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FÖRETAGANDE 
OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
KAPITLET ÄR FRAMTAGET AV ACT SVENSKA KYRKAN, AFRIKAGRUPPERNA, AMNESTY 
INTERNATIONAL, DIAKONIA, FAIR ACTION, FAIRTRADE SVERIGE, FIAN SVERIGE, FORUMCIV, 
LATINAMERIKAGRUPPERNA. NATURSKYDDSFÖRENINGEN, RÄDDA BARNEN, SWEDWATCH, 
UNION TO UNION OCH WE EFFECT. 

Sveriges regering har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, i Sverige och i andra 
länder där svenska företags agerande riskerar att påverka dessa rättigheter negativt. I dagens 
globaliserade ekonomi med internationell produktion av många varor och tjänster är det tyvärr 
vanligt att företag har en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Det kan handla om barn-
arbete, farliga arbetsförhållanden, diskriminering av fackligt aktiva, tvångsförflyttningar av 
ursprungsbefolkning eller utvinning av naturresurser som leder till miljöförstöring och konflikt 
med miljö- och människorättsförsvarare. Företag som väljer att arbeta etiskt och hållbart kon-
kurrerar på ojämlika villkor med de som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

Sveriges regeringen är tydlig med att den förväntar sig att företag respekterar mänskliga rättig-
heter i all verksamhet. Men trots den utbredda problematiken har Sverige inga bindande regler 
som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter utanför landets gränser. Regeringen 
behöver därför aktivt arbeta för en lag som gör det obligatoriskt för svenska företag att genom-
föra en så kallad human rights due diligence (HRDD) i enlighet med FN:s vägledande prin-
ciper för företag och mänskliga rättigheter. I en ny ägarpolicy för statliga bolag har regeringen 
stärkt krav på hållbarhet inom flera områden vilket är positivt. Men även där borde tyd ligare 
krav ställas på att statliga bolag ska respektera mänskliga rättigheter.

FÖRETAGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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REKOMMENDATIONER
Regeringen bör:

•	 Skyndsamt tillsätta en utredning för en Human Rights Due Diligence-lagstiftning (HRDD) som 
drar nytta av lärdomar från övriga EU-länder. Samt garantera att utrednings arbetet sker i dialog med 
svenska civilsamhällesorganisationer, fackliga organisationer och företag. 

•	 Ta en ledande roll i arbetet med att ta fram en ambitiös och effektiv HRDD-lagstiftning på EU-nivå.

•	 I ägarpolicyn för statliga bolag införa krav på HRDD.

•	 Följa upp hur Första-Fjärde AP-fonderna implementerar och lever upp till det nya regelverket, och 
även följa upp att fonderna efterlever Parisavtalet, internationella konventioner och andra folkrätts-
liga förpliktelser. 

•	 Tydliggöra ansvaret för upphandlande myndigheter att krav ska ställas på leverantörer att respek-
tera mänskliga rättigheter och att kraven ska följas upp.

•	 Verka för att EU-kommissionen ska följa upp och utvärdera hur medlemsländerna och EU-institu-
tionerna ställer etiska krav vid upphandling, samt vid behov föreslå regelförstärkningar.

•	 Tydliggöra utlandsmyndigheternas uppdrag att ge vägledning till svenska företag kring hur de bör 
agera för att undvika negativ påverkan på människorätts- och miljöförsvarare samt underlätta kon-
takter mellan företag och civilsamhällesaktörer på plats. 

Riksdagen bör: 

•	 Inom ramen för riksdagens Pensionsgrupp följa upp hur Första-Fjärde AP-fonderna implement erar 
det nya regelverket, samt följa upp att fonderna efterlever Parisavtalet, internationella konventioner 
och andra folkrättsliga förpliktelser.

Svenska EU-parlamentariker bör: 

•	 Proaktivt stödja och verka för att EU får en bindande HRDD-lagstiftning om företags ansvar för 
mänskliga rättigheter.

•	 Verka för att EU-kommissionen följer upp och utvärderar hur, och i vilken utsträckning, medlems-
länderna och EU-institutionerna ställer sociala hållbarhetskrav vid offentliga upphandlingar, samt 
vid behov föreslå regelförstärkningar.
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I dagens globaliserade ekonomi med 
internationell produktion och han-
del av många varor och tjänster är 
det vanligt att mänskliga rättigheter 

påverkas negativt, något som sker i hela värde-
kedjan. Det kan till exempel handla om barn-
arbete, osäkra och farliga arbetsförhållanden, 
tvångsförflyttningar eller utvinning av natur-
resurser som leder till miljöförstöring och kon-
flikt med lokalbefolkningar. Företags bristande 
respekt för mänskliga rättigheter slår särskilt hårt 
mot de som redan utsätts för diskriminering. 
Kvinnor är överrepresenterade bland de som ut-
för lågavlönade jobb med arbetsvillkor som bry-
ter mot mänskliga rättigheter, men stängs ofta 
ute från beslutsprocesser om företags agerande. 

I april 2020 visade en kartläggning av 46 svenska 
företags hållbarhetsrapporter att många företag 
inte arbetar systematiskt för att förebygga och 
motverka sin negativa påverkan på människor 
och miljö i alla led.118 Nästan hälften av de 
granskade företagen följer inte upp hur deras 
policy för mänskliga rättigheter efterlevs i den 
egna verksamheten eller hos underleverantörer. 
En granskning av 1000 europeiska företag, 
publicerad i februari 2020, visar att endast en 
femtedel rapporterar om hur de arbetar för att 
säkerställa att ingen negativ påverkan på mänsk-
liga rättigheter sker i deras leverantörsled. Detta 
trots att över 80 procent av företagen anger att 
de har en policy för mänskliga rättigheter.119 

Flera företag är redan medvetna och arbetar 
kontinuerligt med dessa utmaningar, men för 
det mesta handlar det om egna initiativ. De 
företag som väljer att arbeta etiskt och hållbart 
tvingas konkurrera på ojämlika villkor med före-
tag som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter. 

Stater har en skyldighet att skydda mänskliga 
rättigheter och se till att de respekteras av tredje 
part, exempelvis företag. Trots den utbredda 

problematiken finns varken en EU-lagstiftning 
eller svensk lagstiftning som kräver att företag 
respekterar mänskliga rättigheter. Genom en så 
kallad Human Rights Due Diligence-lagstiftning 
(HRDD) åläggs företag att göra en kontinuerlig 
risk- och konsekvensanalys samt åtgärdsplan i en-
lighet med FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter, vilka Sverige åtagit sig 
att verka enligt. En HRDD görs i syfte att identifi-
era, förebygga, lindra och redogöra för hur företag-
et hanterar potentiella och faktiska människorätts-
risker, både i Sverige och i de länder där svenska 
företag verkar och gör affärer. En HRDD-lagstift-
ning skulle skapa ett juridiskt utrymme att utkräva 
ansvar från företagen. Detta uppmuntras av FN 
och diskuteras i flera EU-länder. 

I slutet av april 2020 presenterade EU:s justitie-
kommissionär ett initiativ för att ta fram en EU- 
lag kring företag och mänskliga rättigheter.120 EU- 
 initiativet, som nu ska utredas och gå ut på en 
öppen konsultationsrunda, är en historisk möj lig-
het att agera för mänskliga rättigheter och miljön. 

 SVERIGES POLITIK 

Den svenska regeringen är tydlig med att den 
förväntar sig att företag respekterar mänskliga 
rättigheter i all verksamhet. Det uttrycks både i 
Plattform för internationellt hållbart företagande121 
från december 2019, skrivelsen Politik för håll-
bart företagande från 2015122 och i den nationella 
handlingsplanen för företagande och mänskliga 
rättigheter från samma år.123 I Plattform för interna-
tionellt hållbart företagande meddelar regeringen att 
den vill avvakta med att ta ställning till lagkrav om 
HRDD för att dels se om lagen om hållbarhets-
rapportering från 2016 medfört en positiv inver-
kan på företags åtgärder, dels invänta hur hållbart 
företagande behandlas inom EU. Den svenska lag-
stiftningen om hållbarhetsrapportering för större 
företag och organisationer är visserligen starkare 
än EU-direktivet då den omfattar fler företag. 
Lagstiftningen ställer dock inte krav på företag att 
genomföra en HRDD.

FÖRETAGS OCH STATENS 
ANSVAR FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIG HETER 
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Regeringen har vid flera tillfällen uppmanats att 
utreda en lagstiftning om HRDD. I början av 
2018 presenterade Statskontoret en utredning 
som regeringen beställt om Sveriges efterlevnad 
av FN:s vägledande principer.124 Statskontoret 
kom med flera rekommendationer om för-
bättringsåtgärder, bland annat att regeringen 
omgående ska utreda möjligheterna att ställa 
lagkrav på svenska företag att genomföra HRDD. 
Statskontoret rekommenderade att lagen ska 
göra det möjligt att pröva och döma fall där 
svenska företags agerande i andra länder leder 
till negativa effekter på mänskliga rättigheter. I 
mars 2019 framförde Agenda 2030-delegationen 
samma rekommendation i sitt slutbetänkande till 
regeringen.125

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg sa när 
hon i december 2019 presenterade Plattform för 
internationellt hållbart företagande att regeringen 
inte stänger dörren för en svensk lag med krav på 
företagen att de respekterar mänskliga rättigheter. 
Hon sa också vid ett möte126 om Global Deal att 
det är bra att det har tagits ett initiativ på EU-
nivå och att Sverige kommer att stödja och vara 
aktiva i processen. Men inga steg till en officiell, 
inkluderande process har hittills tagits.

Frivillighet har visat sig vara otillräckligt. 
Bindande regler behövs för att skydda män-
niskor och miljö, främja jämställdhet och 
säkerställa rättvis konkurrens för företag som 
agerar ansvarsfullt. Det är hög tid att Sveriges 
regering skyndsamt tillsätter en utredning för 
en HRDD-lagstiftning i Sverige. Det är centralt 
att utredningsarbetet sker i dialog med svenska 
civilsamhällesorganisationer, fackliga organisa-
tioner och företag.

Enligt FN:s vägledande principer127 
ska stater ta ett extra stort ansvar för 
att statligt ägda bolag och statliga 
myndigheter respekterar mänskliga 

rättigheter. I svenska statens bolagsportfölj finns 
46 hel- och delägda bolag. Dessa finns ofta på 
marknader där risker för negativa effekter på 
mänskliga rättigheter är stora. Svenska AP-fon-
derna är statliga myndigheter som förvaltar runt 
1500 miljarder kronor av svenska folkets pen-
sionspengar. I januari 2019 fick Första till Fjärde 
AP-fonden ett nytt regelverk128 som slår fast att 
pensionskapitalet ska förvaltas på ett föredömligt 
sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvars-
fullt ägande. Fonderna ska också verka för ett 
främjande av hållbar utveckling. 

AP-fonderna har genom åren fått kritik för att ha 
investeringar i företag som påverkar mänskliga 
rättigheter negativt och bidrar till miljöförstöring 
och klimatförändringar. De har till exempel 
investeringar i företag som bygger vindkraftverk 
i ockuperade Västsahara i strid med internatio-
nell rätt,129 och i gruvbolag som är inblandade i 
tvångsförflyttningar och negativ påverkan på ur-
folks rättigheter. Investeringar finns även i företag 
med oljepalmsplantager eller sockerrörsodlingar 
där det förekommer människorättskränkningar 
och där småbrukare förlorar sin mark, så kallad 
”landgrabbing”.130

 SVERIGES POLITIK 

I februari 2020 beslutade regeringen om en ny 
ägarpolicy131 för de statliga bolagen. Kraven på 
hållbarhet har förstärkts inom flera områden 
jämfört med den tidigare ägarpolicyn från 2017. 
Bolagen ska nu ställa arbetsrättsliga krav på 
leverantörer. Kraven på huvudleverantören ska 
också gälla för eventuella underleverantörer i alla 

STATLIGT 
ÄGDA BOLAG 
OCH STATLIGA 
INVESTERINGAR 

Bindande regler behövs för 
att skydda människor och 
miljö, främja jämställd-
het och säkerställa rättvis 
konkurrens
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led. Bolagen ska sätta tydliga strategiska mål i 
riktning mot långsiktigt hållbart värdeskapande. 
Internationella riktlinjer och Agenda 2030 ska 
vara vägledande för bolagens arbete. Regeringen 
understryker i Plattformen för internationellt håll-
bart företagande132 att man genomför kompetens-
höjande insatser och utökad uppföljning av 
bolagens arbete med FN:s vägledande principer. 

Regeringens steg för att förstärka de statliga 
bolagens hållbarhetsarbete, bland annat försöken 
att komma åt negativ påverkan på mänskliga rät-
tigheter i leverantörskedjan, är positiva. Samti-
digt borde regeringen gå längre och genom ägar-
policyn ställa obligatoriska krav på att de statliga 
bolagen genomför en HRDD. Regeringen nöjer 
sig fortfarande med att i policyn säga att bolag 
med statligt ägande ska agera föredömligt inom 
hållbart företagande och på ett sådant sätt att 
de åtnjuter offentligt förtroende. Statskontoret 
påpekade i sin utredning133 att regeringen inom 
ramen för hållbarhetsanalyserna och ägardialog-
erna också har möjlighet att kräva att de statliga 
bolagen genomför HRDD. FN:s barnkonvention 
blev svensk lag den 1 januari 2020. Därmed har 
regeringen ett stort ansvar att säkra barns rättig-
heter i relation till företags verksamhet, vilket 
gäller både statligt och privat ägda bolag.

Det nya regelverket för AP-fonderna innebär 
steg i rätt riktning eftersom det ställer hårdare 
hållbarhetskrav på fondernas investeringar, 
liksom krav på ökad öppenhet. AP-fonderna 
har länge uppvisat brister i transparensen, till 
exempel är det svårt att få insyn i ägardialoger-
na med bolagen. Samtidigt kvarstår problemet 
att avkastningskravet är överordnat hållbar-
hetsmålen. I den årliga utvärderingen av fon-
derna som regeringen lämnade till riksdagen i 
maj konstaterar regeringen att ett år är för kort 
tid för att kunna utvärdera det nya regelverket 
och att AP-fondernas arbete med hållbarhet bör 
fortsätta att stärkas, inte minst för att vara i linje 
med Parisavtalet. Regeringens utvärdering borde 
dock kunna vara mer kritiskt granskande och 
fördjupande. Därför är det välkommet att Riks-
revisionen har beslutat att granska AP-fondernas 
hållbarhetsarbete. 

Den offentliga sektorn i Sverige gör 
årligen inköp av varor och tjänster 
till ett värde av mer än 700 miljarder 
kronor, motsvarande 15 procent av 

BNP.134 Offentliga sektorn är en stor inköpare 
och uppdragsgivare inom vissa sektorer, såsom 
byggnadsindustrin och IT. Genom att ta social, 
arbetsrättslig och miljöhänsyn i samband med 
upp handling kan upphandlande myndigheter 
värna om och aktivt främja mänskliga rättigheter 
och miljö. Både internationella och svenska 
erfarenheter visar att sociala krav i upphand-
lingar ger ökad respekt för mänskliga rättigheter 
när det ställs noggrant formulerade krav i de 
löpande rutinerna som systematiskt följs upp. 
Detta främjar i sin tur även Globala målen i 
Agenda 2030, framförallt mål 12 om hållbar 
produktion och konsumtion.

 SVERIGES POLITIK 

2017 års lagstiftning om offentlig upphandling 
innebar en viktig skärpning av reglerna för 
offentlig upphandling som tidigare inte inne-
höll några krav gällande arbetsrätt, exempelvis 
om föreningsfrihet och förbud mot barnarbete. 
Lagen om offentlig upphandling (LOU)135 säger 
sedan 2017 att upphandlande myndigheter, om 
det är behövligt, ska kräva att leverantören full-
gör ett kontrakt enligt angivna villkor i enlighet 
med ILO:s kärnkonventioner. Detta förutsatt 
att arbetet utförs under sådana förhållanden att 
svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

Lagstiftningen från 2017 kunde dock ha gått 
längre genom att kräva att upphandlande myn-
digheter ställer och följer upp krav utifrån FN:s 
vägledande principer om företag och mänskliga 
rättigheter136 i enlighet med best practice, vilket 
inneburit att alla mänskliga rättigheter skulle 
beaktas, inte enbart ILO:s åtta kärnkonventio-
ner. Dessa riktlinjer omfattar alla mänskliga 

KRAV INOM 
OFFENTLIG 
UPPHANDLING
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rättigheter. Begränsningen i lagstiftningen 
märks också i den svagare, icke-förpliktigande, 
bör-skrivning i LOU 3 §, kapitel 4: ”En upp-
hand lande myndighet bör beakta miljöhänsyn, 
sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 
upphand ling om upphandlingens art motiver-
ar detta.” Även i regeringens upphandlings-
strategi137 från 2017 används ordet bör istället 
för ska. Strategin riktar sig framförallt till 
statliga myndigheter och har inriktningsmål i 
syfte att utveckla arbetet med strategiska inköp. 
Mål sju handlar om sociala krav och säger att 
upphand lingar bör främja företagens respekt 
för mänskliga rättigheter i sin verksamhet 
enligt FN:s vägledande principer om företag 
och mänskliga rättigheter. Ingen skärpning av 
språket har gjorts sedan 2017 varken i lagtexten 
eller i regeringens upphand lingsstrategi. 

Den statliga Upphandlingsmyndigheten har i 
uppgift att stötta upphandlande myndigheter 
i att ställa och följa upp relevanta krav. Detta 
stöd bör utvecklas ännu mer i syfte att stärka 
upphandlande myndigheters kapacitet att ställa 
krav på att mänskliga rättigheter värnas i hela 
leverantörskedjan och att följa upp ställda krav. 
Upphandlingsmyndigheten bör tydliggöra att 
oberoende tredjepartscertifieringar138 med höga 
hållbarhetskrav kan och bör användas i kravfor-
mulering och verifiering. Upphandlingsmyndig-
heten har fått i uppdrag att följa upp regeringens 
upphandlingsstrategi och tillämpningen av 
målen i den. Enkätundersökningar som myndig-
heten har genomfört 2018 och 2020 tyder på 
att allt fler upphandlande organisationer ställer 
arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s åtta kärnkon-
ventioner. Undersökningarna tyder även på 
att det är regionerna som ställer och följer upp 
arbetsrättsliga krav i störst utsträckning, medan 
de statliga myndigheterna halkar efter. Endast 
14 procent av de statliga myndigheterna uppgav 
att de följde upp kraven, delvis på grund av kom-
petens- och resursbrist.139

Upphandlingsmyndigheten fick 1 juli 2020 
ett utökat uppdrag om att ta fram statistik om 
upphandling som omfattar sociala och miljö-
mässiga krav,140 något vi välkomnar. Det behövs 
mer kunskap om hur myndigheter implemen-

terar upphandlingsstrategins mål och rådande 
lagstiftning. Till exempel behöver statistik tas 
fram över huruvida myndigheter ställer krav på 
att mänskliga rättigheter respekteras, inklusive 
barns rättigheter och rättvist handlade produk-
ter, och även statistik över hur myndigheterna 
följer upp kraven. Statliga myndigheters upp-
drag att rapportera hur de uppfyller upphand-
lingsstrategins inriktningsmål samt systematik 
för avtalsslutande parter (såväl privata som 
offentliga aktörer) behöver också följas upp över 
tid. Detta för att kunna identifiera strukturella 
brister som myndigheter måste hantera för att 
kunna visa att Sverige följer sina internationella 
åtaganden såsom barnkonventionen.

Sverige bör också verka 
för att EU:s offentliga 
upphandling ska bli socialt 
och miljömässigt hållbar. 
Det är bland annat ett 
viktigt verktyg för Sverige 
i att driva Agenda 2030 
framåt. 

Sverige bör också verka för att EU:s offentliga 
upphandling ska bli socialt, etiskt och miljö-
mässigt hållbar. Det är bland annat ett viktigt 
verktyg för Sverige i att driva Agenda 2030 
framåt. 55 procent av alla upphandlingar inom 
EU använder i dag enbart lägsta pris som krav. 
I en sammanfattning från EU-kommissionen 
på området beskrivs detta som en indikation på 
att offentliga upphandlare inte riktar tillräck-
lig uppmärksamhet på kvalitet, hållbarhet och 
innovation.141
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Människorätts- och miljöförsvar-
are spelar en nyckelroll genom att 
hålla företag och stater ansvariga 
för negativa effekter på mänskliga 

rättigheter och miljöförstöring. Många av dem 
utsätts emellertid för hot, trakasserier och 
till och med dödligt våld när de står upp för 
arbetstagares rättigheter eller motsätter sig 
kommersiella projekt kopplade till mäktiga 
ekonomiska och politiska intressen. Kvinnor 
som försvarar miljö och mänskliga rättigheter 
utsätts dessutom för sexualiserade hot och 
övergrepp, trakasserier på internet och an-
dra former av könsrelaterad diskriminering. 
Företag kan bli involverade i attacker mot 
människorätts- och miljöförsvarare genom sina 
leverantörer, kunder eller andra affärspart-
ners. Världsfacket ITUC’s årliga granskning 
av mänskliga rättigheter i arbetslivet visade i 
sin senaste mätning att rätten att organisera 
sig fackligt har inskränkts i 107 länder och att 
fackligt aktiva mördats i nio länder, på grund 
av sitt engagemang.142 

Företag kan bidra till en förvärrad hotbild mot 
människorätts- och miljöförsvarare på flera 
sätt, bland annat genom att erbjuda teknik 
som möjliggör övervakning.143 Informations- 
och kommunikationsteknologi-sektorn144 har 
visat sig särskilt problematisk i detta hän-
seende. Internets utveckling och möjligheten 
till informationsspridning och kommunika-
tion är en positiv förutsättning för stärkt 
demokratisk utveckling. Samtidigt använder 
stater i allt större utsträckning dessa redskap 
för att tysta och övervaka människorättsförs-
varare och civilsamhällesaktörer, till exempel 
genom censur av innehåll på nätet och ned-
stängningar av nätet, ofta med hänvisning till 
nationell säkerhet.145 Under coronapandemin 
har ytterligare möjligheter till övervakning 
skapats. Det riskerar i vissa länder att leda till 
långtgående konsekvenser för den demokratis-

ka utvecklingen framöver146 och ge långtgående 
negativa mänskliga, sociala och ekonomiska 
konsekvenser för alla som drabbas, och även 
deras familjer.

 SVERIGES POLITIK 

Det är viktigt att svenska regeringen agerar 
reso lut i stödet till människorätts- och miljö -
försvarare och står upp för medborgerliga fri- 
och rättigheter. I utrikesdeklarationen 2019 
meddelade regeringen att demokratisatsningen 
skulle bli en av regeringens tre utrikespolitiska 
prioriteringar och ett fokusområde i Strategi 
2022.147 I demokrati satsningen ska Sverige i 
alla sammanhang stå upp för de demokratiska 
principerna, arbeta för att stärka demokratin 
och uttrycka kritik när den brister eller riskerar 
att försvagas. 

MÄNNISKORÄTTS-
FÖRSVARARE OCH 
FÖRETAGENS ANSVAR 

Det är viktigt att svenska 
regeringen agerar resolut 
i stödet till människorätts- 
och miljöförsvarare och 
står upp för medborger-
liga fri- och rättigheter. 

Regeringens målsättning är att demokrati-
satsningen likt, och i samspel med, den feminis-
tiska utrikespolitiken ska genomsyra utrikesför-
valtningens arbete och spänna över den samlade 
utrikespolitiken. Men till skillnad från exempel-
vis den feministiska utrikespolitiken har inte 
demokratisatsningen en egen handlingsplan. 
Inte heller klargörs det hur demokratisatsnin-
gen ska samspela med de andra utrikespolitiska 
prioriteringarna, hur de ska stärka varandra och 
samverka för att uppnå bästa möjliga resultat. 

FÖRETAGANDE OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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I utrikesdeklarationen 2020 framhölls att de 
fackliga rättigheterna ska lyftas i UD:s landrap-
porter om mänskliga rättigheter,148 vilket är 
positivt för ökad kontextkännedom. Det krävs 
kunskap på ambassaderna om frågor som rör 
hur företag kan påverka mänskliga rättigheter. 
Detta är viktig för att utlandsmyndigheterna 
bättre ska kunna ge tydlig vägledning till svens-
ka företag om hur de bör agera för att undvika 
negativ påverkan på människorätts- och miljö-
försvarare i alla delar av sin verksamhet, samt 
underlätta kontakter mellan företag och civil-
samhällesaktörer. Det handlar även om att ta 
fram system för att upptäcka varningssignaler 
när mänskliga rättigheter och människorätts-
försvarare är i fara inom ramen för projekt där 
svenska företag deltar. Ambassadernas arbete 
med å ena sidan stöd till civilsamhället och å an-
dra sidan det handelsfrämjande arbetet har i dag 
för få kontaktytor. Här skulle svenska ambassad-
er kunna spela en viktig funktion kring initiativ 
för samverkan och partnerskap.


