsdepartementet en undersökning av hur väl bolagen med            

statligt ägande kommunicerar med mänskliga rättigheter.   98

 

Slutligen gällande möjligheten att få sin sak rättsligt prövad, vilket ska säkerställas enligt             

FN:s vägledande principer. Handlingsplanen konstaterar att Sveriges rättsmedel är i linje med            

konventionerna om mänskliga rättigheter. Om företaget i fråga är svenskt ska möjligheten till             

95 Uppföljning till handlingsplanen, s. 16-17 
96 Uppföljning till handlingsplanen, s. 16 
97 Uppföljning till handlingsplanen, s. 18-19 
98 Uppföljning till handlingsplanen, s. 10 
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prövning vara förhållandevis god, även då brottet begåtts utomlands. Regeringen ger           

information via sina kanaler om hur man går tillväga för att få till en prövning. Regeringen                

uppger att arbete pågår med att sammanställa denna information och att den ska finnas samlat               

på hemsidan. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete för att effektivisera arbetsformer och            

modernisera regelverk. Regeringens målsättning är att ställa höga krav på rättssäkerheten.           

Slutligen kan man anmäla företag som anses bryta mot OECD:s riktlinjer genom nationella             

kontaktpunkten, som kan ge rekommendationer och medla.  99

 

Vidare uppges att Sverige stöttar civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och        

journalister i utvecklingsländer, och benämner dessa som aktörer på området: 

 

Genom utvecklingssamarbetet stöttar Sverige bland annat människorättsförsvarare, journalister        

och civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Dessa aktörer spelar en viktig roll [...]  100

 

Ovan nämnda citat är ett tydligt exempel på tilldelad kapacitet hos icke-statliga aktörer. I              

linje med kapacitetsteorin ger Sverige ett aktörskap till ovan uppräknade aktörer. På vilket             

sätt de spelar en roll, vilket ansvar de anses ha eller huruvida de besitter officiell kapacitet att                 

värna mänskliga rättigheter framgår inte. Det är tydligt att de ses relevanta nog att omnämnas               

i sammanhanget. Dessa tre omnämnda aktörer får betraktas ha beslutsfattande funktioner;           

således kan man argumentera för att de innehar ett aktörskap och primär skyldighet att värna               

om mänskliga rättigheter i den kapacitet de besitter. I det här fallet åsyftas aktörerna i               

utlandet och inte i Sverige. 

 

Handlingsplanen avslutas med konstaterandet att företagande och mänskliga rättigheter är          

byggstenar i de strategier för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter som ständigt             

pågår (skr. 2016/17:29) och skrivelsen om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens           

principer i svensk utrikespolitik (skr. 2016/17:62). Slutligen finns i Sverige bolagsrätten           101

och lagen (2018:558) om företagshemligheter, vilken i korthet kan försvåra möjligheten att            

99 Uppföljning till handlingsplanen, s. 20 
100 Uppföljning till handlingsplanen, s. 21 
101 Uppföljning till handlingsplanen, s. 22 
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göra en extern genomlysning av ett företags verksamhet. Det innebär att de            

hållbarhetsrapporter företagen producerar inte går att granska.   102

 

I övrigt har regeringen publicerat dokumentet “Feministisk handelspolitik”. Den feministiska          

handelspolitiken består av sex åtgärder, varav punkt 5.2 behandlar arbete i låginkomstländer.            

Det konstateras att det är övervägande del kvinnor som drabbas i leverantörsled. I linje med               

den feministiska handelspolitiken driver regeringen enligt dokumentet ett        

utvecklingssamarbete för att kvinnor ska få mer egenmakt på arbetsplatserna. Den           

feministiska handelspolitiken nämns inte i handlingsplanen. 

 

4.2.3 Statskontorets rapport 
 

På uppdrag av regeringen fick Statskontoret i Stockholm i uppgift att göra en genomlysning              

av Sveriges lagstiftning och hur Sverige efterlever FN:s vägledande principer, och ge förslag             

på hur Sverige kan förbättra efterlevnaden. Detta gjordes i syfte att använda resultatet i              103

vidareutvecklingen av policydokument. Analysen resulterade i rapporten “FN:s vägledande         

principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete (2018:8)”. Det             104

bör uppmärksammas att Statskontoret inte har genomfört en undersökning över hur samtliga            

principer (31) efterlevs eller i vilken grad statliga bolag tillämpar principerna. Rapporten är             

med andra ord inte uttömmande.  

 

Rapporten redogör för de ytterligare instrument som finns tillhands på ämnet, bland andra             

FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner. Sverige som ansluten till ILO:s           

grundläggande rättighetskonventioner är förpliktigade att främja och respektera bland annat          

avskaffandet av barnarbete, diskriminering i arbetslivet och tvångsarbete. ILO kan inte           

utfärda juridiska påföljder eller sanktioner. Delegationen för att Agenda 2030 ska           105

genomföras i Sverige har påpekat att svensk lagstiftning är svag avseende extern granskning             

102 Statskontoret, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens 
arbete, 2018, s. 47 
103 Statskontoret, s. 11 
104 Statskontoret, s. 7 
105 Statskontoret, s. 33 
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av företagens rapportering om sin internationella verksamhet. Det innebär att det inte finns             106

en enkel väg genom vilken man som extern person kan undersöka huruvida företagens             

rapporter är riktiga.  

 

Konsultbyrån Enact fick i uppdrag av Statskontoret att undersöka Sveriges lagstiftning. Byrån            

kom i sin rapport fram till att det finns ett antal brister i svensk lag avseende FN:s vägledande                  

principer som kan ha negativ påverkan på utsatta grupper. Bland annat framkommer det att              

det rent juridiskt inte finns många möjligheter att tvinga företag att respektera mänskliga             

rättigheter inom sin verksamhet, och det finns heller inte någon lag som säger att företagen               

ska utföra människorättsgenomlysning. I lagen om offentlig upphandling (2016:1145) ställs          

vissa krav vid upphandling, men dessa är begränsade, och grunderna på vilka man kan              

utesluta en leverantör är otydliga, menar rapporten. Utöver lagen om årsredovisning för            107

företag av en viss storlek finns det inte många juridiska möjligheter för staten att se till att                 

företagen tar hänsyn till mänskliga rättigheter, exempelvis finns inte krav på human rights             

due diligence. Brist på tydliga krav kan vara negativt även för företagen, menar rapporten, då               

det skapar osäkerhet för företagen kring vad som faktiskt förväntas av dem. Därtill riskerar              

det att skapas en ekonomisk ojämlikhet mellan de företag som investerar i att respektera de               

mänskliga rättigheterna i sin verksamhet och de som inte gör det. Rapportens slutsats är att               

det i dagsläget är frivilligt huruvida företagen tar hänsyn till mänskliga rättigheter eller ej,              

och att risken är att ekonomisk vinning går före arbete med mänskliga rättigheter. Det tyder               108

också på att regeringens önskan om att andra aktörer ska göra mer på området och att                

handlingsplanens uppmuntran till att företagen ska följa vägledningar inte är tillräcklig för att             

ge effekt i praktiken. 

 

Rapporten redovisar exempel på när genomlysning tillämpas inom andra områden, bland           

annat gällande avtryck på klimat, eller förordningen om handel med konfliktmineraler. Det            

ges också exempel på andra länder som har skarpare krav på människorättsgenomlysning av             

verksamheter och hårdare juridisk påföljd om detta inte efterlevs, exempelvis Storbritannien.          

 En genomlysning är med andra ord genomförbart.  109

106 Statskontoret, s. 35 
107 Statskontoret, s. 42-43 
108 Statskontoret, s. 45-46 
109 Statskontoret, s. 46 
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4.3 Frankrikes handlingsplan 
 

Frankrikes handlingsplan, “National action plan for the implementation of the United Nations            

Guiding Principles on Business and Human Rights”, publicerades år 2017, och är 64 sidor              

lång. Den redogör för kommande samt redan vidtagna åtgärder på området. Planen är ett led i                

att implementera FN:s vägledande principer, precis som Sveriges handlingsplan är. Det           110

konstateras i inledningen att mänskliga rättigheter är grundläggande värden som republiken           

Frankrike vilar på. Frankrike anger att de är dedikerade till att utveckla en banbrytande              

CSR-policy. I handlingsplanen anges att om mänsklig utveckling ska vara hållbar i en             

globaliserad värld, måste både offentliga och privata aktörer ta sitt ansvar gentemot det             

samhälle och den miljö de befinner sig i. Enligt handlingsplanen anser franska regeringen att              

frågan är av stor vikt. I tillkännagivandet kan uttolkas att icke-statliga aktörer, såsom             111

företag, har ett ansvar och därmed en förmodad kapacitet att värna mänskliga rättigheter. 

 

Frankrike har en nationell kommission för mänskliga rättigheter (CNCDH). År 2013 ombads            

den av franska regeringen att lämna rekommendationer som skulle lägga grunden för den             

nationella handlingsplanen. Efter introduktionen inleder handlingsplanen med att redogöra         112

för FN:s vägledande principer. Frankrike förstärker mänskliga rättigheter samt social- och           

miljöstandarder på nationell, europeisk och internationell nivå. De anger vidare att de är med              

i alla på området relevanta forum, som FN, ILO, OECD, EU, Europarådet, ISO med fler, och                

följer alla de mekanismer som återfinns inom internationella affärer och          

människorättsramverk.   113

 

Vidare säger handlingsplanen att Frankrike är en av de största bidragande länderna till UN              

Global Compact. Enligt handlingsplanen var det initiativet populärt bland franska företag           

redan innan antagandet av FN:s vägledande principer år 2011. Landet är observatörer för             

FN:s mellanstatliga arbetsgrupp för transnationella företag och andra företag med respekt för            

mänskliga rättigheter som vill utforma ett internationellt bindande avtal. I handlingsplanen           

110 Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, National action plan for the 
implementation of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, 2017. 
111 Frankrikes handlingsplan, s. 3-4 
112 Frankrikes handlingsplan, s. 4-5 
113 Frankrikes handlingsplan, s. 12 
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görs dock tillägget att man initialt röstade emot initiativet. De nämner därtill Agenda 2030,              

och att företag rekommenderas att vidta åtgärder för att uppfylla de 17 hållbarhetsmålen som              

ingår. Likt Sverige är Frankrike uppmuntrande mot företagen i att uppnå målen. Generellt är              

Frankrike dock mer ingående, detaljerade och konkreta i sin handlingsplan än vad Sverige är.             

 114

 

Frankrike är en av ILO:s mest aktiva medlemmar. I handlingsplanen anges att de har              

ratificerat näst flest ILO-konventioner av alla stater, nämligen 127 stycken, inklusive           

kärnkonventionerna och de fyra särskilt prioriterade konventionerna. Rapporter publiceras         

regelbundet om hur Frankrike lever upp till konventionerna. Frankrike stöttar processen för            

att göra ILO:s åtta kärnkonventioner universellt ratificerade. Frankrike är anslutet till           115

OECD Guidelines for Multinational Enterprises, och har därför också upprättat en nationell            

kontaktpunkt i enlighet med principerna. En av de inledande uppgifterna som den nationella             

kontaktpunkten fick var att publicera en rapport om hur efterverkningarna av Rana            

Plaza-katastrofen skulle hanteras, där bland annat ett franskt företag var inblandat. Frankrike            

anger själva att landets nationella kontaktpunkt är en av de mest aktiva av de 46 stycken som                 

är upprättade globalt. Frankrike bidrar aktivt enligt handlingsplanen i internationella          

standardiseringsorganisationen (ISO), vilket gav upphov till ISO 26000-standarden för social          

hållbarhet för företag och organisationer. Ett kärnämne för ISO 26000 är mänskliga            

rättigheter.   116

 

Frankrike stöttade implementerandet av resolutionen om mänskliga rättigheter och         

företagande i Europarådet år 2010, och stöttade EU-direktivet om bindande icke-finansiell           

rapportering. De skriver vidare att landet skulle kunna bli en nyckelspelare i ett potentiellt              

EU-direktiv om hållbarhetsrapportering. Frankrike uppvisar generellt ett större        117

initiativtagande, och en mer angelägen syn på frågorna, i jämförelse med Sveriges            

handlingsplan, särskilt vad gäller förhållandet till och inom EU. Enligt Frankrikes           

handlingsplan ska EU:s alla frihandelsavtal innehålla avsnitt som berör hållbar utveckling. I            

EU:s frihandelsavtal anges bland annat att det inte är tillåtet för företag att sänka sina sociala                

114 Frankrikes handlingsplan, s. 13 
115 Frankrikes handlingsplan, s. 13-14 
116 Frankrikes handlingsplan, s. 14-15 
117 Frankrikes handlingsplan, s. 17 
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standarder för att attrahera investering. Överlag behandlar handlingsplanen i stor utsträckning           

hur EU och Frankrike som part hanterar social hållbarhet. Frankrike uppger att de planerar att               

ge större möjlighet för staten att reglera bland annat sociala och miljömässiga frågor vad              

gäller investeringar. I handlingsplanen beskrivs i detalj hur detta påverkar i ett större             

handelsperspektiv till exempel med USA, som har lägre krav på mänskliga rättigheter i             

handeln än vad EU har. Baserat på handlingsplanen kan Frankrikes roll i egenskap av stat               118

och ansvarsbärare förstås vara av stor vikt, vilket tyder på en handlingskraft och god              

kapacitet.  

 

År 2013 presenterade Frankrike ett antal rekommendationer för att förbättra hur sociala            

standarder adresseras i europeiska handelsavtal. Dessa innefattar bland annat förbättrat          

samarbete med bland andra ILO, UNDP, UNEP, och förbättra utvärderingen av           

hållbarhetskapitlen i avtalen genom konsekvensanalyser. Frankrike vill ge civilsamhället i          

form av NGO:s och fackförbund en formell roll i processen, bland annat genom möjligheten              

till visselblåsning, men EU-kommissionen har inte tittat längre på detta alternativ vid            

tidpunkten för handlingsplanen. Således anger handlingsplanen en vilja om att tilldela           

aktörskap till de icke-statliga aktörer nämnda ovan, även om utfallet i dagsläget är att ingen               

åtgärd vidtagits. Vidare uppger handlingsplanen också att de vill öka företagens involvering            

genom att inkludera CSR-krav i hållbarhetskapitlen i handelsavtal. Här borde man lägga in             

OECD-vägledningen, skriver Frankrike i handlingsplanen. Det skulle kunna innebära ett          119

ökat aktörskap för icke-stater, och tydligare riktlinjer för företagen. Detta är ett urval av de               

förslag som Frankrike driver i EU avseende företagshållbarhet.  

 

Frankrike har i likhet med Sverige en plattform för att främja globalt agerande på CSR sedan                

år 2013. Den består av ekonomiska organisationer, fackförbund, CSR-forskare och          

utvecklare, offentliga institutioner och civilsamhället. Genom den här plattformen ges i           120

enlighet med kapacitetsteorin en viktig roll till icke-statliga aktörer i främjandearbetet. I            

likhet med Sverige har Frankrike också en nationell kontaktpunkt som de upprättat i enlighet              

med OECD:s rekommendationer. I handlingsplanen uppges att de nationella         121

118 Frankrikes handlingsplan, s. 20 
119 Frankrikes handlingsplan, s. 21 
120 Frankrikes handlingsplan, s. 26 
121 Frankrikes handlingsplan, s. 54 
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kontaktpunkterna inte kan tvinga företagen att följa OECD:s vägledning för multinationella           

företag: 

 

The decisions issued by the NCPs are non-binding legal instruments. As such, NCPs cannot              

force a business to comply with the OECD Guidelines, even when they rule that these               

guidelines have been breached.   122

 

Nationella kontaktpunkterna har därför en kapacitet att rekommendera uppföljning av          

OECD:s vägledning, och informera om när företagen inskränker på dessa. Men juridisk            

möjlighet att begära åtgärder finns således inte.  

 

Under rubriken “textil- och klädindustrin” i handlingsplanen nämns Rana Plaza-kollapsen,          

där minst ett franskt företag var inblandat, och de åtgärder som vidtogs i efterverkningarna av               

tragedin. Senare samma år hade Frankrike publicerat rekommendationer genom sin nationella           

kontaktpunkt, vilket även Sverige har i enlighet med OECD:s vägledning.          

Rekommendationerna delades inom OECD, ILO och EU. Frankrike som medlemsstat i           

gruppen G7 skriver i handlingsplanen att diskussionerna om företagshållbarhet förs även där.            

Frankrike har stor medverkan i forum som OECD, där de uppger att de hjälper till att                

utveckla vägledning och uppmuntra handlingsplaner. Vidare anges i handlingsplanen att          123

frågan om mänskliga rättigheter och företag är komplex, särskilt i samarbeten med länder             

som kan ha svagare människorättspolicy eller bristfällig lagstiftning. Moderbolag och          124

företag som utlokaliserar ska genomföra en genomlysning av sina leverantörsled.  125

 

Given the financial sector’s importance in providing loans, managing assets and financing            

projects, it has a duty to promote the adoption of responsible management practices by the               

companies it finances or invests in, especially in the human rights field.  126

 

Citatet ovan är ett exempel på när Frankrike tilldelar icke-bindande kapacitet till en aktör. De               

understryker det ansvar finanssektorn har med tanke på deras ställning i samhället.            

122 Frankrikes handlingsplan, s. 55 
123 Frankrikes handlingsplan, s. 33 
124 Frankrikes handlingsplan, s. 36-37 
125 Frankrikes handlingsplan, s. 44 
126 Frankrikes handlingsplan, s. 35 

37 



 

Finanssektorn har en plikt att uppmuntra företagen som de finansierar eller investerar i, och              

att använda sig av hållbara metoder särskilt vad gäller mänskliga rättigheter. Nyckelordet i             

meningen är duty, plikt på svenska, som uttryckligen ger kapacitet till aktörer inom             

finanssektorn. I handlingsplanen står det vidare att företagen måste fortsätta utvecklas på            

området företagande och mänskliga rättigheter: “Given the complexity of this issue,           

companies must continue efforts to develop tools and good practices in the human rights              

field.”   127

 

Ett av de mest anmärkningsvärda citaten i Frankrikes handlingsplan är följande: 

 

Businesses therefore have the means at their disposal to become key human rights defenders.              

Their obligations in this field, however, do not exclude those of the State. Businesses play an                

important role in promoting human rights. They work alongside States, but cannot replace             

them.   128

 

Frankrike konstaterar i sin handlingsplan att företag har full kapacitet och följaktligen            

skyldigheter att vara människorättsförsvarare, men utan att det exkluderar statens inneboende           

ansvar. Det visar sig också i praktiken genom Frankrikes duty of vigilance-lag. På ett tydligt               

sätt klargörs också att Frankrike betraktar staten som ytterst ansvarig, och att företagen inte              

kan ersätta staten vad gäller ansvar för mänskliga rättigheter. Det innebär också att Frankrike              

inte kan skjuta över ansvarsområden helt till företag, utan förlägger det snarare på statens              

egen handlingskraft, initiativ och arbete på området. Det understryker också Frankrikes tilltro            

till den egna kapaciteten, och synen på statens ansvarstagande roll. Det blir därtill tydligare              

vad som förväntas av företagen. Det är också en förklaring till tillkomsten av Frankrikes              

hårdare reglering, då det i Frankrike ytterst är statens ansvarsområde att värna mänskliga             

rättigheter.  

 

Efter varje avsnitt återfinns en koncis sammanfattning av åtgärder som är på gång eller som               

håller på att utarbetas. Vidare skriver de om uppförandekoder som de väldigt tydligt markerar              

är frivilliga. Medarbetare på franska företag måste enligt planen medvetandegöras om CSR            

och hållbarhet, och de ska bland annat ges möjlighet att anpassa sina kompetenser och lära               

127 Frankrikes handlingsplan, s. 37 
128 Frankrikes handlingsplan, s. 37 
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sig om hållbar utveckling. Handlingsplanen ger förslag på verktyg som företag kan            129

använda sig av för att fortbilda medarbetare. Företag måste vara medvetna om risker vad              

gäller påverkan på mänskliga rättigheter, befintliga såväl som potentiella risker, både direkta            

och indirekta. Vidare ger handlingsplanen flera förslag på verktyg för att genomföra            

riskbedömningar.  130

 

Frankrike skriver att ett mål med handlingsplanen är att öka antalet internationella avtal och              

ramverk på området. Det understryker återigen vilken roll Frankrike har och upplever sig ha              

på den globala arenan. Detta tydliggörs också när handlingsplanen anger att Frankrike år             131

2013 presenterade förslag på hur man skulle förbättra hur sociala standarder hanterades i             

europeiska handelsavtal. De har också haft någon form av CSR-genomlysning sedan år            132

2010. Frankrike har enligt handlingsplanen en betydlig och inflytelserik roll i EU vad             133

gäller de här frågorna. De har ett omfattande avsnitt där de redogör för rekommendationer för               

att hålla medarbetare och fackrepresentanter informerade och delaktiga. Frankrike riktar          134

också kritik mot att EU inte har sanktioner i europeiska handelsavtal.   135

 

David Jason Karp menar att det finns en risk om världssamfundet skulle besluta om så hård                

reglering att vissa företag skulle backa och dra sig ur överenskommelser om till exempel              

CSR. Det kan vara ett skäl för varför förhandlingar om avtal tar lång tid och den politiska                 136

viljan är sval. Delalieux och Moquet menar att även den juridiskt bindande lagen om duty of                

vigilance i Frankrike vilar på en soft law-bas.   137

 

Trots flera initiativ och ingående arbete för mänskliga rättigheter inom leverantörskedjor           

finns det fortfarande brister. Delalieux och Moquet skriver att en framväxande grupp i             

forskningsfältet som studerar CSR-granskning och verksamhetsgenomlysning menar att den         

129 Frankrikes handlingsplan, s. 38-39 
130 Frankrikes handlingsplan, s. 40-41 
131 Frankrikes handlingsplan, s. 42 
132 Frankrikes handlingsplan, s. 21 
133 Frankrikes handlingsplan, s. 23 
134 Frankrikes handlingsplan, s. 43 
135 Frankrikes handlingsplan, s. 20 
136 Karp, s. 157 
137 Delalieux, Moquet, s. 136 
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typen av reglering är för svag för ändamålet, det vill säga, att skydda mänskliga rättigheter i                

företagens produktionsverksamhet. Det betyder att det vore fördelaktigt att ha bindande krav            

med fokus på andra åtgärder, till exempel redan i upphandlingen med leverantörerna.            

CSR-granskning är en multimiljardindustri. Den har fått skarp kritik för att, trots resurserna,             

ha misslyckats kapitalt med att skydda arbetarnas säkerhet och villkor, och för att man              

undviker riktiga reformer såsom obligatoriska hållbarhetsrapporter. Eftersom       

CSR-regleringen har visat sig ineffektiv har civilsamhälle, NGO:s och fackförbund riktat           

kritik mot det som de menar är verkningslöst, det vill säga det som betraktas som soft law.   138

 

4.3.1 Frankrikes corporate duty of vigilance-lag 

 
Frankrike var först i EU att stifta en lag som gör företag skyldiga att skydda de mänskliga                 

rättigheterna i sina verksamheter. Frankrike var på det sättet en pionjär i Europa med att               

införa en lag som kräver att företag utformar en vaksamhetsplan som de tillämpar i sin               

verksamhet. Den lag som är närmast Frankrikes corporate duty of vigilance-lag är Sveriges             

lag om hållbarhetsrapportering. Svenska företag kan också dömas till att betala böter om de              139

begår brott, men ingen lag är jämförlig med den franska.  140

 

Den franska duty of vigilance-lagen är en juridiskt bindande lag som antogs år 2017, som               

innebär att moderbolaget ska identifiera och förebygga människorättspåverkan i         

leverantörskedjan, både i sin egen verksamhet och hos leverantörer och underleverantörer.           141

Frankrikes lag heter duty of vigilance på engelska, vilket översätts till vaksamhetsplikt på             

svenska. För tydlighet och konsekvens i uppsatsen benämns lagen vid sin engelska term. År              

2013 inträffade Rana Plaza-katastrofen där bland annat franska företag hade utlokaliserat sin            

produktion till. Soft law-instrument som redan då fanns på plats för att säkerställa arbetares              142

138 Delalieux, Moquet, s. 128 
139 Sveriges Årsredovisningslag (1995:1554) 6 kap § 10 Hållbarhetsrapport. 
140 7 § 36 kap. brottsbalken 
141 Council of Europe, Corporate Duty of Vigilance, 2017, https://www.coe.int. 
142 Human Rights Watch, Whoever raises their head suffers most, 2015, hämtad 11.11.2020, 
https://www.hrw.org 
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skydd i leverantörsleden visade sig vara otillräckliga. Efter påtryckningar från NGO:s och            143

civilsamhället samt med stöd från EU, stiftade Frankrike därefter duty of vigilance-lagen.   144

 

Lagen anger att franska företag av en viss storlek är ansvariga för den påverkan deras               

verksamhet har på bland annat mänskliga rättigheter. Lagen om duty of vigilance är baserad              

på FN:s vägledande principer. Bestämmelsen omfattar franska företag, inom alla sektorer,           

som antingen har huvudkontor på franskt territorium och som efter två sammanhängande            

räkenskapsår har minst 5000 anställda, eller minst 10 000 anställda med huvudkontor i             

Frankrike eller i utlandet. Enligt ECCJ omfattar lagen därför cirka 100-150 franska företag             

som uppfyller dessa rekvisit. Framförallt innebär lagen att dessa företag ska etablera,            

publicera och tillämpa en vaksamhetsplan. Enligt artikel 1 i lagen ska vaksamhetsplanen            145

innefatta följande: 

 

1. En kartläggning som identifierar, analyserar och värderar risker; 

2. Procedurer för att med jämna mellanrum värdera den situation som, i enlighet med              

riskbedömningen, leverantörernas, underleverantörernas och samtliga verksamheter/personer      

som företaget har en etablerad kommersiell relation med; 

3. Lämpliga åtgärder för att minimera och förebygga risker eller allvarliga inskränkningar; 

4. Uppsätta en mekanism som larmar om potentiella risker eller faktiska fel, som utvecklas i               

samarbete med representanter för anslutet fackförbund för företaget ifråga; 

5. En mall för uppföljning av de åtgärder som vidtagits och värdering av dess effektivitet.  146

 

Både företaget och dess företagspartners verksamhet omfattas av ovanstående villkor. Det           

innebär moderbolaget, företag som moderbolaget kontrollerar direkt eller indirekt, samt          

leverantörer och underleverantörer, med vilka man har en etablerad affärsrelation. Om           

företaget eller dess anknytningar gör sig skyldig till att ha brutit mot lagen kan påföljden               

innebära ekonomiska sanktioner och/eller obligatorisk kompensation för offer eller åsamkad          

skada, enligt art. 1 och art. 2 i lagen om duty of vigilance.  

 

143 Delalieux, Moquet, s. 125 
144 Delalieux, Moquet, s. 127 
145 European Coalition for Corporate Justice, FAQ, s. 2-3 
146 Duty of vigilance law, Art 1, Art L. 225-102-4 of the French Commercial Code 
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Vid den händelse att det riktas klagomål mot företaget har företaget tre månader på sig att                

upprätta en vaksamhetsplan i enlighet med art. 1 i duty of vigilance-lagen. Om denna efter tre                

månader fortfarande inte är uppfylld kan en domstol förelägga företaget att upprätta en             

vaksamhetsplan. Domstolen avgör därefter om vaksamhetsplanen är fullständig och         

tillräcklig.   147

 

Det bör noteras att lagen inte adresserar att eventuella hinder för potentiella offer att få sin                

sak prövad då det är påkallat är att bevisbördan ligger på offret. Av det skälet kan det bli svårt                   

att bevisa och hålla företagen ansvariga även om skada uppstår, särskilt om de kan peka på att                 

de har en implementerad vaksamhetsplan. Det är en brist ur människorättssynpunkt att            148

bevisbördan ligger på offret. Det förflyttar ansvaret från företaget till offret, trots att företaget              

är i positionen att tillfoga skada och samtidigt har kapaciteten att återgälda detta. Det innebär               

att lagen inte ger företagen fullständigt aktörskap, utan snarare till offret som måste bevisa              

skadan. 

 

ECCJ konstaterar i sin FAQ att den franska duty of vigilance-lagen är den vid tidpunkten               

skarpaste åtgärden som en stat i Europa vidtagit avseende säkerställandet av människorätt i             

leverantörsleden. Liknande processer som är pågående i andra europeiska länder indikerar           

också att trenden mot att införa obligatorisk human rights due diligence ökar successivt.             

ECCJ tillägger att Europakommissionen inte har lyckats möta det växande kravet på att             

utveckla standarder för företagsansvar och människorätt för företag baserade inom EU.  149

 

Hanteringen av social hållbarhet i verksamheten är på många vis en kostnadsfråga. Det krävs              

mer resurser och kapacitet för att exempelvis motverka diskriminering och säkerställa           

associationsfriheten, än vad vissa andra arbetsvillkor gör, såsom att säkerställa rimlig           

ljudnivå eller temperatur i fabriken. Det har visat sig i rapporter från ILO att det är skillnad                 150

på hållbarhetsarbetet i textilindustrin jämfört med exempelvis konstruktionsindustrin.        151

147 Ibid. 
148 ECCJ, FAQ, s. 5 
149 ECCJ, FAQ, s. 5-6 
150 Delalieux, Moquet, s. 131 
151 Ibid. 
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Eftersom lagar av detta slag inte sällan uppkommer efter påtryckningar från civilsamhället            

ska inte konsumenternas krav och intressen underskattas. 

 

4.3.2 Möjlighet att få sin sak prövad i Frankrike 
 

Kapitel tre i Frankrikes handlingsplan berör möjligheten till att erhålla någon form av             

ersättning, få sin sak prövad, eller få annan hjälp om man som enskild fått sina rättigheter                

kränkta direkt eller indirekt av företaget. Först redovisas de rättsliga mekanismer som finns             

på plats i systemet. Frankrike ratificerade ILO:s konvention om tvångsarbete år 2016 vilken             

säger att offer ska få kompensation av något slag om missförhållanden skett. Detta är ett               

bevis på Frankrikes angelägenhet om att bekämpa tvångsarbete, anger handlingsplanen. På           152

nationell nivå uppger de vilka skrivelser Frankrike följer, som UDHR, EU-direktiv, EKMR;            

där rätten till effektiv kompensation deklareras. Rätten till effektiv kompensation är skyddad            

under Frankrikes konstitution. Det finns ett antal rekvisit som behöver uppfyllas för att få rätt               

till kompensation. Bevisbördan ligger på den som gör anspråk på sina rättigheter, det vill säga               

offret. Vad gäller jurisdiktionen gäller att om företagets huvudkontor är placerat i Frankrike             

har man möjlighet att göra anspråk på kompensation, oavsett var i världen skadan skett. Man               

kan också lämna in ett ärende om skadan skett på franskt territorium men huvudkontoret för               

företaget som orsakat skadan finns i annat EU-land eller utanför. Av handlingsplanen framgår             

slutligen att det brukar vara svårt att bevisa att man har blivit skadad av företaget.   153

 

Det är under fransk lagstiftning förbjudet för företag att delta i aktiviteter som överträder              

mänskliga rättigheter, som exempelvis tvångsarbete och könsdiskriminering. Bryter ett         154

företag mot detta kan det bli skyldigt att betala företagsböter. Det finns också möjlighet att               

stämma företaget i domstol. Företag i Frankrike kan bli skyldiga för brott som             

underleverantörer begår, även utomlands. Men det är svårt för offer att söka rättvisa, menar              

handlingsplanen. Frankrike är i det här avsnittet något mer självkritiska, Sverige bedömer            155

tvärtom möjligheten för att få kompensation som god. Vidare har den franska            

152 Frankrikes handlingsplan, s. 46-47 
153 Frankrikes handlingsplan, s. 48-49 
154 Ibid. 
155 Frankrikes handlingsplan, s. 50 
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handlingsplanen ett omfattande avsnitt om visselblåsares rättigheter. Aktören som identifieras          

här är därför visselblåsaren. Det är en person som i god tro rapporterar ett brott, en                

inskränkning av en internationell överenskommelse eller ett hot, bland andra. I           

handlingsplanen redogörs för det lagstadgade skydd som finns i Frankrike för visselblåsare.            

Visselblåsaren ges därför kapacitet att uppmärksamma och på så vis eventuellt förhindra en             

människorättskränkning, men det finns inte en uttryckt skyldighet att rapportera ett brott.   156

 

Den som bedöms ha ett legitimt intresse har rätt att få sin sak prövad i domstol. Det kan i                   

teorin vara vem som helst, organisationer, individer eller fackförbund. Företagen i fråga har             

möjlighet att utforma sitt eget försvar med hjälp av experter. Därefter beslutar domstolen om              

eventuell påföljd eller om företaget står utan skuld.  157

 

Enligt French Constitutional Council finns det inga vid tidpunkten direkta sanktioner eller            

ekonomiska påföljder eftersom dessa bedömdes för vagt formulerade och oproportionerliga          

vid formuleringen av lagtexten. Däremot kan företaget tvingas implementera delar eller hela            

av företagets vaksamhetsplan bättre, och få belagd straffavgift i händelsen att krävda            

förändring blir försenad.  158

 

Delaliuex och Moquet diskuterar i sin artikel huruvida den skam och det stigma som följer på                

att bli kallad till domstol är tillräckligt för att ett företag ska bli rejält straffade ändå. Detta                 

genom det så kallade “naming and shaming” - det vill säga att bli förödmjukad offentligt så                

att företagets varumärke riskerar att åtminstone en viss tid vara skadat. Det kan innebära              

implikationer på företagsrelationer och intressenterna och på så vis leda till ekonomiska            

förluster. Duty of vigilance-lagen var tänkt som ett alternativ till de soft law-mekanismer som              

redan brukas i Frankrike, vilka av NGO:s och civilsamhälle ansågs som otillräckliga, särskilt             

i Frankrikes fall på grund av kopplingen till Frankrikes finansdepartement. Ett av argumenten             

som framfördes till stöd för att anta lagen var att det kommer betala sig att respektera värden                 

som mänskliga rättigheter, och att marknaden kommer att belöna de företag som hörsammar             

de konsumenter som föredrar socialt hållbara företag.   159

156 Frankrikes handlingsplan, s. 53 
157 Ibid. 
158 Delalieux, Moquet, s. 132 
159 Delalieux, Moquet, s. 132-133 
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En väsentlig skillnad är att målgruppen för handlingsplanerna skiljer sig åt. En potentiell             

nackdel med det är att Frankrikes handlingsplan är mer otillgänglig, den har en tonalitet som               

riktar sig mot en målgrupp som är mer inläst på området. Sveriges handlingsplan är riktad               

mot en bredare publik, det offentliga, civila och möjligen media. Frankrike är något mer              

självkritiska än vad som upplevs i den svenska handlingsplanen. Att Sveriges målgrupp            

snarast är konsumenter kan vittna om att de som har antagits vara intresserade av frågan är                

konsumenter som inte söker information på detaljnivå. Handlingsplaner är dock inte menade            

att vara riktad mot konsumenter, utan ska agera som en handlingsplan vilken avsändaren ska              

följa i möjligaste mån. Det är anmärkningsvärt att uppföljningen av handlingsplanen inte            

finns publicerad på regeringens hemsida i dagsläget. 

 

Statskontoret framhåller i sin rapport: “Det överordnade syftet med aktiebolag är att generera             

vinst. Det kan under vissa omständigheter försvåra och motverka att företag tar hänsyn till              

andra värden i verksamheten.” Med anledning av att företag är juridiska personer försvåras             

ansvarsutkrävande, skriver man också i Statskontorets rapport. Därför är det juridiskt svårt            160

att göra företag till aktörer med faktiskt människorättsansvar i Sverige. Cossart, et al.             

konstaterade att begränsningar av handelsfriheten kan vara påkallat om intressen, som           

mänskliga rättigheter, väger över.   161

 

Barak konstaterar att förändringar behöver ske inom den globala politiska ekonomin, med            

anledning av vår globaliserad värld och interdependensen mellan aktörer. Om inte en            162

strukturell förändring sker i den globala politiska ekonomin så kommer företag kunna gå i              

lång utsträckning ostraffade, eftersom statens önskemål i nuvarande stadie är att maximera            

vinst, menar Barak. Hans lösning är juridisk intervention och den nuvarande kapitalistiska            

modellen som bygger på vad han menar är en falsk dualitet; att det finns en extern och en                  

intern kontroll av den fria marknaden.  

 

Det resonemanget leder oss in på den försvagade nationalstaten. Både Delaliuex och Moquet,             

Barak och till viss del Karp berör ämnet. Delalieux och Moquet resonerar kring det faktum att                

160 Statskontoret, s. 43 
161 Cossart, Chaplier, Beau de Lomenie, s. 322 
162 Barak, s. 173 
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CSR-instrument och andra soft law-mekanismer i Frankrike stöttas av den privata sektorn,            

och civilsamhället, istället för av demokratiska institutioner. Det är ett tecken på att             

regleringsmakten allt mer går från traditionella nationalstater till privata aktörer, menar           

Delalieux och Moquet. Det kan tyda på en försvagad nationalstat och en maktinnehav som i               

ökande takt centraliseras hos jätteföretag. Den teorin slås ner av Frankrike i handlingsplanen             

som hävdar att företagens ansvarsområden inte förbigår statens.  

 

Suveränitet och jurisdiktion är ett problem när det kommer till att lagstifta om saker som sker                

i utlandet. Det kan vara politiskt och ekonomiskt riskabelt att fatta beslut som kan uppfattas               

som intrång på andra staters jurisdiktion och således deras suveränitet, ett av skälen till varför               

stater kan tveka när det gäller att lagstifta kring multinationella företag och dess verksamhet i               

utlandet. Inte minst i Sveriges fall är det tydligt. Där ges aktörskap till EU - det finns en större                   

politisk vilja att lägga frågan på EU:s bord, under förevändningen att det ger en jämn spelplan                

för alla inblandade med ett gemensamt direktiv. Barak konstaterar att en förändring av själva              

spelplanen behöver ske för att en förändring ska komma till, genom juridisk intervention och              

en förändrad uppfattning om den inre och yttre fria marknaden. Det är en hållning som är för                 

en ökad möjlighet till intervention i suveränitetsprincipen och potentiellt en försvagad           

nationalstat. Delaliuex och Moquet hävdar i sin tur att införandet av ett omfattande antal soft               

law-mekanismer, både internt och multilateralt, innebär i sig en försvagning av staten som vi              

känner till den. De menar också att det finns så många soft law-mekanismer som tillåts ersätta                

hard law, vilket kan resultera i en begränsning för alternativa, mer effektiva verktyg som              

skulle vara arbetarna till större fördel. European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) har             163

också konstaterat att självreglering, så som många EU-länder har idag, inklusive Sverige i             

form av hållbarhetsrapporteringskravet, inte varit ett tillräckligt effektivt medel för att få bukt             

med det problem som är mänskliga rättigheter och företagande.   164

 

 

163 Delalieux, Moquet, s. 135 
164 European Coalition for Corporate Justice, French corporate duty of vigilance law, FAQ, s. 2 
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5  Resultat  
 

En av frågeställningarna är hur kapacitet och aktörskap uttrycks i respektive handlingsplan,            

och även hur denna förhåller sig till staternas syn på företagsansvar. Svaret är att aktörskap               

ges kontinuerligt till andra än staten i respektive handlingsplan. De aktörer som identifierats             

är bland andra OECD, EU, ILO, journalister, media, visselblåsare, icke-statliga grupperingar,           

och civilsamhället. Därtill tillkännages icke-statligt aktörskap till företag genom Frankrikes          

duty of vigilance-lag. Kapacitetsteorin menar att företag som har en beslutsfattande struktur            

och innehar någon form av kapacitet ska, liksom stater, kunna hållas ansvariga för mänskliga              

rättigheter. Flera av de ovan nämnda aktörerna har en beslutsfattande struktu. Frankrike            

vidhåller i sin handlingsplan att de har den yttersta kapaciteten och ansvaret vad gäller              

mänskliga rättigheter. Samtidigt återges ett flertal icke-statliga aktörer och den viktiga roll de             

spelar i frågan. Frankrike uppvisar en större angelägenhet än Sverige vad gäller hård             

reglering. Sverige är inte lika konkreta kring vilket ansvar företagen har på området; de anges               

som förväntningar, riktlinjer och genom soft law-instrument. Sveriges handlingsplan är          

övervägande fokuserad på det hållbarhetsarbete som förs internationellt snarare än nationellt.           

Givet teorin om juridiskt ansvar, vore det önskvärt att båda länder var mer handlingskraftiga i               

frågan om företagens ansvar. Båda länderna är efter analys trots allt angelägna om detta.  

 

Den andra frågeställningen är vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och             

Frankrikes handlingsplaner, i synnerhet i termer av reglering av företagsansvar för mänskliga            

rättigheter. Frankrike är mer återhållsamma med att fördela ansvar till icke-statliga aktörer            

och har som presenterats ovan konstaterat att staten har det yttersta ansvaret. Med det sagt har                

Frankrike ändå tagit steget mot att formalisera företagsansvar genom duty of vigilance-lagen.            

Sverige återger ett antal aktörer med innehavande kapacitet; medier och EU, till exempel. De              

ger inte företagen ett formellt aktörskap men indikerar att de har kapacitet genom att              

uppmuntra dem att följa tillgängliga vägledningar såsom FN:s vägledande principer.          

Frankrike har större inflytande på den internationella arenan än vad Sverige tycks ha.             

Frankrike redogör för det arbete de driver i flertalet forum och politiska sammanhang där de               

har möjlighet att påverka. De skriver vad som gjorts, vad som görs, och om planerade               

åtgärder. Sverige är mer återhållsamma i det avseendet. En väsentlig skillnad är hur Frankrike              
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positionerar sig i förhållande till EU i jämförelse med Sverige. EU är ett exempel på en                

organisation med beslutsfattande strukturer, en överstatlighet och kapacitet. Frankrike förstås          

som en mycket betydande, drivande och ledande kraft på området - Sverige anger i sin tur att                 

de vill att EU ska ta täten. Frankrike profilerar sig som “vi är EU” medan Sverige antar                 

hållningen “vi avvaktar EU”; det indikerar en skillnad i självbild, identitet och politiskt             

aktörskap. Sveriges hållning kan förstås som att de avsäger sig ett ansvar som de istället               

förlägger på EU. Det kan delvis vara ett resultat av Sveriges roll i EU, men det innebär att                  

Sverige förflyttar aktörskapet till EU. Det menar jag också bekräftas i hur detaljerad             

Frankrikes handlingsplan är i jämförelse med Sveriges: Sveriges handlingsplan är          

komprimerad och sammanfattande och är riktad mot en annan målgrupp, vilket också kan             

läsas som att det inte är en lika angelägen politisk fråga i Sverige. 

 

Ett utfall av analysen är således att Sverige är ovilliga att lagstadga om företagsansvar på               

nationell nivå, för att det kan få implikationer på ekonomi och handel. I Sverige krävs det inte                 

rent juridiskt av svenska företag att värna om mänskliga rättigheter, och i de fall staten själva                

inte har insyn i leverantörsleden är det därför inte klart vem som bär ansvar. Båda staterna                

använder sig i större utsträckning av soft law-ramverk snarare än av hård reglering. Även om               

Frankrike visat större handlingskraft genom sin duty of vigilance-lag och genom en            

omfattande handlingsplan, återfinns även där tecken på att omgärda andra aktörer med soft             

law-verktyg. Det innebär till exempel att franska företag som inte omfattas av lagen, eller              

andra aktörer, omgärdas av och uppmanas att följa vägledningar, riktlinjer och           

uppförandekoder snarare än bindande bestämmelser när det gäller mänskliga rättigheter. Att           

soft law-verktygen i Frankrike inte var tillräckligt effektiva var ett av skälen bakom stiftandet              

av Frankrikes lag. Att Rana Plaza-tragedin skakade om landet och satte igång ytterligare             

mekanismer för att skydda mänskliga rättigheter är tydligt i Frankrikes fall. Det bidrar också              

till att skillnaden mellan Sverige och Frankrike blir påtaglig, då Sverige eller svenska företag              

i dagsläget inte, såvitt är känt, varit inblandade i en liknande katastrof.  

 

Generellt är Frankrike mer ingående i sin handlingsplan, tydligt inte minst genom att den är               

betydligt längre än Sveriges handlingsplan sett till antalet ord. Sverige har skrivit under på              

FN:s vägledande principer, vilket är ett bejakande av att företag har kapacitet och ansvar för               

mänskliga rättigheter i leverantörsled. Båda stater har gjort handlingsplaner och ämnar           
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införliva FN:s vägledande principer i sin helhet. Det kan betraktas som en underlåtenhet från              

Sveriges sida gentemot FN och principerna att inte ge företagen formellt aktörskap i form av               

en lag, och även för företagens skull. Frankrike har en bindande lag, men den är inte                

fulländad ur människorättssynpunkt efter analys av handlingsplanen och omgivande         

undersökningar och rapporter, till exempel vad gäller bevisbördan. Sverige har          

hållbarhetsrapporteringskravet, vilket tillkännager ett visst mått av kapacitet hos företag, men           

lagen har svagheter, exempelvis brist på påföljd om företaget inte producerar rapporten, och             

rapporterna är svåra att granska. En risk med Frankrikes lag är att den kan användas som                

svepskäl för varför man inte behöver stifta nya eller skarpare lagar. Lagen applicerar också              

bara på Frankrikes största företag med minst 5000 anställda, till skillnad från Sveriges lag              

som omfattar alla företag med fler än 250 anställda. Båda ländernas bestämmelser bedöms av              

tidigare forskare, till exempel Delalieux och Moquet och genom Statskontorets rapport, som            

bristfälliga.  

 

Som Barak konstaterade i sin bok krävs en strukturell förändring av den internationella             

politisk-ekonomiska miljön för att någon annan än en stat ska ges aktörskap i frågan om               

människorättsansvar. Att det i viss utsträckning handlar om en försvagning av nationalstaten,            

som Delalieux och Moquet resonerade kring är också tydligt, framförallt i Sveriges fall. Det              

kan också teoretiskt förklara varför Sverige tvekar inför att införa en ny lag; oviljan att låta                

internationella frågor styra inrikes, ett argument som å andra sidan faller på Sveriges vilja att               

låta det överstatliga EU ta kommandot. EU är en aktör i sig, Frankrike är en aktör i sig själv                   

och i EU, medan Sverige uttolkas som en aktör som inte tar tydlig ställning åt endera hållet.  

 

Kapacitetsteorin förklarar att misslyckade stater kan vara mindre inflytelserika än vissa           

företag, och därmed har berörd stat inte nödvändigtvis den högsta kapaciteten att värna och              

tillhandahålla mänskliga rättigheter. Jätteföretag som franska Carrefour kan i flera          

hänseenden ha större resurser och mer kapacitet än de stater de utlokaliserat till. Det får då                

betraktas som att företag kan ha högre kapacitet att värna mänskliga rättigheter. Att andra              

aktörer utöver stater bör värna mänskliga rättigheter är respektive stat och handlingsplan            

eniga om, men i vilken utsträckning det ansvaret formaliseras skiljer sig staterna åt.  
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Kapacitetsteorin uttalar att företag har skyldigheter. De tar sig uttryck genom företagets            

kapacitet att skydda och tillhandahålla mänskliga rättigheter. Teorin bekräftas i båda           

handlingsplaner genom att flera aktörer utses i respektive handlingsplan med kapacitet att            

värna om mänskliga rättigheter. Företagen förväntas tillämpa soft law-vägledningar i sin           

verksamhet, men ges i Sverige inte formellt ansvar att göra det. Frankrike går ett steg längre                

än Sverige med sin duty of vigilance-lag, men den omfattar inte alla aktörer som skulle kunna                

betraktas ha kapacitet. Frågan är vilken väg som är den effektivaste för att nå längst när det                 

gäller att motverka människorättskränkningar. Frankrike är mycket tydliga i sin          

handlingsplan om att det är staten och inte företagen som har huvudansvaret. Vi har vid               

flertalet tillfällen noterat i analysen hur förhållandet mellan stat och företag sätts på prov              

genom de soft law-mekanismer företagen förväntas följa. Den svenska regeringen har ett stort             

förtroende för företagens kapacitet att tillämpa soft law-verktyg. Sverige kan därmed           

betraktas som en mer företagsfrämjande stat (corporate security state) än vad Frankrike är.  

 

Ett av uppsatsens syften var att få ökad förståelse för politiska strukturer, i enlighet med den                

komparativa metoden. Analysen ger framförallt förståelse för det tillvägagångssätt som är           165

att angripa människorättskränkningar genom soft law. Det är tydligt att soft law är det              

främsta verktyget i internationella sammanhang för att reglera mänskliga rättigheter; och att            

det finns en särskild tröskel när det gäller ansvar och begränsningar som rör handel och               

företagande. Analysen har gett insikt i staternas olikheter, vikten av politiskt inflytande,            

identitet och jämna spelplaner. Det är skillnad på aktör och aktör, och på stat och stat. Att                 

söka efter kapacitet och aktörskap i handlingsplanerna är viktigt för att ta reda på hur staterna                

arbetar med ansvarsfrågor rörande mänskliga rättigheter och hur de prioriteras. Resultatet kan            

användas för att bedriva vidare forskning och fortsatt arbete med frågorna. Undersökningen            

har visat att icke-statliga aktörer har kapacitet nog att ha ett människorättsansvar samt ges              

flera möjligheter att följa internationella riktlinjer och soft law-verktyg för att värna om             

mänskliga rättigheter.  

 

 

165 Denk, s. 111 
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6 Slutdiskussion 
 
Människorätt är främst politik och inte juridik. Människorätt tycks också i flera hänseenden             

betraktas som töjbart, inte minst i handelsfrågor. Detta är synligt inte minst genom det              

frekventa användandet av soft law-instrument. Det finns ett pågående arbete i både Frankrike             

och Sverige för att utveckla företagens sociala hållbarhet. Att hålla företag formellt ansvariga             

för de missförhållanden som sker i leverantörsleden har visat sig vara svårt, särskilt med              

hänsyn till den internationella kontexten som i stor utsträckning främjar handel och            

ekonomisk tillväxt. Det gör att mänskliga rättigheter blir en andrahandsfråga. I synnerhet när             

spelplanen, i det här fallet den internationella handeln, är ojämn och samma uppförande inte              

krävs av samtliga spelare.  

 

Att företag har någon form av ansvar bestrider varken Sverige eller Frankrike, både för sin               

påverkan på mänskliga rättigheter, såväl vad gäller klimatfrågor som andra          

hållbarhetsaspekter. Att företag har kapacitet nog för att ta ansvar över mänskliga rättigheter             

har även identifierats genom kapacitetsteorin och av ett flertal teoretiker, såväl genom            

internationella avtal som politik. Men hur långt staten är villig att gå när det gäller att reglera                 

utefter den idén skiljer sig åt, särskilt när det kan påverka frihandeln som i många               

sammanhang ska främjas. Det är troligt att Sverige föredrar ett gemensamt EU-direktiv för att              

villkoren då skulle se likadana ut för alla relevanta aktörer inom EU; och då är risken för                 

handelshinder lägre. Ett gemensamt direktiv skulle kunna motverka underbudspolitiken. Här          

kommer även soft law in med signalverkan in, men som konstaterats tidigare visat sig vara               

otillräckligt när det kommer till att förhindra människorättskränkningar. Eftersom soft law           

inte har bindande påföljder får det betraktas som ett verktyg ämnat att användas i              

förebyggande syfte. Eftersom människorättskränkningar sker trots att vägledningarna finns         

tillgängliga kan soft law-verktygen ses som misslyckade. Det är således relevant att diskutera             

huruvida även Sverige bör stifta en lag som reglerar företags verksamhet, och som lägger              

faktiskt aktörskap på företagen och kan verka som ett incitament för att respektera mänskliga              

rättigheter i leverantörsleden.  
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Soft law-verktyg är ett sätt att adressera problem som staten är ovillig eller oförmögen att               

lagstifta kring, och ett sätt att undvika att behöva fatta svåra beslut. På det viset kan en stat                  

uppge att de tillämpar ramverk för hur mänskliga rättigheter och företagande ska skötas, och              

på så vis undvika reprimander från omgivningen. Soft law-verktyg innebär oftast inte            

potentiellt oönskade konsekvenser, på samma sätt som lagstiftning kan innebära. Oönskade           

konsekvenser är just vad Sveriges regering uppgett som argument för att vänta på ett              

EU-direktiv istället för att lagstifta själva. Excessivt användande av soft law-verktyg istället            

för lagstiftning försätter också företagen i en situation där varje enskilt företag måste fatta              

beslut om huruvida det är värt att lägga resurser på mänskliga rättigheter. Givet företagens              

strävan mot konkurrenskraftighet blir mänskliga rättigheter sekundärt, om ens det.  

 

Man kan också argumentera för att det är till fördel för staten att lagstifta om företagande och                 

mänskliga rättigheter för att det ger staten kontroll, som Frankrike visar exempel på genom              

sin handlingsplan, i vilken det anges att staten har det yttersta ansvaret. På så vis ger de sig                  

själva kommandot samtidigt som de ställer tydliga krav på nivån av aktörskap hos företagen.              

Det är svårare att förvänta sig av företagen att respektera mänskliga rättigheter utan att skapa               

en jämn spelplan. Om en lag finns behöver inte arbete med mänskliga rättigheter bli ett beslut                

varje enskilt företag ska ta ställning till, utan ett arbete som krävs av samtliga. På det viset                 

blir det inte en prioritet- eller resursfråga.  

 

Som nämndes i inledningen är begreppet underbudspolitik relevant här. Att människor i vissa             

geografiska områden är särskilt utsatta, för att producera varor till lägsta möjliga kostnad, är              

frihandelns och globaliseringens pris. Det finns en konflikt mellan absolut vinstmaximering,           

konkurrenskraft, och människovärdet. Så länge det är lönsamt för företagen att utlokalisera            

sin produktion till exploaterade områden där arbetsvillkoren är sekundära kommer detta           

problem att kvarstå. Det kommer att vara fortsatt lönsamt för företagen om inte andra              

lösningar sätts in; lagar och bindande direktiv, och som Barak framhåller, en förändring av              

den internationella politiska ekonomin.  

 

Framgent vore det intressant om Sverige tog sig för att stifta en lag om företagande och                

mänskliga rättigheter. Istället för en lag har Sverige i dagsläget tilldelat ett visst ansvar till               

andra aktörer genom soft law-instrument. Enligt rapporterna från Amnesty och Fair Action är             
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dessa soft law-instrument i viss mån verkningslösa. Frankrike å sin sida bör avseende sin              

lagstiftning förlägga bevisbördan på företagen i fall där människorättskränkningar misstänks          

ha inträffat. Både Frankrike och Sverige borde förslagsvis producera uppdaterade          

handlingsplaner, om det inte redan är i verket, för att kontinuerligt följa upp hur              

handlingsplanerna efterlevs. Som tidigare nämnt är uppföljningen till Sveriges handlingsplan          

inte publicerad på regeringens hemsida utan får begäras ut genom att kontakta            

Utrikesdepartementet. Handlingsplanen bör publiceras så att den är lättillgänglig för alla. Det            

vore intressant att se hur situationen hade förändrats om EU införde ett human rights due               

diligence-direktiv. Vidare forskning på området är önskvärt. Avslutningsvis är det med tanke            

på den makt som företag och privata aktörer besitter enligt min mening inte orimligt att kräva                

en motprestation i form av respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Förhoppningsvis           

kommer högre krav så småningom ställas på företag, leverantörer och berörda arbetsmiljöer,            

för att undvika ännu en tragedi som Rana Plaza.  
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