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FÖRETAGANDE 
OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
Kapitlet är framtaget av Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Fair Action,
Forum Syd, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkans internationella arbete och Swedwatch.

SAMMANFATTNING
Den svenska regeringen har en skyldighet att 

skydda de mänskliga rättigheterna, i Sverige 

och i andra länder där svenska företags ageran-

de riskerar att kränka dessa rättigheter. Skyldig-

heten rymmer även möjligheten till att få sin sak 

prövad och få kompensation. Sverige har gjort 

framsteg och ökat förutsättningarna för att sä-

kerställa skyddet av mänskliga rättigheter, sam-

tidigt som Sverige lägger allt större kraft på ökad 

export, inte minst till områden med hög risk för 

människorättskränkningar. Regeringen lägger 

stor vikt vid frivillighet och företagens egen för-

måga att prioritera mänskliga rättigheter samti-

digt som andra länder världen i allt större grad ser 

behovet av att komplettera sådana frivilliga åtag-

anden med lagstiftning. För att Sverige ska kunna 

säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter behö-

ver regeringen utreda en lagstiftning om obliga-

torisk Human Rights Due Diligence för företag.
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Både Agenda 2030 och Sveriges regering betonar näringslivets roll som aktör och 
samarbetspartner i arbetet med att främja en hållbar global utveckling. Ett hållbart 
företagande har därmed blivit ett centralt politikområde i den svenska samstämmig-
hetspolitiken. Svenska statliga och privata företag har goda möjligheter att bidra till 
varaktig och hållbar fattigdomsminskning, men för att denna potential ska förverkli-
gas krävs att företagens verksamhet inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättig-
heter. Företagande och mänskliga rättigheter relaterar till flera av de Globala målen 
för hållbar utveckling.

STATENS SKYLDIGHET ATT SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Stater har en skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av tredje part, 

exempelvis företag. Sådana kränkningar drabbar ofta de som lever i störst utsatthet och som har sämst 

förutsättningar att hantera situationen. Det kan handla om ursprungsfolks tillgång till land, förgiftning 

av ekosystem eller att arbetstagares rättigheter åsidosätts. Enligt FN:s vägledande principer för företag 

och mänskliga rättigheter innebär staters skyldighet att skydda att de ska säkerställa att företag respek-

terar de mänskliga rättigheterna. FN-principerna innehåller omfattande skrivningar om hur företag 

bör fullgöra sitt ansvar och hantera risker för att kränka människors rättigheter. En riskanalys och 

åtgärdsplan, en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD), identifieras av FN som en lämp-

lig process för att identifiera, förebygga, lindra och redogöra för hur ett företag hanterar potentiella 

människorättsrisker.

Under de senaste två åren har folkrättsliga institutioner inom FN, EU och enskilda stater lagstiftat 

och gett rekommendationer om HRDD. Slutsatserna i EU:s ministerråd118 från juni 2016 klargör att 

HRDD är avgörande för att nå de Globala målen och Europaparlamentet har röstat igenom en resolu-

tion119 om obligatorisk HRDD-lagstiftning. 

Rapporter och granskningar visar återkommande att svenska företag i flera fall saknar godtagbara och 

systematiska processer för att ta ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras i företagens leveran-

törsled. Framstående reseföretag hanterar inte frågan om tvångsarbete på anlitade hotell,120 många 

skoföretag kontrollerar inte användningen av giftiga kemikalier i lädertillverkningen och klädföretag 

inköpsmönster bidrar 121 till att hålla nere lönerna i produktionen i låglöneländer.122

Sedan 2015 pågår förhandlingar inom FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève om ett internatio-

nellt rättsligt bindande instrument för företagande och mänskliga rättigheter.123 Ett sådant rättsligt 

bindande instrument är avgörande ur två perspektiv: att motverka företags straffrihet, och för att be-

lysa den makt som transnationella företag har vilken får konsekvenser i vardagen för berörda samhäll-

en. En svaghet med FN:s vägledande principer är att de förutsätter både politisk och företags vilja 

och förmåga att respektera de mänskliga rättigheterna. Principerna hanterar inte ojämlikheten mellan 

näringslivets makt och staters förmåga att skydda de mänskliga rättigheterna, i synnerhet inte i låg- 

och medelinkomstländer. Ett bindande instrument skulle utgöra ett komplement till FN:s vägledande 

principer och göra dem mer effektiva.

Sveriges politik
Regeringen har i handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter och i skrivelsen om håll-

bart företagande varit tydlig med att den förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättigheter i 

all verksamhet. Än så länge har regeringen dock inte antagit, utrett eller varit villig att diskutera en  

bindande lagstiftning som säkerställer att företag genomför en HRDD. Här har andra länder gått 
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längre. Storbritannien antog Modern Slavery Act 2016 som ett rapporteringskrav medan Frankrikes 

lagstiftning (Devoir de Vigilance, 2017) ställer mer långtgående krav. I Schweiz finns det ett medbor-

garförslag om HRDD som diskuteras i parlamentet och i Nederländerna behandlar senaten ett lagför-

slag om skyldighet att motverka barnarbete. Såväl Tysklands som Italiens nationella handlingsplaner 

öppnar för diskussion om lagstiftning kring HRDD. Dessa initiativ i Europa kontrasterar mot Sveriges 

avvaktande hållning.

Sverige har i sin lagstiftning om hållbarhetsrapportering för företag gått längre än EU-direktivet om 

hållbarhetsrapportering för företag vad gäller hur många företag som omfattas, vilket är positivt. Lag-

stiftningen ställer dock inte krav på företagen att genomföra en HRDD.

I början på 2018 presenterade Statskontoret den av regeringen beställda utredningen om Sveriges  

efterlevnad av FN:s vägledande principer.124 Statskontoret kom med flera rekommendationer kring 

förbättringsåtgärder, bland annat att regeringen ska utreda möjligheterna att ställa lagkrav på att svens-

ka företag ska genomföra HRDD. Statskontoret rekommenderade också att regeringen utreder förut-

sättningarna för en lag som ger möjlighet att pröva och döma företagsrelaterade kränkningar av mänsk-

liga rättigheter som sker av svenska företag i andra länder. Mot denna bakgrund har Sverige ännu inte 

vidtagit tillräckliga åtgärder för att leva upp till FN:s vägledande principer. Inte heller i processen för 

framtagandet av ett internationellt bindande instrument har Sveriges regering tagit en tydlig roll eller 

tydligt ställningstagande. Sverige deltog i förhandlingarna i FN:s MR-råd i oktober 2017. Utrikesde-

partementet (UD) har uttryckt att fokus för regeringen ligger på att stötta andra länder i deras framta-

gande av nationella handlingsplaner.

EXPORTFRÄMJANDE
Handel kan öppna för dialog som förbättrar situationen för de mänskliga rättigheterna men det sker 

inte per automatik. Om dialogen ska ses som ett verktyg för förbättring måste tydliga krav ställas och 

följas upp. Stater har en extraterritoriell skyldighet att säkerställa att företag respekterar de mänskliga 

rättigheterna även utanför de egna gränserna, och en förstärkt skyldighet när företag erbjuds statligt 

stöd. Den tolkningen stöds av Europarådet liksom flera FN-organ, som har riktat specifika rekom-

mendationer till Sverige. Till exempel har FN:s kvinnorättskommitté (CEDAW) rekommenderat att 

Sverige säkerställer att svenska företag skyddar och uppfyller kvinnors mänskliga rättigheter när de har 

verksamhet utomlands. FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ECOSOC) 

har rekommenderat att Sverige reglerar och stärker sin tillsyn för att säkerställa att investeringsbeslut 

respekterar och skyddar mänskliga rättigheter utomlands. FN:s barnrättskommitté har en liknande 

rekommendation. FN:s vägledande princip 4 rekommenderar ett förhöjt ansvar för de fall där staten 

ger omfattande stöd till företag och att krav på HRDD är särskilt lämpligt när “verksamheten i sig eller 

den miljön i vilken verksamheten bedrivs utgör en betydande risk när det gäller de mänskliga rättig-

heterna.”

Sveriges politik
Regeringen skriver i sin exportstrategi från 2015 att kontakter och handel mellan människor och länder 

är bra och kan gynna värden som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och en bättre miljö. 

Som del av sin exportstrategi har Sverige valt att prioritera många länder där omfattande kränkning-

ar av de mänskliga rättigheterna äger rum, så kallade “svåra marknader” såsom Colombia, Kina och 

Saudiarabien. I skrivelserna till riksdagen om PGU och Agenda 2030 från 2016 och 2018 identifierar 

regeringen företagande på svåra marknader som en mål- och intressekonflikt i förhållande till rättvis 
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och hållbar global utveckling. Skrivelserna saknar dock konkreta förslag på åtgärder för att hantera 

denna målkonflikt.

I PGU-skrivelsen från 2018 lyfter regeringen fram att flera utlandsmyndigheter konstaterar att de inte 

arbetar systematiskt för att identifiera målkonflikter och synergier mellan de specifika målen i hållbar-

hetsagendan, vilket indikerar att varken regeringens arbete med PGU eller hållbart företagande fått 

genomslag hos utlandsmyndigheterna.

Den svenska regeringen har tagit flera viktiga steg för att stärka stödet till företag inom hållbart fö-

retagande. UD har i enlighet med handlingsplanen skapat en e-utbildning i hållbart företagande för 

anställda vid Sveriges ambassader för att kunna möta företags behov. EU- och handelsminister Ann 

Linde har aviserat att enbart hållbara och jämställda företag får delta i regeringens främjanderesor. 

Business Sweden, som ägs av staten och näringslivet och hjälper svenska företag att öka sin globala 

försäljning, har infört en ny rutin. Denna innebär att samtliga företag som deltar i en främjanderesa 

måste underteckna ett åtagandedokument om vikten av hållbart företagande inklusive respekten för 

mänskliga rättigheter. Dessa åtgärder är bra men motsvarar inte en HRDD som avses i FN:s vägledan-

de principer. Skärpta krav från staten på företag som deltar på främjanderesor skulle vara verkningsfullt 

för att hantera den av regeringen identifierade målkonflikten och öka skyddet för de mänskliga rättig-

heterna på svåra marknader.

Enligt riktlinjerna för 2017 ska Business Sweden bidra till PGU och följa vedertagna internationella 

normer och principer om affärsetik och ansvarsfullt företagande. Det saknas dock en struktur för 

uppföljning av detta uppdrag. Inga av Business Swedens resultatindikatorer handlar om hållbarhet. 

Uppföljningen riskerar att bli bristfällig. Regeringens främjanderesor och Business Swedens etable-

ringsstöd är att betrakta som “omfattande stöd och service” enligt FN:s vägledande princip 4, därför 

bör krav på HRDD införas.

En positiv åtgärd för stärkandet av mänskliga rättigheter i arbetslivet är initiativet Global Deal mellan 

arbetsmarknadens parter och stater som syftar till anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt 

genom en stärkt social dialog. Initiativet lanserades av regeringen tillsammans med bland andra ILO 

och OECD hösten 2016. Det relaterar till mål 8 i Agenda 2030, om anständiga arbetsvillkor. En stor 

utmaning för initiativet är att förenings- och organisationsrätt antingen inte existerar eller respekt-

eras fullt ut i ett antal länder, varken med stöd i officiell lagstiftning eller i praktisk tillämpning. Det 

har direkt påverkan på möjligheten till en konstruktiv dialog. Regeringen behöver fortsätta leda detta  

arbete framåt, och även tydliggöra hur Global Deal kan bidra till en stärkt jämställdhet och motverka 

trakasserier och könsrelaterat våld inom arbetslivet.

STATLIGA BOLAG OCH STATLIGA INVESTERINGAR
Statligt ägda bolag och de statliga pensionsmyndigheterna omfattas enligt FN:s vägledande principer 

av mer långtgående krav på verksamhetens respekt för mänskliga rättigheter. Statens ägarpolicy125  

säger att statliga bolag ska agera föredömligt inom hållbart företagande. Staten äger eller är delägare i 

48 bolag, alla med olika grader av risk för människorättsövergrepp i sin verksamhet.

AP-fonderna är statliga myndigheter och förvaltar mer än 1350 miljarder kronor av svenska folkets 

pensionspengar. Fonderna styrs av ett regelverk som beslutas av riksdagen. Dagens regelverk har möj-

liggjort investeringar som direkt motverkar Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättig-

heter, klimat och miljö. Till exempel har AP-fonderna under en tioårsperiod dubblerat sina innehav i 
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bolag med starka kopplingar till kärnvapentillverkning. Fonderna har också investeringar i flera kon-

troversiella gruvbolag som förorenat vattendrag och gjort sig skyldiga till kränkningar av urfolks rät-

tigheter samt hot och våld mot människorättsförsvarare liksom investeringar i jordbruksmark med 

kopplingar till land grabbing.

Sveriges politik
Regeringen har tagit flera steg i rätt riktning i sitt hållbarhetsarbete med de statliga bolagen. Ägardirek-

tivet har uppdaterats vid flera tillfällen där krav på hållbarhet blivit tydligare.126 Under 2017 infördes 

bland annat krav på ansvarsfullt agerande kring skatt. Bolagen ska också sedan 2017 analysera de 

Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och identifiera de mål som bolagets verksamhet 

påverkar och bidrar till. Alla statliga bolag ska enligt direktivet anpassa sina riktlinjer och rutiner till 

FN:s vägledande principer. Näringsdepartementets styrning och uppföljning av de statliga bolagen när 

det gäller hållbarhet har uppmärksammats internationellt och anses ligga i framkant. Bolagens öppen-

het om sin verksamhet har ökat liksom dialogen med civilsamhällesaktörer.

Samtidigt är fortfarande efterlevnad av regelverken och systematik i hållbarhetsarbetet ett frågetecken. En 

uppföljning av de statligt ägda bolagens kommunikation om sitt arbete med FN:s vägledande princi-

per, som revisionsfirman KPMG genomförde på uppdrag av Näringsdepartementet under våren 2017, 

visar att respekt för mänskliga rättigheter ännu inte fått en naturlig plats i bolagens riskhanteringssystem.

För att säkerställa statens skyldigheter 

och roll som förebild är det centralt 

att ägardirektiven reflekterar starka 

krav på hållbarhet. Genom direktiven 

har staten möjlighet att ställa obliga-

toriska krav på att de statliga bolagen 

genomför en HRDD. Statskontoret 

rekommenderar i sin utredning att re-

geringen tar fram kriterier för när stat-

liga bolag bör genomföra HRDD och 

att regeringen bör, som ett minimum, 

ställa krav på att bolagen genomför 

HRDD i högrisksituationer.127

De senaste åren har det i riksdagens pensionsgrupp förts diskussioner om ett nytt regelverk för AP-fon-

derna. I mitten på 2017 presenterade regeringen ett förslag på nya regler för första till fjärde AP-fon-

derna, som gick ut på remiss under hösten.128 Det nya förslaget innehåller flera viktiga förbättringar, 

exempelvis att det i lagtext åläggs AP-fonderna att vara ansvarsfulla investerare och ägare samt verka 

för främjande av en hållbar utveckling. Avkastningskravet är dock fortfarande överordnat hållbarhets-

målen i förslaget, vilket är otillräckligt. För att säkerställa att AP-fonderna agerar i enlighet med klimat-

mål, Sveriges folkrättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden måste det vara tydligt att 

dessa är grundläggande förutsättningar för AP-fondernas kapitalförvaltning och att de utgör ramarna 

inom vilken fonderna kan maximera sin avkastning.129

 För att säkerställa att AP-fonderna agerar  
i enlighet med klimatmål, Sveriges folkrätts- 
liga förpliktelser och andra internationella  
åtaganden måste det vara tydligt att dessa  
är grundläggande förutsättningar för  
AP-fondernas kapitalförvaltning och att  
de utgör ramarna inom vilken fonderna kan  
maximera sin avkastning.
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OFFENTLIG UPPHANDLING
Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för mer än 600 miljarder kronor. Det motsvarar omkring 

20 procent av BNP. Den offentliga sektorn dominerar som uppdragsgivare inom vissa sektorer som 

byggnadsindustrin, affärstjänster och IT. Socialt ansvarsfull upphandling syftar till att skapa ett samhälle 

som kombinerar hållbar ekonomisk tillväxt med bättre levnads- och arbetsvillkor. Både internationella 

och svenska erfarenheter talar för att genomtänkta och välformulerade sociala krav i upphandlingspro-

cesser kan göra skillnad ifråga om antidiskriminering, ökad respekt för grundläggande rättigheter och bättre 

arbetsmiljö, förutsatt att kraven också följs upp. Tydligare integrering av sociala krav i offentlig upp-

handling går också i linje med flera mål i Agenda 2030, framförallt mål 12 om hållbar produktion och kon-

sumtion och delmål 12.7 som handlar om upphandling som verktyg för en hållbar utveckling specifikt.

Sveriges politik
Sverige har från och med 2017 en ny upphandlingslagstiftning som går längre än tidigare lagstiftning 

gällande arbetsrätt. Lagen om offentlig upphandling (LOU) säger att upphandlande myndigheter ska, 

om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med 

ILO:s kärnkonventioner, de grundläggande rättigheterna och principerna i arbetslivet, om arbetet ut-

förs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. Lagen säger även att myndig-

heten ska kräva att leverantörens underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet 

också uppfyller villkoren som ställts.130 Detta är en viktig skärpning av upphandlingslagstiftningen som 

tidigare inte innehöll några krav gällande arbetsrätt.

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppgift att stötta upphandlande myndigheter i att ställa och följa 

upp kraven. Detta är välkommet. Stödet bör utvecklas ännu mer och nationella samarbeten bör ini-

tieras för att öka upphandlande myndigheters påverkansmöjligheter på företags arbete med mänskliga 

rättigheter. Framförallt borde detta göras hos statliga myndigheter som ligger efter i att tillämpa sociala 

krav för arbetsrätt i leverantörsled globalt. Granskningar visar att sociala krav inom offentlig upphand-

ling leder till faktisk förbättring för arbetstagare inom svenska offentliga aktörers leverantörskedjor.  

Regeringens upphandlingsstrategi, som främst gäller statliga myndigheter, säger endast att upphand-

lingar bör främja företagens respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet enligt FN:s riktlinjer. Så 

länge det står bör är det att tolka som frivilligt och riskerar att bli ett slag i luften.

GOTTGÖRELSE
Alla offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna har rätt till effektiva rättsmedel, det vill säga att 

kunna bli hörd och få sin sak prövad. Detta gäller även då företag står bakom överträdelser som kränker 

mänskliga rättigheter. Rätten har erkänts i flera internationella fördrag och människorättsinstrument, 

och även som en regel i internationell sedvanerätt. Det handlar både om möjligheten att kunna få sin 

sak prövad i domstol och att få stöd för medling eller andra typer av förhandlingar utanför domstols-

väsendet. Problemet är att det idag finns många hinder, både rättsliga och praktiska, som kan försvåra 

möjligheten att få sin sak prövad. I länder med hög förekomst av fattigdom eller korruption, och där 

kapacitet och politisk vilja att reglera företag saknas, är det ofta ännu svårare för de som har drabbats 

att få sin sak hörd. Samtidigt är människor i dessa länder ofta de som drabbas hårdast. FN:s högkom-

missarie för mänskliga rättigheter har slagit fast att stater bör minska dessa hinder.

Sveriges politik
Regeringen har skärpt lagstiftningen till skydd för arbetstagare som slår larm vid allvarliga missför-

hållanden i sin verksamhet. Utöver detta har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att underlätta 
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drabbade personers möjlighet att ställa svenska företag, eller dotterbolag till svenska företag, inför rätta 

för att ha kränkt deras rättigheter.

Vid fall av kränkningar av mänskliga rättigheter utförda av svenska företag i utlandet finns det stora  

juridiska hinder för utländska medborgare att kunna dra företagen inför svensk domstol. I UD:s  

uppföljning till handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter står det att möjligheten till 

domstolsprövning i Sverige är förhållandevis god. UD nämner dock inte de hinder som advokatbyrån 

Mannheimer Swartling identifierade på uppdrag av UD 2015. Enact, som del av Statskontorets utred-

ning 2018, redogör för juridiska hinder som begränsar möjligheterna att få sin sak prövad.

När det gäller icke-juridiska mekanismer har Sverige i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinatio-

nella företag en nationell kontaktpunkt (NKP), som består av representanter för staten, näringslivet 

och arbetstagarorganisationer. Kontaktpunktens huvuduppgift är att se till att företag följer OECD:s 

riktlinjer och att följa upp svenska företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom dialog 

mellan inblandade parter. I handlingsplanen från 2015 står det att UD kommer att undersöka förut-

sättningarna för att stärka NKP. I uppföljningen till handlingsplanen 2017 står det att förutsättning-

arna kommer att undersökas vidare, utan ytterligare information om konkreta åtgärder eller tidsplan.

REKOMMENDATIONER

SVERIGE BÖR:

• Omgående utreda en lagstiftning kring obligatorisk Human Rights Due Diligence 

(HRDD) för företag.

• Införa krav på obligatorisk HRDD i ägardirektiven för statliga bolag och genomföra en 

granskning av bolagens faktiska efterlevnad av FN:s vägledande principer.

• Tydliggöra ansvaret för upphandlande myndigheter att ställa krav på sina leverantö-

rer att respektera mänskliga rättigheter, och via upphandlingsmyndigheten förstärka 

stödet till upphandlande myndigheter gällande tillämpning av sociala krav.

• Ålägga Business Sweden att förstärka sin hållbarhetsuppföljning genom att bland 

annat ta fram hållbarhetsindikatorer och öka insynen för mer effektiv uppföljning och 

granskning från tredje part.

• Förstärka den nationella kontaktpunktens funktion och effektivitet så att den bättre 

kan behandla och gottgöra svenska företags människorättsöverträdelser.

• Förstärka förslaget till nytt regelverk för AP-fonderna så att lagtexten tydligt anger att 

AP-fonderna ska genomföra sitt uppdrag utan att motverka klimatmål, Sveriges folk-

rättsliga förpliktelser och andra internationella åtaganden samt att främja en hållbar 

utveckling.

• Aktivt stödja FN-processen för ett bindande internationellt instrument om företagan-

de och mänskliga rättigheter.
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