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Summary 

Transnational corporations are today in general not considered to be 

obligated under international law to respect human rights. In states where 

the protection of human rights through national law is weak corporations 

thus may violate human rights without risking becoming subjects to legal 

santioncs. The purpose of this study is to investigate whether or not the 

conclusion of a treaty that obligates transnational corporations directly 

under international law to respect human rights would be, on one hand, 

desirable and, on the other hand, legally and in practice possible. For this 

purpose, the study investigates the content, purpose and effect of and 

criticism against the UNGPs – the only instrument adopted by the UN that 

regulates business and human rights. For the same purpose the study 

furtheron examines a number of issues discussed within the legal doctrine 

regarding the idea of obligating transnational corporations under 

international law to respect human rights. 

 

In the study it is established that the UNGPs have gained support among 

states and corporations but that the adoption of the instrument have not 

resulted in any major change in corporate behaviour. Moreover, the UNGPs 

have among many things been criticized for being too vaguely formulated 

and for claiming too little from corporations. Whether a treaty binding 

corporations to respect human rights is desireable or not is a subjective 

question. The answer according to the author of the study is, however, yes. 

 

The issues addressed within the essay concerning the idea of a corporate-

binding treaty are the corporate influence on states’ legal and political 

decision-making; the difficulties in creating corporate compliance; the risk 

of impeding national progress in strengthening of the protection of human 

rights; the question of where to draw the line between corporate and state 

obligations regarding human rights and the question of whether enough 

international consensus for a treaty to be concluded is ever to be reached. 
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The author concludes that, considering the addressed difficulties and the 

state lack of belief in the possibility of concluding a treaty and will to 

negotiate, although there is no legal hindrance to the conclusion of a 

corporation-binding treaty such a conclusion today in practice does seem 

impossible. 
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Sammanfattning 

Transnationella företag anses idag generellt sett inte vara folkrättsligt 

skyldiga att respektera mänskliga rättigheter. I stater där det nationella 

skyddet av mänskliga rättigheter brister tillåts således företag begå 

kränkningar av mänskliga rättigheter utan att träffas av juridiska sanktioner. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om en traktat som direkt gör 

transnationella företag folkrättsligt skyldiga att respektera mänskliga 

rättigheter vore dels önskvärd, dels rättsligt och praktiskt möjlig. I detta 

syfte undersöks innehållet och syftet hos, verkan av samt kritiken gentemot 

UNGP – det enda instrument antaget av FN som reglerar företag och 

mänskliga rättigheter. I samma syfte undersöks ett antal problem som 

diskuterats angående idén att göra transnationella företag folkrättsligt 

skyldiga att respektera mänskliga rättigheter.  

 

I uppsatsen konstateras att UNGP har vunnit stöd hos stater och företag men 

att antagandet av instrumentet i praktiken inte har inneburit några större 

förändringar vad avser företags faktiska beteenden. Vidare har UNGP bland 

annat kritiserats för att vara för vagt formulerat och för att ställa för låga 

krav på företag. Huruvida en traktat som binder företag att respektera 

mänskliga rättigheter vore önskvärd är en subjektiv fråga. Svaret enligt 

uppsatsförfattaren är dock ja. 

 

De problem som behandlas avseende en företagsbindande traktat är företags 

inflytande på staters juridiska och politiska beslutsfattande, svårigheterna 

kring att få företag att respektera ett internationellt regelverk, risken för att 

nationell utveckling avseende stärkande av skyddet för mänskliga rättigheter 

bromsas, var gränsen mellan företags och staters ansvar avseende mänskliga 

rättigheter ska dras, samt frågan om tillräckligt mycket internationell 

konsensus någonsin kan uppnås för att en traktat ska kunna komma till. 

Författaren konstaterar att en traktat vore rättsligt möjlig, men att det på 

grund av ovan nämnda svårigheter och staters bristande tro på och vilja att 
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ta fram en traktat idag tycks praktiskt omöjligt en traktat ska kunna 

förhandlas fram. 
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Förkortningar 
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Ramverket  Protect, Respect and Remedy: A Framework for 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 

Genom ett flertal förklaringar och FN-traktat – exempelvis FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna,
1
 Konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter
2
 och Konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter
3
 – har det internationella samfundet erkänt en mängd 

olika mänskliga rättigheter (MR) som varje människa innehar enbart i 

egenskap av att vara människa. De aktörer som i huvudsak anses skyldiga 

att agera i enlighet med dessa traktat är stater. Icke-statliga aktörer, såsom 

transnationella företag (TNC:s), anses generellt sett inte
4
 omfattas av några 

bindande folkrättsliga regler att respektera MR, med undantag för några 

särskilt allvarliga kränkningar såsom folkmord och vissa krigsbrott.
5
 Den 

enda rätt TNC:s således anses skyldiga att följa är den nationella rätten i 

staterna under vars jurisdiktion de verkar.  

 

Stater som har ratificerat MR-konventioner är skyldiga att skydda 

rättighetsbärarna från kränkningar av tredje part, inklusive företag.
6
 I många 

stater brister dock det skyddet, antingen genom att lagstiftningen i sig är 

bristfällig eller genom att rättssystemet inte fungerar till följd av exempelvis 

korruption.
7
 Nationell lagstiftning som reglerar TNC:s verksamheter 

utomlands (extraterritoriell lagstiftning) avseende MR saknas i hög 

                                                 

1
 Universal Declaration of Human Rights, Paris 10 december 1948. 

2
 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York 16 december 

1966, SÖ 1971:41. 

3
 International Covenant on Civil and Political Rights, New York 16 december 1966, SÖ 

1971:42. 

4
 Se dock 2.3. 

5
 Knox (2012), s. 57. 

6
 Ibid. s. 55. 

7
 Skinner (2015), s. 1800ff. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/udhr.pdf
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utsträckning världen över.
8
 Resultatet är att den enda reglering många 

TNC:s i praktiken i bästa fall omfattas av vad avser MR är dess 

egendefinierade och frivilliga självreglering (CSR). TNC:s tillåts således 

bidra till kränkningar av MR, direkt eller indirekt och genom aktiv handling 

eller underlåtenhet, utan risk för att träffas av någon juridiskt grundad 

sanktion och utan att offer för MR-kränkningar har möjlighet till 

upprättelse.
9
 Internationell debatt råder sedan decennier tillbaka kring hur 

detta ska motverkas.
10

 En diskuterad metod är att genom en traktat göra 

TNC:s, likt stater, skyldiga att respektera MR. Bredvid UNGP (se nedan) 

utgör denna metod fokus för denna studie. 

 

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
11

 (UNGP, 

principerna) är det enda instrument antaget av FN, genom FN:s råd för 

mänskliga rättigheter (HRC), som definierar staters respektive företags 

ansvar vad avser företag och MR (BHR).
12

 UNGP är inget bindande 

instrument och har inte tillfört några nya internationella juridiska regler. Det 

slår bland annat fast att stater är skyldiga enligt folkrätten att skydda MR 

från kränkningar av tredje part, samt att företag har ett ansvar att respektera 

MR.
13

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att bedöma om en traktat genom vilken TNC:s 

direkt görs folkrättsligt skyldiga att respektera MR dels vore önskvärd, dels 

vore rättsligt och praktiskt möjlig att ta fram. Syftet uppnås genom att 

undersöka följande frågor: 

                                                 

8
 Ruggie (2013), s. 44. 

9
 UNHRC (2008) paragraf 3; för exempel på fall se t.ex. Ruggie (2013) s. 3ff. 

10
 Jmf. Wettstein (2020) s. 24–32.  

11
 UNHRC (2011) The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. 

12
 Ruggie (2020) s. 63.  

13
 Se kap. 2. 
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 Vilken funktion fyller rådande FN-reglering, UNGP, som icke-

bindande instrument i stärkandet av skyddet av MR och vilken kritik 

har riktats mot det? 

 Vilka centrala problem kan identifieras avseende idén att reglera 

TNC:s skyldighet att respektera MR direkt på folkrättslig nivå och 

hur kan dessa bemötas? 

 

1.3 En utgångspunkt: Vinstintresset som 

bidragande orsak till MR-kränkningar 

Utgångspunkten för uppsatsen är inte att företag drivs av en vilja att kränka 

mänskliga rättigheter. Företagande kan enligt många leda till en spridning 

av respekt för MR och främja välfärd.
14 

Utgångspunkten är att en betydande 

orsak till företags kränkningar av MR ligger i att de flesta företag ytterst 

drivs och styrs av strävan efter vinstmaximering. När detta intresse 

kolliderar med intresset av att ta socialt ansvar, vilket ofta kostar mer än att 

låta bli, väger vinstintresset ofta tyngre. I brist på någon form av fungerande 

reglering, inifrån företaget själv eller utifrån, leder detta ibland till 

kränkningar av mänskliga rättigheter.
15

 Att ”bara” nedprioritera 

vinstintresset är inte självklart. Företag som inte prioriterar vinst riskerar att 

konkurreras ut från marknaden.
16

 Ofta är företagsledare dessutom bundna 

enligt nationell rätt att maximera vinsten för aktieägarna.
17

 

 

                                                 

14
 Se exempelvis de Jonge (2011), s. 2 och UNHRC (2008), s. 3, p. 2. 

15
 Stöd för denna utgångspunkt finnes exempelvis i de Jonge (2011), s. 27. 

16
 De Jonge (2011), s. 27. 

17
 Simons (2017), s. 66. 
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1.4 Metod och material 

Den metod som används är rättsanalytisk metod, en metod som är något 

friare än den rättsdogmatiska och vars syfte är att både fastställa och 

analysera rätten utan att nödvändigtvis söka det ”bästa” eller ”rätta” svaret 

på ett rättsligt problem.
18

 I förevarande fall behandlas både gällande rätt – 

huvudsakligen UNGP men även avsaknaden av bindande nationell rätt – 

och en eventuell framtida rätt – en bindande internationell reglering av 

TNC:s. Studien görs utifrån ett allmänt kritiskt perspektiv med 

utgångspunkten att alla människor i egenskap av att vara människa har ett 

antal internationellt erkända mänskliga rättigheter som skall respekteras och 

för vilka skyddet bör stärkas. 

 

För att fastställa gällande internationell rätt, dess syfte och tillkomst används 

främst rapporter och resolutioner utfärdade av HRC. Eftersom BHR präglas 

av en avsaknad av bindande rätt både internationellt och nationellt sett (även 

om ett fåtal nationella undantag finns) saknas förutom lag på området 

således förarbeten och vägledande domar. För undersökande och analys i 

övrigt därför främst juridisk doktrin.  

 

1.5 Forskningsläge 

Mycket har skrivits angående internationell reglering av BHR. Ämnet är 

aktuellt vilket bland annat märks på det pågående arbetet inom FN.
19

 Inom 

litteraturen tillkommer hela tiden nya artiklar på området. Lite har dock 

skrivits på svenska. En anledning till detta är att frågan av sin natur är 

internationell och således även debatten som därför bedrivs på 

internationellt mer gångbara språk. Genom att skriva på svenska hoppas jag 

dock kunna bidra till att debatten belyses och förankras mer i Sverige, och 

                                                 

18
 Sandgren (2015), s. 45f. 

19
 Se 2.3. 
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till att fler ställer högre krav på Sverige och på här och utomlands verkande 

företag att, som aktörer på den globala handelsarenan, ta större ansvar i 

skyddet av de mänskliga rättigheterna. 

 

1.6 Avgränsning 

Avseende internationell reglering ligger fokus på FN-reglering. Avseende 

företag ligger fokus främst på regleringen av transnationella företag.
20

 I 

uppsatsen undersöks inte hur en eventuell traktat i närmare detalj borde eller 

kunde utformas eller exakt vilka MR som borde eller kunde omfattas, utan 

istället den mer generella frågan om en sådan traktat överhuvudtaget är 

önskvärd och möjlig. Internationell handels- och investeringsrätt berörs men 

av utrymmesskäl undersöks inte dessa områden närmare, inte heller 

lagstiftning i övrigt som reglerar företag men inte direkt berör MR. Av 

samma skäl undersöks inte närmare vilka mekanismer som gör det svårt för 

offer av MR-kränkningar att vinna upprättelse i domstol.  

 

Uppsatsen berör flera stora och invecklade frågor. Inget anspråk görs på att 

samtliga möjliga argument, problem, åsikter eller idéer lyfts fram i 

uppsatsen. Det som belyses är vad jag som författare har uppfattat som 

särskilt relevant under mitt efterforskningsarbete med tanke på den 

frågeställning som formulerats och det begränsade utrymme som uppsatsens 

format erbjuder. 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsens undersökande och analyserande del är indelad utifrån de två 

frågeställningar som presenterades i 1.3. Kapitel 2 inleds således med en 

beskrivning av rådande internationell reglering (UNGP) och dess tillkomst 

                                                 

20
 Se definition i 1.8. 
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varpå följer en sammanfattande beskrivning av den verkan UNGP har haft i 

praktiken och av den kritik som riktats mot UNGP. I kapitel 3 presenteras 

de problem som identifierats vad avser frågan om att direkt reglera TNC:s 

på internationell nivå och de svar angående dessa som påträffats presenteras. 

Här ges också utrymme för några egna tankar och reflektioner. I kapitel 4 

sammanfattas den fakta och analys som presenterats för att slutligen besvara 

de i syftet presenterade frågorna huruvida en bindande reglering är önskvärd 

och möjlig. 

 

1.8 Några klargöranden 

Med TNC:s avses internationella företagskoncerner med verksamhet via 

dotterbolag i flera stater. Transnationella företag skiljs ibland från 

multinationella företag, här görs dock ingen sådan distinktion.
21

 Med TNC 

avses hela koncernen inklusive dotterbolag om inget annat framgår av 

texten. Nämnas bör dock att juridiskt sett anses oftast moder- och 

dotterbolag vara separata juridiska personer enligt principen om separata 

enheter.
22

 

 

Med hemstat avses den stat där moderbolaget i ett TNC har sitt säte och 

under vars jurisdiktion moderbolaget verkar. Med värdstat avses den stat 

där och under vars jurisdiktion ett TNC:s dotterbolag verkar.  

 

Internationell rätt och folkrätt används i uppsatsen synonymt för den rätt 

som sluts mellan två eller flera stater. Den rätt som i huvudsak avses är 

reglering på FN-nivå. 

                                                 

21
 Se Mares, (2012) s. viii för stöd för en sådan användning. 

22
 Se t.ex. Ruggie (2020) s. 68f. 
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2 Dagens FN-reglering: UNGP  

2.1 Tillkomst 

2.1.1 John Ruggie, Ramverket och UNGP 

John Ruggie, professor i bland annat MR och internationella affärer vid 

Harvards universitet i USA,
23

 tillsattes 2005 som FN:s generalsekreterares 

särskilda representant för mänskliga rättigheter och transnationella företag 

efter begäran av för FN:s kommission för mänskliga rättigheter (CHR, 2006 

ersatt av HRC).
24

 I uppdraget ingick bland annat att identifiera och klargöra 

det ansvar företag och stater har avseende BHR enligt folkrätten och 

internationella standarder.
25

  År 2008 överlämnade Ruggie rapporten 

Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human 

Rights
26

 (Ramverket) där det ansvar som Ruggie menar att stater och företag 

enligt gällande folkrätt och internationella normer har definieras. HRC antog 

Ramverket enhälligt och förlängde Ruggies mandat
27

 i syfte att låta 

översätta det till vägledande principer som ger konkret guidning i hur det 

definierade ansvaret ska implementeras i praktiken.
28

 Detta arbete 

avslutades 2011 med rapporten Guiding Principles on Business and Human 

Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” 

Framework,
29

 också den välkomnad och antagen enhälligt av HRC.
30

 Där 

                                                 

23
 Harvard Kennedy School, John Ruggie <www.hks.harvard.edu/faculty/john-ruggie>, 

besökt 2021-05-21.   

24
 UNCHR Res 2005/69. 

25
 Ibid., punkt 1a-b. 

26
 UNHRC (2008). 

27
 UNHRC Res 8/7. 

28
 UNHRC (2009), paragraf 1-3.  

29
 UNHRC (2011). 

30
 UNHRC Res 17/4. 

http://www.hks.harvard.edu/faculty/john-ruggie


 19 

presenteras de 31 principer med kommentarer som sedan dess har 

publicerats separat av HRC och som i sin helhet utgör UNGP.
31

  

 

Ramverket är inget juridiskt bindande instrument utan avsågs utgöra en 

”authorative focal point”
32

 för debatten rörande BHR att kretsa kring, ”en 

grund på vilken tänkande och handling kan bygga”
33

. Det är framtaget till 

stor del genom konsultationer med företag, regeringar, civilsamhället och 

samhällen där MR har kränkts av företag.
34

 Tillsammans med UNGP är 

Ramverket det första instrument antaget av HRC som inte är utarbetat av 

och mellan stater.
35

 

 

2.1.2 Föregående FN-initiativ: Normerna 

UNGP föregicks av flera initiativ inom FN för att stärka skyddet av MR i 

relation till TNC:s. Ett större sådant inleddes 1999 då en arbetsgrupp 

bestående av 26 statligt utsedda men självständiga experter påbörjade 

arbetet med att ta fram ett förslag på ett traktatliknande instrument som 

skulle stadga företags skyldighet att respektera MR.
36

 Förslaget, som 

presenterades 2004 för HRC och fick namnet Norms on Human Rights 

Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business 

Enterprises with Regard to Human Rights (Normerna), slog bland annat fast 

att TNC:s enligt gällande folkrätt var direkt bundna att både respektera och 

skydda MR.
37

  

 

Normerna fick stort stöd av MR-organisationer men möttes av starkt 

motstånd både från internationella företagsorganisationer och många 

                                                 

31
 OHCHR (2011). 

32
 UNHRC (2008), paragraf 5. 

33
 Ibid., paragraf 8, min översättning. 

34
 OHCHR (2014), s. 6. 

35
 Partiti (2021), s. 2. 

36
 Ruggie (2020) s. 70.  

37
 För förslaget på Normerna se UNCHR (Sub-commission) (2003). 
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stater.
38

 En framförd förklaring till staternas motstånd mot Normerna är att 

företagsorganisationerna inte upplevde sig ha inkluderats tillräckligt mycket 

under processen och därför påverkade staterna genom lobbyism för att 

skydda sina intressen.
39

 Bland den kritik som riktades mot förslaget från 

olika håll, däribland Ruggie, ingick att det saknades grund i internationell 

rätt för påståendet att företag redan skulle vara bundna av internationell rätt 

att respektera MR.
40

 Gränsen mellan staters primära respektive företags 

sekundära skyldighet att skydda och respektera MR menade man vidare inte 

var tillräckligt klart definierad. Risken fanns att företag, i fall då en stat var 

oförmögen eller ovillig att uppfylla sina plikter, skulle tvingas ta över 

statens ansvar och att stater som från början var ovilliga att upprätta ett 

starkt MR-skydd rentav medvetet därför skulle avstå från att stärka 

skyddet.
41

  

 

Förslaget på Normerna avfärdades av CHR som underströk att de saknade 

”legal standing”
42

. Istället tillsattes John Ruggie för att vidare undersöka 

frågan om BHR. 

 

2.2 Innehåll och syfte 

UNGP är indelat i tre komplementära kapitel efter tre grundläggande 

principer som presenterades i Ramverket. Den första grundläggande 

principen slår fast att stater har en folkrättsligt stadgad skyldighet att skydda 

MR från kränkningar av icke-statliga aktörer, inklusive företag, inom dess 

jurisdiktion eller territorium.
43

 Den tredje grundläggande principen slår fast 

                                                 

38
 Ruggie (2020), s. 70 

39
 Buhmann (2012), s. 87ff. Se mer om företags inflytande under 3.1. 

40
 Knox (2012), s. 54; UNCHR (2006) paragraf 60-64. 

41
 Ruggie (2013), s. 50ff. 

42
 UNCHR (2004). 

43
 UNGP paragraf 1. 
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att i denna skyldighet ingår att säkerställa att det finns möjlighet för den vars 

MR har kränkts av ett företag att få sin sak prövad på ett effektivt sätt.
44

  

 

Den andra grundläggande principen slår fast att företag har, förutom en 

skyldighet att respektera nationella lagar, ett ansvar att respektera MR och 

att detta ansvar existerar även när staten där företaget verkar är ovillig eller 

oförmögen att uppfylla sina skyldigheter vad gäller MR. Ansvaret gäller 

samtliga internationellt erkända MR.  Med att respektera MR avses att 

undvika att orsaka eller bidra till negativ påverkan på MR genom företagets 

egen verksamhet, att åtgärda negativ påverkan om sådan uppstår och att 

försöka förebygga eller begränsa negativ påverkan som är direkt kopplad till 

företagets aktiviteter, produkter eller tjänster genom dess affärsförbindelser, 

även om företaget själv inte bidragit till kränkningen.
45

 

 

Övriga principer i UNGP definierar vad som ingår i respektive parts 

skyldigheter och ansvar och slår fast vad som, enligt Ruggie, bör göras för 

att uppfylla detsamma. Vad gäller företag slås bland annat fast att företag 

bör utföra due diligence,
46

 ”en process genom vilken företag inte bara 

säkerställer efterlevanden av nationell rätt utan också hanterar risken att 

kränka MR i syfte att undvika den”
47

. Det sammanhang ett företag verkar i, 

dess specifika aktiviteter och de relationer som är kopplade till dessa 

aktiviteter avgör vad ett företags due diligence innefattar i det enskilda 

fallet.
48

 

 

UNGP innebär, likt Ramverket, inga nya förpliktelser enligt internationell 

rätt.
49

 De uttrycker vad Ruggie, och HRC genom antagandet av dem, menar 

är gällande rätt och gällande icke-bindande normer. Staters skyldighet att 

                                                 

44
 UNGP paragraf 25. 

45
 UNGP paragraf 11-13. 

46
 UNGP paragraf 17-21. 

47
 UNHRC (2008) paragraf 25, min översättning.  

48
 UNGP paragraf 17b. 

49
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skydda MR grundas således i folkrättsliga bestämmelser
50

 medan 

företagsansvaret grundas i de grundläggande förväntningar som Ruggie 

menar att samhället har gentemot företag.
51

 Företagsansvaret är, menar 

Ruggie, en transnationell social norm, erkänd som sådan av stater genom 

antaganden av diverse soft law-instrument, av företag genom bland annat 

uttryckta CSR:s samt av civilsamhället.
52

  

 

Det framförda syftet med UNGP är inte att de ska utgöra den slutgiltiga 

lösningen på problemet med företags inblandningar i kränkningar av MR, 

utan att de ”genom att skapa en gemensam global plattform för handling, på 

vilken kumulativ utveckling kan bygga, steg för steg, utan att utesluta några 

andra lovande långsiktiga utvecklingar” ska markera ”slutet på början”
 53

. 

Dess normativa bidrag menar han ligger i ”utvecklandet av effekterna av 

staters och företags redan existerande standarder och praxis, att integrera 

dem i en enda sammanhängande och heltäckande mall, att identifiera var det 

nuvarande systemet brister och hur det borde förbättras.”
54

 

 

2.3 Verkan 

2.3.1 Vissa framsteg i stärkandet av MR… 

Genom samma resolution genom vilken HRC välkomnade UNGP 

etablerades en arbetsgrupp, UN Working Group on Business and Human 

Rights (UNWG),
 55

 bestående av fem självständiga experter med uppgift att 

stödja och främja spridningen och implementeringen av UNGP.
56

 UNWG 

                                                 

50
 Se kommentaren till UNGP paragraf 1. 

51
 UNHRC (2008) paragraf 9, 24 och 54.  

52
 Ruggie (2020), s. 75f.; UNHRC (2009) paragraf 46-47. 

53
 UNHRC (2011), paragraf 13, min översättning.  
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 Ibid., paragraf 14, min översättning. 
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har sedan dess fått förnyat mandat flera gånger, senast 2020.
57

 Gruppens 

arbetsmetoder består bland annat i att besöka och föra dialog med stater, 

företag och organisationer, uppmuntra till och bidra med vägledning vid 

framtagande av nationella handlingsplaner (NAP:s) för implementering av 

UNGP (se mer nedan), uppmärksamma stater och företag på kränkningar av 

MR som sker, har skett eller riskerar ske inom deras gränser och 

verksamheter. UNWG håller också i The Forum on Business and Human 

Rights där runt 2500 personer tre dagar om året samlas för att diskutera 

BHR.
58

  

 

Europeiska kommissionen har uppmanat samtliga EU-medlemsstater att 

utveckla och anta NAP:s gällande BHR, ett slags policydokument som 

deklarerar vad staten ifråga avser att göra för att implementera UNGP och 

främja företags ökade respekt för MR. Flera stater världen över, däribland 

Sverige,
59

 har också gjort det.
60

  

 

Ett antal nya nationella lagar gällande BHR har tillkommit, däribland 

brittiska Modern Slavery Act från 2015, som kräver att företag rapporterar 

vilka åtgärder de vidtar för att säkerställa att slaveri och trafficking inte 

förekommer inom dess verksamheter eller distributionskedjor, och franska 

Duty of Vigilance Law
61

 från 2017, som ålägger större företag att utöva due 

diligence för att undvika att bland annat kränka MR.
62

 I Europaparlamentet 

antogs i mars 2021 en resolution där Europeiska kommissionen uppmanas 

                                                 

57
 UNHRC Res 44/15. 
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 Wettstein (2020), s. 31; OHCHR: Working Methods of the Working Group on Business 

and Human Rights, <www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WorkingMethods.aspx>, 
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 Utrikesdepartementet (2015). 
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 Ruggie (2020), s. 81; Wettstein (2020), s. 32; The Danish Institute for Human Rights, 
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att ta fram en EU-lag som kräver due diligence avseende MR i 

distributionskedjorna hos företag verksamma inom EU.
63

  

 

Flera internationella organisationer som ägnar sig åt internationell 

standardisering har inkorporerat UNGP i sina instrument,
64

 däribland OECD 

som 2011 uppdaterade sina riktlinjer för multinationella företag med ett nytt 

kapitel avseende MR, vars innehåll i princip är identiskt med kapitel två i 

UNGP.
65

  

 

Slutligen har ledande företag, skriver Ruggie, varit en ”major source of 

direct uptake”
66

 av principerna. Flera företag rekommenderade själva HRC 

att anta UNGP och uttryckte att en gemensam grund var eftertraktad, och ett 

antal företag har sedan antagandet av UNGP utfärdat MR-rapporter 

framtagna utifrån en särskild mall konstruerad efter UNGP.
67

 

 

2.3.2 … men sammantaget begränsade 

förändringar 

Kritiker menar att UNWG:s fokus på konsensusbildande, dialog och 

informationsutbyte istället för att hålla företag ansvariga för MR-

kränkningar inte bidrar till att förstärka företags ansvar att respektera MR.
68

 

Publicerade NAP:s menar man förvisso kan ses som ett uttryck för ett ökat 

intresse hos stater att stärka MR i relation till företag men har kritiserats för 

                                                 

63
 Europaparlamentets resolution av den 10 mars 2021 med rekommendationer till 

kommissionen om företagens tillbörliga aktsamhet och ansvarsskyldighet 

(2020/2129(INL)), se särskilt art. 32. 
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 Partiti (2021) s. 7. 

65
 Ruggie (2020)  s. 80. 
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 Ibid.s. 80. 

67
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 Nolan (2013), s. 160. 
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att vara vaga och icke-förpliktande.
69

 Inga mer generella lagar om företags 

skyldighet att respektera MR har antagits och ”[s]taters upptagande av 

[UNGP] har varit långt ifrån spektakulärt”
70

 skriver en kritiker. 

Diskussionen kring BHR förväntningarna på företag har förvisso ökat men 

förändringen i företags faktiska beteenden har varit liten.
71

 Också Ruggie 

har konstaterat att företags upptagande av UNGP ännu inte skett i tillräcklig 

omfattning.
72

 Kort sagt, företags kränkningar av MR fortsätter att ske och 

både stater och företag anses av flera göra för lite för att åtgärda detta.  

 

2.3.3 OEIGWG 

Växande otillfredsställelse avseende företags frivilliga självreglering har 

hävdats vara orsaken till att HRC i juni 2014 på initiativ av Ecuador och 

Sydafrika beslöt att etablera en open-ended intergovernmental working 

group (OEIGWG) med uppdrag att, med avsikt på MR, utveckla ett 

folkrättsligt bindande instrument för att reglera TNC:s och andra 

affärsföretag.
73

 Tjugo stater röstade för antagandet av resolutionen genom 

vilken gruppen etablerades, fjorton emot, däribland USA och samtliga EU-

länder då representerade i HRC, och tretton avstod från att rösta.
74

 År 2018 

presenterades gruppens första utkast
75

 och en reviderad version presenterade 

2020.
76

 I båda versionerna åläggs stater, inte företag, ett antal skyldigheter i 

syfte att hindra kränkningar av MR till följd av företagsverksamheter av 

transnationell karaktär.  
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2.4 Kritik mot UNGP 

Kritik har bland annat riktats mot grunderna för påståendet att företag 

saknar en folkrättslig skyldighet att respektera MR. Vissa menar att de 

presenterade grunderna inte är tillräckligt starka för att en sådan slutsats ska 

kunna dras.
77

 Liknande kritik har riktats vad gäller underlaget för att det 

skulle finnas en social norm som ålägger företag ett ansvar att respektera 

MR. Det har hävdats att ”dessa sociala normers ursprung och beskaffenhet 

aldrig klargjordes. De togs för ett givet faktum.”
78

 

 

Annan kritik som har framförts rör konsensusen kring och stödet för 

Ramverket och UNGP:s innehåll som ofta betonas. Ruggie med flera har 

lyft fram att Ramverket och UNGP är resultatet av en lång rad 

konsultationer som hölls med många olika berörda grupper, såväl offer för 

kränkningar av MR som stater, företag och företagsorganisationer.
79

 

Kritiker menar dock att de personer och samhällen som drabbats av företags 

kränkningar av MR inte gavs tillräckligt med utrymme, särskilt inte i 

jämförelse med det utrymme som företag och företagsorganisationer gavs.
80

 

Kritiska röster från icke-statliga organisationer och akademiker menar man 

tilläts inte höras, istället hördes endast det stöd som kom från företag, 

företagsorganisationer, stater och mindre kritiska akademiker.
81

 ”Det kan 

diskuteras om [Ruggies] konsultationer utformades i första hand för att 

förvärva legitimitet, något som väl behövs när en liten grupp personer ägnar 

sig åt internationell rättsbildning”
82

 skriver en kritiker. Vidare har kritiker 

pekat på att vad HRC:s enhälliga antagande av UNGP faktiskt innebär är att 

ingen av de 47 stater som då representerades i HRC begärde omröstning 

samt att flera av dessa stater i själva verket uttryckte att de inte fullt ställde 
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sig bakom UNGP men av olika skäl ändå valde att inte begära en 

omröstning.
83

  

 

UNGP har slutligen, och kanske framför allt, kritiserats för att ställa för 

svaga och för vagt formulerade krav på företag för att kunna leda till en 

betydande förändring.
84

 De har kritiserats för att de inte tydligt specificerar 

vilka MR som företag ska respektera samt hur och när en kränkning sker, 

vilket blir problematiskt bland annat vid tolkning av MR som i sin 

formulering direkt riktar sig till stater.
85

 UNGP:s vaga formuleringar och 

brist på tydlig vägledning menar man lämnar stort utrymme för företag att 

göra egna tolkningar, att ogrundat hävda att de respekterar MR och att späda 

ur sitt ansvar för MR.
86

 Det har också konstaterats att UNGP genom sin 

icke-bindande karaktär inte tillför någon lösning på problemet att 

internationell handels- och investeringsrätt, genom vilken företag åtnjuter 

skydd för sina ekonomiska intressen, i sin position som bindande rätt vid 

kollision sannolikt trumfar MR-ansvaret (kort om detta i kap. 3.1.1). 

Detsamma gäller vad avser kollision mellan MR och nationell lagstiftning 

som ålägger företagsledare att maximera vinsten för aktieägare.
87
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3 Identifierade problem kring 

en bindande reglering 

3.1 TNC:s inflytande på stater 

Globaliseringen har inneburit fler och ekonomiskt starkare TNC:s. Mellan 

1970 och 2015 uppskattas antalet ha ökat från 7 000 till 100 000, med över 

900 000 dotterbolag.
88

 Världens 100 största ekonomier utgörs idag av 49 

stater och 51 företag. 2008 uppskattades antalet anställda av TNC:s och 

deras dotterbolag till 77 miljoner.
89

 TNC:s betyder således oerhört mycket 

för staters ekonomi och arbetsmarknad. Genom sitt ekonomiska inflytande 

kan och har TNC:s påverkat politisk och juridisk utveckling på flera sätt
90

 

och företagslobbyism har tidigare bidragit till att en bindande internationell 

reglering avseende BHR inte har antagits.
91

 

 

3.1.1 Hur påverkan kan ske 

Påverkan av TNC:s kan ske exempelvis genom hot att dra tillbaka 

investeringar i en viss värdstat om staten planerar öka skyddet för MR och 

detta påverkar företagets verksamhet och ekonomi, eller genom hot att flytta 

från hemstaten om staten ifråga överväger att öka kraven på dotterbolagens 

verksamheter.
92

 En stat kan också utan påtryckning genom hot från företag 

vilja undvika att försätta de inhemska företagen i en sämre 
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konkurrenssituation än utländska företag (se mer nedan) eller göra sig 

mindre attraktiv för utländska företag och investerare.
93

 

 

TNC:s ekonomiska utveckling och påverkanspotential har vidare, under 

inflytande av aktörer inom näringslivet, stöttats och skjutsats på av stater 

genom internationella frihandels- och investeringsavtal som skyddar 

företags ekonomiska intressen.
94

 På grund av skiljeklausuler i vissa av dessa 

avtal kan en stat i vissa fall riskera att bli stämd av ett TNC om dess 

agerande för att stärka skyddet för MR i landet negativt påverkar företagets 

ekonomiska intressen. Stater kan därför tvingas avstå från att stärka det 

inhemska skyddet av MR eftersom dess skyldighet enligt MR-konventioner 

krockar med dess skyldigheter enligt internationella investeringsavtal.
95

  

 

3.1.2 Försämrad konkurrensposition som möjlig 

grund för TNC:s motstånd 

Skäl till varför företag kan vilja motverka en bindande reglering som ställer 

krav avseende BHR, på nationell eller internationell nivå, är flera. Frågan 

om konkurrensposition utgör ett. Om stat A överväger en reglering som 

kräver att företag X utövar sin verksamhet på ett sätt som innebär lägre risk 

för kränkning av MR men som är mer kostsamt än vad stat B kräver av 

företag Y, som konkurrerar på samma marknad, vinner företag Y en 

konkurrensfördel då det kan producera och sälja sina produkter till ett lägre 

pris än företag X. Företag X kan därför vilja lobba emot en bindande 

reglering för att slippa träffas av sanktioner om företaget inte agerar i 

enlighet med detta i syfte att undgå hamna i en försämrad 

konkurrensposition. Om nationell reglering redan finns kan dock företag X 

kan föredra en internationell gemensam reglering som sätter samma 

                                                 

93
 Leader (2017), s. 95ff.  

94
 Aragão & Roland (2017), s. 134ff.  

95
 Simons, s. 64; Ruggie (2013) s. 59.  
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standard för samtliga företag på marknaden framför enbart nationell 

reglering.
96

 

 

3.1.3 En traktat – en lösning? 

Ett argument som har lyfts fram för en bindande traktat gällande BHR är 

idén om mutual assurance (ungefär ”ömsesidig försäkran”). Målet är att 

stater genom att ömsesidigt försäkra varandra om att alla höja ribban lika 

mycket avseende skyddet för MR också ska våga göra detsamma. Om 

mutual assurance uppnås och leder till att alla företag träffas av samma nya 

skyldigheter avseende MR behöver inget företag påverkas mer negativt än 

ett annat av den nya regleringen oavsett i vilken stat det är baserat. Alla 

stater skulle konkurrera på lika villkor om företagen och inte riskera att 

förlora dem till en annan stat med lägre uppställda krav.
97

   

 

Tanken på effekten av mutual assurance skulle kanske, menar jag, göra 

stater och även många företag mer optimistiskt inställda till en bindande 

traktat – om det var säkert att alla stater verkligen skrev under och 

ratificerade en sådan. I praktiken finns dock en stor risk att inte alla stater 

skulle göra detta med följden att i dessa stater där skulle företag inte 

omfattas av samma skyldigheter och, således, kostnader. Risken för att 

hamna i en försämrad konkurrensposition förblir således skäl för företag att 

lobba emot och stater att tveka inför ett antagande och en ratificering av en 

bindande traktat. Det skulle, menar jag, krävas både en väldigt stor vilja och 

en väldigt stor tillit stater emellan för att mutual assurance skulle kunna 

uppnås.
98

 

 

Vad avser obalansen mellan internationell investerings- och handelsrätt och 

MR menar vissa att en BHR-traktat dels kunde adressera problemet med 
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konflikten mellan skyddet för MR och skyddet för kommersiella intressen, 

dels kunde leda till större balans mellan MR-åtaganden och kommersiella 

åtaganden hos stater så att vid konflikt mellan dessa skulle skyddet för MR 

väga lika tungt eller tyngre.
99

 Huruvida en traktat direkt kunde minska 

risken för en stat att bli stämd har jag inte funnit något svar på. Klart är att 

TNC:s idag skyddas av internationell handels- och investeringsrätt
100

 och att 

det är möjligt att en traktat som ålägger dem med skyldigheter att respektera 

MR hade kunnat balansera detta i någon mån. 

 

3.2 Statscentrism och genomdrivande av  

internationell rätt 

Folkrätten bygger traditionellt på att suveräna stater på frivillig basis 

förhandlar och avtalar sinsemellan om vissa regler och genom samtycke blir 

pliktbärare.
101

 Historiskt sett har stater varit de huvudsakliga aktörer som 

kränkt MR, varför denna folkrättsliga statscentrism fram tills att 

globaliseringen tog fart och företags makt och kränkningar av MR ökade 

inte varit särskilt problematisk.
102

  

 

Folkrättens traditionella statscentrism utgör i sig inget hinder mot att ålägga 

icke-statliga aktörer direkt med skyldigheter. Grunden för detta anses 

vanligtvis ligga i ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen från 

1949, Reparations case.
103

 Dock skulle vid en mellanstatlig förhandling för 

att ta fram en traktat som binder TNC:s uppstå en betydande skillnad 

jämfört med en förhandling gällande en statsbindande traktat då de 

förhandlande parterna inte själva utan en tredje part skulle omfattas av 
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regelverket.
104

  Fråga uppstår vad som skulle förmå TNC:s att alls 

respektera ett sådant regelverk om det förhandlingsdeltagande och samtycke 

till bundenhet som annars präglar folkrätten saknas.  

 

3.2.1 Att låta TNC:s delta i lagstiftningsprocessen 

Ett möjligt sätt att öka sannolikheten att företag respekterar ett 

internationellt regelverk är att låta TNC:s och internationella 

företagsorganisationer delta jämte staterna vid processen att ta fram 

regelverket genom exempelvis konsultationer med dessa, likt skedde vid 

arbetet som resulterade i UNGP.
105

 Om de parter som berörs av en reglering, 

inklusive pliktbärarna, inkluderas i lagstiftningsprocessen kan detta enligt 

vissa bidra till en ökad upplevelse av en legitimitet och rättvisa i regleringen 

vilket ökar chansen för efterlevnad.
106

 Bjuds företagsrepresentanter inte in 

till förhandling kan dessutom risk finnas att dessa ändå påverkar processen 

genom exempelvis lobbysim.
107

 

 

En risk med att bjuda in företag till lagstiftningsprocessen menar jag är att 

resultatet blir tandlöst eftersom de företagsrepresenterande parterna främst 

skulle förespråka företags intressen, det vill säga vinstintresset och intresset 

av undgå en försämrad konkurrensposition. UNGP, framtaget genom 

konsultationer med bland annat företag, har förvisso vunnit företags stöd 

men faktisk förändring har inte observerats i särskilt hög utsträckning vad 

avser kränkningar av MR.
108

 Om företag redan nu inte är villiga att anpassa 

sig efter en icke-bindande reglering har jag svårt att se att de skulle vilja ta 

fram en reglering som tvingar dem att anpassa sig.  
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3.2.2 System för kontroll av regelefterlevnad 

En alternativ eller kompletterande idé är att inrätta en global domstol med 

möjlighet att döma ut sanktioner och straff gentemot TNC:s som kränkt 

MR. Vissa är mer optimistiskt inställda till den möjligheten
109

 medan andra 

betonar att en sådan hade krävt mycket stora ekonomiska resurser och 

menar att varken stater eller en majoritet av deras invånare skulle stödja att 

en internationell institution gavs den auktoritet och de resurser som skulle 

krävas för en sådan uppgift.
110

 En sådan domstol skulle antagligen få in 

tusentals mål gällande MR-kränkningar och bara ha möjlighet att svara på 

en bråkdel. Vissa menar dock att även om bara ett fåtal representativa fall 

ledde till fällande dom skulle detta kunna motivera fler drabbade att ta sin 

sak till nationell domstol. Företag skulle uppmärksammas på de fall av 

stämningar som sker världen över och risken för att bli stämd, och detta 

hade kunnat leda till en stor effekt av en global domstols arbete även om 

antalet domar var få.
111

 

 

En annan idé är att använda sig av ett system liknande det som gäller för 

stater idag avseende MR-konventioner. Den övervaknings- och 

åtgärdsmekanism som finns idag är att staterna själva rapporterar in till olika 

FN-kommittéer om hur implementeringen av de MR-konventioner de har 

ratificerat ser ut, och kommittéerna kommenterar de brister de finner.
112

 

FN:s generalförsamling kan också anta icke-bindande resolutioner i vilka 

stater som kränker MR uppmanas att upphöra med dessa.
113

 Om ett liknande 

kontrollsystem skulle inrättas avseende TNC:s skulle också detta kräva stora 

resurser för att kunna hantera världens samtliga TNC:s inom ett och samma 
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system. Fråga kring vem som skulle utföra rapporteringen av TNC:s 

regelefterlevnad uppstår vidare – staterna, som vissa pekar på redan idag i 

hög utsträckning brister i att i tillfredsställande utsträckning rapportera om 

sin egen implementering av gällande MR-konventioner, eller företagen, 

som, menar vissa, utan starkare incitament kanske inte alls bryr sig om att 

lämna in en sådan rapport?
114

 Idén har också kritiserats för att medföra för 

lite faktisk påverkan på företag att ändra sitt beteende i och med avsaknaden 

av möjlighet att utdöma sanktioner gentemot företag som kränker MR.
115

 

 

Ytterligare ett alternativ är att lägga uppgiften gällande kontroll av 

regelefterlevnad på staterna. Avseende detta förslag har fråga ställts dels 

varför de stater som trots ratificerade MR-konventioner idag saknar ett 

starkt nationellt MR-skydd skulle vara motiverade att stärka skyddet till 

följd av ytterligare en traktat, dels varför de stater som inte har ratificerat nu 

existerande MR-konventioner, och själva således inte är skyldiga att skydda 

och respektera de MR som däri ingår, skulle vara villiga att ta på sig 

uppgiften att se till att TNC:s i landet respekterar desamma. Många TNC:s 

och stater är vidare idag negativt inställda till extraterritoriell lagstiftning 

gällande MR, varför vissa pekar på svårigheten i att få stater att enas kring 

en traktat som binder dem att övervaka dess företags extraterritoriella 

verksamheter.
116

  

 

3.3 Risken att nationell utveckling bromsas 

Vissa har pekat på risken för att stater med hänvisning till pågående 

traktatförhandlingar skjuter på att genomdriva förändringar på nationell nivå 

för att inte föregripa resultatet av förhandlingarna. Eftersom det kan ta 

tiotals år att komma fram till en traktat och ytterligare tiotals år innan 

tillräckligt många har undertecknat och ratificerat den för att den ska träda i 
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kraft skulle de vars MR idag kränks till följd av en traktatförhandling 

tvingas då vänta ännu längre på ett starkare MR-skydd.
117

 En liknande oro 

som har framförts är att civilsamhällets fokus skulle läggas på 

traktatförhandling istället för på förändring på nationell nivå.
118

   

 

Andra menar dock att en traktatförhandling inte måste dra ner tempot på det 

nationella förändringsarbetet utan tvärtom kan öka på det. Snarare än att 

bromsa utvecklingen menar man att en traktatförhandling i sig skulle kunna 

leda till att frågor rörande BHR uppmärksammas ytterligare, att fler lär sig 

mer om frågan, engagerar sig i problemet och försöker hitta lösningar. Vad 

avser den långa tid det tar att förhandla om en traktat pekar man vidare på 

att utvecklingen av alla typer av normer på mellanstatlig nivå alltid tar lång 

tid, och skulle man låta bli att förhandla bara på grund av det så skulle i 

princip inga nya internationella regelverk alls komma till.
119

 

 

3.4 Ett förflyttat ansvar från stater till företag 

Genom de konventioner som stater har undertecknat och ratificerat är de, 

som konstaterat, skyldiga att skydda MR från kränkning av tredje part, 

däribland TNC:s.  Som beskrivet ovan var en del av den framförda kritik 

gentemot förslaget till Normerna att gränsen mellan staters och företags 

ansvar inte var tillräckligt klart definierad, vilket man menade kunde leda 

till att i de fall en stat är ovillig eller oförmögen att upprätta ett starkt skydd 

för MR skulle statens skyldigheter stjälpas över på de i staten verkande 

företagen istället.
120
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Ett sätt att komma runt denna problematik kring ansvarsfördelning mellan 

stater och företag menar jag vore att tydligare klargöra skillnaden mellan 

och innebörden av staters respektive företags skyldigheter. Att Normerna 

var otydliga behöver inte betyda att en annan traktat av liknande slag måste 

utformas lika otydligt.  

 

Kanske är det dock omöjligt att formulera en traktat som leder till påtaglig 

förändring för de människor vars MR idag kränks, till följd av TNC:s 

verksamheter i kombination med bristande nationell reglering och/eller 

rättssystem, utan att krav i någon mån ställs på företag att ta vid där och när 

staten brister. Men, menar jag, det är väl också det som är poängen. Inte att 

stater ska slippa ta sitt ansvar men att i de fall de inte gör det, oavsett 

anledning, så ska MR ändå respekteras. Att ålägga företag med skyldighet 

att respektera MR menar jag är inte att förflytta ansvaret från stater till 

företag utan att utöka det till att också omfatta företag. Risken att stater 

medvetet låter sig förslappas ska inte lämnas oannonserad och de stater som 

gör det ska inte undgå kritik och krav på förändring, men om målet är att 

stoppa företags kränkningar av MR i de fall stater misslyckas med att 

skydda detsamma kan inte företags skyldigheter att respektera MR 

begränsas till de fall en sådan risk inte finns.  I så fall skulle någon märkbar 

förändring inte ske, eftersom risken för att en part inte tar sitt ansvar vid 

delat ansvar alltid finns.  

 

3.5 Bristande internationell konsensus 

En fråga som har ställts är huruvida tillräckligt mycket internationell 

konsensus någonsin kan uppnås för att stater sinsemellan skulle kunna enas 

kring en traktat. Scenarior som har diskuterats är dels att förhandlingarna 

efter många år överges utan avtal, dels att en traktat antas men att endast ett 
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fåtal stater ratificerar den och att dess genomslagskraft därmed blir 

väsentligt begränsad.
121

  

 

Dagens bristande konsensus utgör dock, menar somliga, ingen garanti för att 

konsensus aldrig kommer råda. Flera idag betydelsefulla konventioner har 

sitt ursprung i en splittrad debatt, exempelvis Romstadgan för 

Internationella brottmålsdomstolen.
122

 Man menar vidare att även om endast 

ett fåtal men ekonomiskt betydelsefulla värdstater skulle ratificera en 

eventuell traktat så skulle betydande förändring kunna ske. De där verkande 

företagen skulle behöva anpassa sin verksamhet oavsett om deras hemstater 

ratificerade traktaten eller inte och med tiden, menar man, skulle 

värdstaternas nya standard spridas och bli standard världen över.
123
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4 Slutsatser 

4.1 Önskvärt? 

Vad som är önskvärt är förstås en subjektiv fråga och svaret beror på vem 

som tillfrågas. Missnöje har uttryckts kring UNGP och många menar att 

hårdare reglering behövs. Företags kränkningar av MR upphörde inte i och 

med antagandet av UNGP, men det var inte heller dess upphovsmakares 

förväntan. Personligen kan jag, tio år efter antagandet av UNGP utan att 

någon större förändring i företags beteenden globalt sett har märkts av, inte 

komma till en annan slutsats än att hårdare krav behöver ställas på företag, 

frågan är om det bör ske genom en traktat.  

 

Vissa menar att det skulle vara kontraproduktivt vad gäller stärkandet av 

MR att förhandla om en traktat. Jag är inte övertygad om det. Jag tror att vi 

är tillräckligt många i världen som vill se hårdare krav på företag för att 

fokus ska kunna ligga både på internationella och nationella processer. En 

traktat tror inte jag behöver utesluta nationellt förändringsarbete. 

 

Som jag uppfattar det är inte anledningen till att företag, till skillnad från 

stater, inte uttryckligen omfattas av de skyldigheter som slås fast i 

existerande MR-konventioner att de inte skulle vara lämpliga subjekt att 

reglera folkrättsligt, utan att stater har varit de huvudsakliga aktörer som 

kränkt MR. Nu har tiderna förändrats och det borde också, menar jag, den 

internationella rätten. Systemet inom FN för genomdrivande av MR vad 

avser stater må vara bristfälligt men, om man ändå är av tron att erkännandet 

av MR är av betydelse kan jag inte se varför företag inte också borde 

omfattas av skyldighet att respektera dem och att ett sådant erkännande 

också skulle ha betydelse.  

 

Ruggies ramverk avsågs utgöra en ”authorative focal point” men har 

uppenbarligen inte varit tillräckligt auktoritativ för att leda till någon verklig 
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förändring. En bindande traktat som uttrycker skyldigheter och inte bara ett, 

relativt stater, sekundärt, icke-bindande ansvar, menar jag, skulle faktiskt 

kanske kunna vara det.  

 

4.2 Rättsligt och praktiskt möjligt? 

Det finns inga juridiska hinder mot att reglera TNC:s direkt under 

internationell rätt, dock finns ett antal svårigheter att hantera vid en 

eventuell förhandling om en traktat som binder TNC:s att respektera MR. 

Hur företag ska motiveras att respektera en sådan traktat och var gränsen 

mellan staters respektive företags ansvar ska gå är några av dem. Företag 

har vidare ett betydande inflytande över staters beslutsfattande som inte går 

att bortse ifrån. På frågan i vilken utsträckning företag bör tillåtas delta vid 

en traktatförhandling finns inte ett självklart svar.  

 

Det verkar således praktiskt svårt att träffa överenskommelse om en 

gemensam bindande reglering. Det skulle krävas stor beslutsamhet, tillit och 

förhandlingsvilja stater emellan, vilket tycks saknas om man exempelvis ser 

till det splittrade stödet bland stater för etablerandet av OEIGWG, och att 

företagskollektivet antingen inte tilläts påverka förhandlingsprocessen eller 

kunde släppa sina egna vinstintressen något. Vägen till en traktat tycks lång, 

men enligt vissa dock inte omöjlig.  

 

Min slutsats blir att också frågan om huruvida en traktat är praktiskt möjlig 

beror på vem som tillfrågas. Det kan finnas en poäng med att låta släppa 

frågan om vad som är praktiskt (o)möjligt och starta förhandlingar ändå – 

tidigare långvariga traktatförhandlingar har lett till framgångsrika resultat, 

och arbetet i sig skulle enligt vissa kunna leda till positiva förändringar även 

om en traktat aldrig färdigställdes. Men, så länge inte tillräckligt många 

stater tror att det är praktiskt möjligt och agerar därefter förblir en traktat, 

menar jag, omöjlig att nå, denna omöjlighet i grunden dock inte annat än en 

självuppfyllande profetia. 
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