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Förord
Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser som
möjliggör samhällsutveckling och välfärd. Denna rapport beskriver företagens roll i
samhället, såväl här i Sverige som internationellt. Rapporten visar hur företagen via sin
affärsmässiga verksamhet aktivt bidrar till samhällsutvecklingen.
Vi har valt att dra en tydlig skiljelinje mellan det som vi kallar ”företagens samhällsengagemang” och det som kallas ”företagens samhällsansvar” (CSR). Företagens
samhällsengagemang handlar i hög utsträckning om företagens behov av att vårda sina
relationer med olika intressenter. I rapporten beskriver vi på vilket sätt och i vilken
omfattning olika intressenter påverkar företagens verksamhet.
Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) kallas på svenska ofta för företagens
samhällsansvar och är ett snävare begrepp än företagens samhällsengagemang. Begreppet
har inte någon etablerad, internationellt fastlagd definition, men beskrivs ofta som ett
frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor om mänskliga
rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter. Ett sätt att definiera CSR är att utgå från
begreppet hållbar utveckling. I praktiken handlar CSR både om att företagen ska uppfylla
kraven i den nationella lagstiftningen och i den mån den nationella lagstiftningen inte är
tillräcklig, agera utifrån ett antal etablerade, fundamentala värden och rättigheter som är
globala.
Rapporten har tillkommit därför att vi vill stimulera ett genomtänkt, seriöst och långsiktigt
hållbart förhållningssätt när det gäller normer och värderingar inom företagen. Vi vill också
öka kunskapen om företagens roll i samhället och betydelsen av att verka i samklang med
samhällets normer. Rapporten innehåller dock inte rekommendationer till medlemsföretagen om att arbeta på ett visst sätt med dessa frågor. Varje företag måste utveckla sitt
eget sätt att arbeta. Det finns inte en modell som passar alla. Däremot kommer Svenskt
Näringsliv att stimulera erfarenhetsutbyte och diskussion om dessa frågor mellan våra
medlemsföretag. Därför kommer vi att anordna en rad seminarier kring dessa frågeställningar, bland annat seminarier som berör etik i samhället. Ytterligare information finns
på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se.
Rapporten är skriven av en arbetsgrupp bestående av Göran Norén, Ingela Bendrot, Birgitta
Laurent, Charlotte Nyberg, Inger Strömdahl och Marie-Louise Thorsén-Lind. Rapporten har
behandlats i en workshop där speciellt inbjudna företagsrepresentanter och företrädare för
branschorganisationer har tillfört sina synpunkter.
Stockholm mars 2004
(reviderad februari 2006)

Göran Norén
Avdelningschef Näringspolitik
Svenskt Näringsliv
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Företagens roll i samhället
GLOBALISERINGEN SKAPAR NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunikationerna blir allt snabbare och når allt fler platser. Telefonförbindelser, mail,
internet och globala satellitkanaler på TV ökar kontakterna mellan människor och ger
ögonblicklig information om händelser från alla jordens hörn. Nya uppfinningar och
medicinska genombrott stärker livskvaliteten och ökar livslängden för många människor.
Länder och människor har flätats samman i en väv av ömsesidigt beroende. Vi måste
gemensamt ta oss an en rad utmaningar. Miljöproblem, fattigdom och terrorism måste lösas
tillsammans. Det skapar också oändliga gemensamma möjligheter. Demokrati, mänskliga
rättigheter och marknadsekonomi har i allt högre grad blivit värden som enar världens
länder – värden som på olika sätt bidrar till att förbättra livet för världens människor. Detta
är globaliseringen.
Svenska företag är en del av denna process. Redan vid förra sekelskiftet började många av
våra stora företag söka sig ut för att hitta nya marknader. Denna process har fortsatt med
oförminskad kraft, hejdad bara av världskrigen. Svenskt näringsliv tillhör idag ett av
världens mest ”globaliserade”. Av världens cirka 60 000 multinationella företag beräknas
cirka 4 000 ha sitt ursprung i Sverige. Företag köper och säljer varor och tjänster globalt och
många har etablerat tillverkning och dotterbolag i en lång rad länder.
Under de senaste 10-15 åren har det pågått en intensiv debatt om ”globaliseringen”.
Kritikerna mot utvecklingen pekar på vad man anser vara negativa effekter av frihandeln,
de ökade internationella investeringarna och kapitalrörligheten. Diskussionen har nu alltmer
kommit att fokuseras på begrepp som fattigdomsbekämpning, utvecklingspolitik och hållbar
utveckling. Allt fler, inte minst olika FN-organ, har också kommit att erkänna och förstå
företagens betydelse för att nå dessa mål. Samtidigt reser många frågan om vad företagen
ska ta för roll i utvecklingen. Hur ska deras engagemang vara, vilket ansvar har de?

FÖRETAGENS AFFÄRSVERKSAMHET GER SAMHÄLLSNYTTA
Företagens grundläggande roll är att utveckla, producera och leverera varor och tjänster till
sina kunder. Detta måste genomföras på sådant sätt att företaget är lönsamt, vilket i sin tur
kräver mycket mer än kompetens inom det egna verksamhetsområdet och dess processer.
Duktiga entreprenörer visar ofta upp en nästan intuitiv förståelse för de samband som
skapar framgång. Företagarens egen sociala förmåga är tillsammans med relationerna till
kunder, leverantörer och kolleger alltid nödvändig för att driva och långsiktigt utveckla
affärsverksamheten.
Företag förädlar resurser genom att bearbeta material och idéer. De producerade varorna
och tjänsterna måste efterfrågas hos konsumenterna, andra företag eller offentliga organ för
att företaget ska kunna överleva. Lönsamheten är ett resultat av att kunderna är beredda att
betala mer för företagets varor och tjänster än vad det kostar företaget att producera dem.
Förmågan att skapa den sortens mervärde – vinsten – är företagandets grundförutsättning
men också fundamentet för samhällets välstånd. Endast lönsamma företag är långsiktigt
hållbara och förmår att skapa varor, tjänster, processer, avkastning på riskerat kapital,
arbetstillfällen och skatteunderlag. Detta är också det som företagsamheten gör bättre än
någon annan i samhället. Det är alltså företagens grundläggande affärsverksamhet som är
deras primära samhällsnytta.
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Företagen ger samhällsnytta genom att …

… leverera varor och tjänster som kunder inte kan, vill
eller hinner producera själva.
… skapa jobb för kunder, leverantörer, distributörer och
medarbetare. Dessa tjänar pengar, försörjer sig och sin
familj, betalar skatt och använder sin lön till att köpa
varor och tjänster.
… ständigt utveckla nya varor, tjänster och processer.
… investera i ny teknik och medarbetarnas kompetens.
… bygga upp och sprida internationella standarder,
exempelvis inom miljöområdet.
… sprida ”good practice” på olika områden, exempelvis
inom miljö- och arbetarskydd.
Figur 1 Företagen ger samhällsnytta genom att …

Företagens roll i samhällsutvecklingen kan beskrivas på många sätt. Förutsättningen för att
företaget utvecklas är att det vårdar relationerna till sina intressenter. Det kan finnas många
olika intressenter. Några har starkt inflytande och omedelbar betydelse för företagets
överlevnad. Hit hör exempelvis anställda, kunder och leverantörer. Andra intressenter kan
ha mer övergripande inflytande och finns bland media, myndigheter, fackföreningar och
närboende.

GODA RELATIONER FÖRSTA STEGET TILL LÖNSAMHET
Företagens långsiktiga överlevnad bygger bland annat på förtroendefulla relationer. Om
dessa relationer försämras eller försvagas, äventyras företagets fortsatta utveckling.
Erfarenheter visar att företag som är omvärldsorienterade, öppna och arbetar långsiktigt,
ofta är de som är bäst på att vårda sina relationer och därmed också utveckla sin affärsverksamhet i ett långsiktigt perspektiv.
En grundförutsättning för att företag ska kunna utvecklas är deras förmåga att ständigt
förbättra sina varor, tjänster och processer. Företag som vill fortsätta att utvecklas, måste
vara lyhörda för marknadens, medarbetarnas och opinionens synpunkter och krav. I en tid
när allt fler kunder, men även andra intressenter, ställer krav på etisk, social och miljömässig medvetenhet blir det också naturligt att företagen tar sig an dessa frågor och aktivt
omsätter dem i sin verksamhet.
Samhällets värderingar och aktuella kunskapsnivå avspeglas i företagets agerande och
företagen bedöms efter de allmänna måttstockar som råder för stunden. Företag har alltid
varit tvungna att ta hänsyn till samhället runt omkring, annars riskerar de sin överlevnad.
Företagens agerande har alltid fått anpassas till de normer och värderingar som för tillfället
dominerar företaget och samhället i stort. Utöver detta kommer de formella regelverk som
alla företag – såväl privata som offentligt ägda – har att följa.
Det finns ett starkt egenintresse hos företagen att vara ”goda samhällsmedborgare” (”good
corporate citizens”). Företag som har en tydlig egen identitet och en klar affärsidé har oftast
lättare att hantera och integrera etiska och sociala värderingar och ta miljöhänsyn i sin
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verksamhet. Med tydliga affärsmässiga mål är det lättare att formulera och implementera
mål som baseras på normer och värdering i företaget, liksom i det omgivande samhället.
Det finns en rad olika skäl för att ta etiskt, socialt och miljömässigt ansvar i sin verksamhet:

Vad driver företagens samhällsengagemang?











uppskattas av kunderna
stärker varumärket
underlättar nya affärsmöjligheter
förbättrar lönsamheten
undanröjer affärsmässiga risker
skapar goodwill gentemot politiker och andra
beslutsfattare
skapar konkurrensfördelar
underlättar rekrytering
ökar medarbetarnas engagemang och förståelse för
affärsidén
förebygger lagstiftning

Figur 2 Vad driver företagens samhällsengagemang?

Detta till trots utsätts många företag, inte minst stora företag med internationell verksamhet,
ofta för hård kritik. Då bortser man vanligtvis från deras mångfacetterade bidrag till
välfärden liksom att man nästan undantagslöst arbetar med ständiga förbättringar av
miljöskydd och arbetarskydd. Företagen används som måltavla för dem som är emot
globalisering och marknadsekonomi.
Krafterna, som vill begränsa de internationella företagens verksamhet ser ofta en ökad
reglering av företagens verksamhet som ett steg i rätt riktning. Näringslivet som består av
en mångfald av framför allt små företag med olika verksamheter har hittills hållit en låg
profil i den diskussionen. Debatten har därmed kommit att domineras av aktivister och
politiker. Idag upplever många politiker ett hårt tryck från olika påtryckargrupper som har
en mycket negativ syn på företagande.
Företag kan i ord och handling visa sin inneboende välståndsskapande kraft. Enskilda
företag kan, inte minst genom att aktivt arbeta med dessa frågor, visa att företagens arbete
på frivillig väg, är mer effektivt än olika internationella regleringar. Om företagen lyckas
bygga upp ett förtroende för näringslivets vilja och förmåga att på egen hand - utan
tvingande regler - tackla dessa frågor, skapas bättre förutsättningar för att slippa ett
otympligt politiskt regelverk. Erfarenheten visar nämligen att regelverk som riktar sig mot
företagen negativt påverkar deras benägenhet att ta affärsmässiga risker och utveckla nya
varor och tjänster.
Det är helt centralt att diskussionen om företagens samhällsansvar utgår från företagandets
bidrag till samhället, snarare än att den utgår från de fåtal fall där företag eller personer har
brutit mot lagar eller etiska principer.
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DÄRFÖR BEHÖVS TYDLIGA VÄRDERINGAR

Alla samhällen har sin etik och moral. Principerna för vad som är rätt och fel i mänsklig
samvaro varierar i viss mån mellan samhällen liksom mellan olika grupper inom ett och
samma samhälle. Det finns skillnader mellan länder i kunskapsnivå, traditioner och
politiska uppfattningar. Men trots det får man räkna med att alla samhällen har utvecklat
någon slags gemensamma etiska principer som gör det möjligt för människorna där att leva
i förtroende med varandra.
Stora företag med verksamhet i många länder har länge fått hantera skilda normer och
värderingar, beroende på var i världen deras verksamhet är förlagd. Dagens mångkulturella
samhälle har givit inhemska företag en liknande situation. Dagens medarbetare, kunder och
leverantörer kan ha vitt skilda etniska, religiösa och kulturella bakgrunder. För att hamna
rätt och undvika missförstånd eller konflikter måste företagen vara lyhörda för normerna
och värderingarna som de möter i verksamheten. Då kan det behövas mer än en tydlig
affärsidé för att hålla ihop företagets olika intressenter. En lösning kan vara att tydliggöra
verksamhetens bärande värderingar för att stärka det kitt som håller ihop ett företag och
dess externa relationer.

FÖRETAGETS INTRESSENTER
Det framväxande kunskaps- och informationssamhället har gjort det allt viktigare för
företagen att ha kunskaper om sina intressenters behov och förväntningar inför framtiden.
Därför har det blivit vanligare med kartläggningar av de olika intressenterna och deras
uppfattningar. En sådan kartläggning är framtidsorienterad och tar sin utgångspunkt i
företagets affärsidé samt i dess aktuella interna och externa situation.
Framgångsrika företag håller sig à jour med utvecklingen och är både bra på att minimera
affärsmässiga risker och att utveckla nya affärsmöjligheter.

Varför omvärldsbevakning?
Utveckla nya
affärsmöjligheter

Minska
Affärsmässiga
risker

Figur 3 Varför omvärldsbevakning?

Företag lever i ett växelspel med sin omvärld och har olika relationer med olika aktörer.
Företagets intressenter eller ”stakeholders” är vanligen de personer eller grupper av
personer som vill påverka eller kan påverkas av företagets verksamhet.
Företag arbetar med omvärldsanalyser utifrån ett intressentperspektiv med målet att stärka
sin affärsmässiga position. Intressentanalysen måste utgå från affärsidén och från dem som
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företaget själv ser som intressenter. En central fråga är hur de olika intressenterna bör
bemötas av företaget. Arbete med omvärldsanalyser utifrån ett intressentperspektiv underlättar också för företaget vid bedömningar av eventuella risker och framtida möjligheter.
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Figur 4 Företagets intressenter
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Nedanstående figur ger exempel på de intressenter som företaget kan behöva ta hänsyn till.
En utförligare beskrivning av intressenternas olika förväntningar på företaget finns i kapitlet
Praktiska tips på sidan 19.
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Företagens samhällsansvar
HUR SKA FÖRETAGENS SAMHÄLLSANSVAR DEFINIERAS?
Det finns ingen etablerad, internationellt fastlagd definition av CSR. CSR beskrivs dock
ofta som ett frivilligt ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning och omfattar frågor om
mänskliga rättigheter, miljöfrågor och sociala rättigheter.
Ett sätt att definiera CSR – som ligger närmare företagens vardag – är att utgå från
begreppet hållbar utveckling, det vill säga företagens strävan att förena ekonomisk, social
och miljömässig utveckling. Arbetet för en hållbar utveckling angår alla delar av samhället.
CSR är företagens del av detta arbete.

CSR
•
•
•

= Företagens bidrag till hållbar utveckling
Ekonomisk tillväxt
Social utveckling
Miljöhänsyn

Figur 5 CSR = Företagens bidrag till hållbar utveckling

God lönsamhet, miljöansvar och socialt ansvar hänger samman:
-

Om lönsamheten åsidosätts blir det svårt att i ett längre perspektiv finansiera
miljöförbättringar och socialt ansvarstagande.
Om miljön åsidosätts riskerar företaget att få dåligt anseende, förlora kunder och
affärsmöjligheter, vilket får effekt på lönsamheten.
Om företaget åsidosätter de sociala frågorna – exempelvis i personalpolitiken – kan
företaget tappa kompetens, vilket också inverkar på lönsamheten.

Begreppet ”frivilligt” är relativt. Marknaden sätter ett starkt och kontinuerligt tryck på
företagen att agera på ett ansvarsfullt sätt. Det finns uppenbara affärsmässiga skäl för
företag att agera etiskt och i enlighet med etablerade värden och rättigheter. Företags
existens är helt beroende av väl fungerande relationer och förtroende i förhållande till en vid
krets av intressenter. Samtidigt finns en rad intressenter (media, kampanjorganisationer,
konsumentorganisationer etcetera) som lyfter fram företag som inte agerar i enlighet med
rådande intressentgruppens moraluppfattningar.
”Frivilligheten” innebär dock att företagen själva har ett utrymme att välja former och
uttryck för sitt ansvarstagande. Sett ur företagens perspektiv är detta en fördel eftersom det
gör det möjligt för det enskilda företaget att utforma sitt CSR-arbete utifrån företagets och
verksamhetens förutsättningar och med hänsyn till de värderingsförändringar som sker över
tiden. Detta ger en flexibilitet och dynamik som är svår att åstadkomma med reglering
eftersom denna tenderar till att bli statisk.
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VAD ÄR CSR? DET FINNS VITT SKILDA SYNSÄTT
I den internationella debatten om företagens samhällsengagemang finns det skiftande
uppfattningar om vad begreppet CSR omfattar. EU har oftast ett bredare perspektiv än
andra internationella organ, exempelvis FNs syn genom initiativet Global Compact.
Bredden åskådliggörs i nedanstående graf:

Företagens
samhällsengagemang
Global
anständighetsnivå:
Uppfylla
grundläggande
internationellt
erkända och
etablerade
värden

Företagens
samhällsansvar

Bredare
definition
av vad
som är
grundläggande
värden
=
utökat
ansvar

Företag åtar
sig att
finansiellt
eller på
annat sätt
stötta
samhällslivet

Företag åtar
sig att
finansiera
och driva
grundläggande
samhällsfunktioner

Företagens
samhällsengagemang

Figur 6 Företagens samhällsengagemang

Vår grundläggande utgångspunkt är att företag alltid måste följa de legala kraven i varje
land där de verkar. I många länder ger de nationella rättssystemen fullt tillräckliga garantier
för att säkerställa att företag och andra institutioner tar sin del av det grundläggande
samhällsansvaret.
Svenskt Näringsliv anser att CSR handlar om att åstadkomma en anständig global nivå när
det gäller de grundläggande internationellt erkända och etablerade värden som har anknytning till företagande. CSR blir därför med detta synsätt i första hand relevant i de länder där
det nationella rättssystemet inte förmår att säkra internationellt erkända grundläggande
värden. Detta handlar i praktiken om utvecklingsländer och en del nyindustrialiserade
länder.
Vi ser inget behov av en särskild svensk politik eller EU-policy när det gäller CSR. Detta är
en global frågeställning. Utöver att uppfylla den globala anständighetsnivån kan företagen
på frivillig väg ta på sig ett eget samhällsengagemang. I vilken utsträckning detta görs, styrs
av företagets egna ambitioner.

Svenskt Näringsliv

10

VILKA REGELVERK ÄR RELEVANTA?
Inom området CSR finns en stor mängd riktlinjer, koder och internationella konventioner. I
boken Ethical Guidelines – Corporate Governance in a global economy (utgiven av Svenskt
Näringsliv och Näringslivets Internationella Råd 2002) finns de flesta redovisade i sin
helhet.
Normernas ursprung och internationella förankring varierar, från rent privata initiativ till
konventioner med global täckning.
Tre regelverk intar en särställning och utgör kärnan av CSR. I slutet av denna rapport finns
en sammanfattning av dessa.

Relevanta regelverk inom CSR-området:
•
•
•

FNs Global Compact
OECDs riktlinjer för multinationella företag
ILOs åtta kärnkonventioner

Figur 6 Relevanta regelverk inom CSR-området

FNs Global Compact innehåller tio principer om mänskliga rättigheter, sociala rättigheter,
miljöskydd och åtgärder mot korruption. OECDs riktlinjer för multinationella företag
innehåller, utöver detta, också principer om företagens information, konsumentintressen,
vetenskap och teknik, konkurrens och beskattningsfrågor. ILOs åtta kärnkonventioner, ingår
som centrala delar i bägge dessa regelverk.
Gemensamt för de aktuella regelverken är att de har en bred internationell förankring. De
har arbetats fram i samverkan mellan företrädare för stater, internationella organisationer,
arbetstagare och arbetsgivare.
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Svåra frågeställningar
INLEDNING
I detta avsnitt kommer vi att föra ett resonemang kring komplexiteten i frågorna runt företagens
ansvar.

•
•
•
•

Kollisioner mellan lagstiftning, företagets normer och/eller lokal sedvänja.
Vilket är företagens ansvar och vilket ansvar har staterna?
Vilka möjligheter har företaget att påverka andra aktörer?
Bindande regler eller frivillighet?

NATIONELL LAGSTIFTNING I BOTTEN
Företag måste följa lagstiftningen i de länder som de verkar i. Detta är – åtminstone ytligt sett –
en självklar utgångspunkt. Med det synsätt som redovisats i föregående avsnitt, aktualiseras
frågan om CSR utöver den nationella lagstiftningen främst i de länder där lagstiftningen inte
garanterar grundläggande värden och rättigheter.

D ile m m a n fö r in te rn a tio n e lla
fö re ta g
L a g s tiftn in g s a k n as

L o k a l se d vä n ja
s trid er m o t
g ru n d lä g g a n d e
rä ttig h ete r

L o k a l la g stiftn in g
strid er m o t
g ru n d lä g g a n d e
rä ttig h ete r

Figur 7 Dilemman för internationella företag

Företag kan komma att ställas inför ett antal komplicerade situationer:
- LAGSTIFTNING ELLER TILLÄMPNING AV LAGSTIFTNINGEN SAKNAS.
Detta är inte helt ovanligt i utvecklingsländerna och ställer stora krav på företag,
eftersom de förväntas fylla det legala tomrummet. Företaget måste då, på ett sätt
som står i samklang med omvärldens värderingar, i praktiken reglera sig självt.
- LOKALA SEDVÄNJAN/MORALEN STRIDER MOT GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH
RÄTTIGHETER.
Ett exempel kan vara synen i vissa länder på kvinnors möjlighet att yrkesarbeta i
relation till icke-diskrimineringsregeln i FNs allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter (som bland annat förbjuder diskriminering på grund av kön). Företagen
kan dock ibland i sin egen verksamhet sträva efter att upprätthålla andra principer
än den lokala sedvänjan föreskriver.

Svenskt Näringsliv

12

−

DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN STRIDER MOT GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN OCH
RÄTTIGHETER.

Här hamnar företag i en legal konflikt. Antingen bryter man mot lagen eller mot
värdet/rättigheten. Ett exempel är när lagstiftningen i ett land inte tillåter fria
fackföreningar i den mening som avses enligt FN och ILO. Ett annat exempel är när
lagen reglerar vilken religion eller etniskt ursprung en viss befattningshavare i
företaget måste ha.
Svenskt Näringsliv har inget givet svar på hur företag bör hantera dessa frågor. Hur pass
frekventa denna typ av problem är beror delvis på hur man definierar företagens roll. Ju
bredare man gör företagens ansvar, desto större risk för att företagen kritiseras för att inte
svara upp till kraven. Det beror också på hur ordet ansvar i begreppet CSR tolkas. Är det ett
absolut åtagande eller ett åtagande med visst tillämpningsutrymme givet situationen i det
enskilda fallet?
Vår erfarenhet är att många opinionsbildare, inte minst journalister, är snabba att fördöma,
ofta utan att ha hela bilden klar för sig.

FÖRETAGENS OCH STATERNAS ROLL I CSR-FRÅGAN
De värden och rättigheter CSR handlar om har formulerats, förhandlats och antagits av
stater. Det är vidare stater som har makt och rättsliga medel att säkerställa att värdena och
rättigheterna upprätthålls. Problemet är att många stater inte ratificerar dessa regelverk eller
verkställer dem i nationell lagstiftning.
Historiskt och än idag är det framför allt stater som begår de största kränkningarna mot de
värden som CSR avser att värna. En principiell utgångspunkt är att företag varken kan eller
bör ersätta staternas ansvar för att säkerställa att grundläggande värden och rättigheter
respekteras.
Var går gränsen för företagens ansvar? Har företaget ett brett ansvar för förhållanden i
samhället i allmänhet eller handlar det om ett ansvar som direkt kan relateras till företagets
verksamhet?
Detta är en fråga där åsikterna går isär. Å ena sidan finns de som hävdar att företagens enda
ansvar är att, inom ramen för rådande lagstiftning, skapa värden för aktieägarna. Å andra
sidan finns de som menar att företagen, i synnerhet om de är stora och lönsamma, ska ha ett
mycket brett ansvar. En vanlig uppfattning är att frågan om företagens ansvar måste
situationsanpassas; ju mindre utvecklat ett samhälle är, desto större ansvar måste företagen
ta, även för sådana funktioner som oftast är offentliga i mer utvecklade samhällen.
Svenskt Näringsliv anser att företag både har en direkt och indirekt roll i förhållande till de
värden och rättigheter som CSR handlar om. Företag kan ta ett eget direkt ansvar på många
punkter, till exempel för att respektera medarbetares rättigheter, skydda miljön etcetera.
Företag har i grunden inte som sin uppgift att lösa samhällsproblem. Det är viktigt att hålla i
minnet att företag startas och läggs ner medan flera av samhällets grundläggande
institutioner, till exempel rättsskipning, polisväsende och försvar är permanenta funktioner
som många medborgare inte vill ska vara avhängiga av kommersiella överväganden.
Däremot spelar företagen indirekt – genom sitt värdeskapande – en central roll för att
samhället ska kunna upprätthålla medborgerliga rättigheter. Det finns tydliga samband
mellan nivån av ekonomisk utveckling och den demokratiska utvecklingsnivån, skyddet av
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miljö och de sociala förhållandena. Företagens verksamhet möjliggör indirekt de offentliga
samhällsstrukturer som i fungerande rättsstater utgör garanter för den enskildes medborgerliga rättigheter.
Svenskt Näringsliv anser att den principiella utgångspunkten för en diskussion om företagens roll måste vara att företaget har ansvaret för den egna verksamheten och de egna
anställda, det vill säga förhållanden som ligger inom företagets kontroll. Kopplingen mellan
möjligheten till kontroll och möjligheten att ta ansvar är fundamental ur både ett allmänt
moraliskt och rättsligt perspektiv. Samtidigt vet vi att företag inte sällan tar på sig ett större
ansvar än vad som är kopplat till den renodlade affärsverksamheten. Detta är i de flesta fall
positivt men samtidigt inte något som kan förväntas av alla företag. Om och när företag tar
på sig en sådan roll är upp till det enskilda företaget.

Företagets möjlighet att påverka

Material,
system,
processer

Stor påverkan

Liten påverkan

Figur 8 Företagets möjlighet att påverka

ÄR ALLA REGLER LIKA RELEVANTA?
Kan ett företag leva upp till alla de krav som framförs i CSR-debatten? Kan företagen
bokstavligt talat ta ansvar för allt som omfattas av exempelvis Global Compact? Det beror
på vad man lägger in i begreppet CSR. Med utgångspunkt från tidigare resonemang är vårt
svar svävande eller nja, det beror på.
Detta kan tyckas vara en märklig ståndpunkt eftersom vi själva definierat CSR som en fråga
som handlar om ganska grundläggande frågeställningar. Man måste dock ställa frågan, vad
kan ett företag ta ansvar för utifrån sina praktiska, juridiska och affärsmässiga utgångspunkter?
Stora delar av regelverken är formulerade på sådant sätt att det endast är stater som i
praktisk och juridisk mening kan ta ansvar. Detta gäller i första hand det mest grundläggande av regelverken; FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som
utgör basen för CSR. Den som går igenom förklaringens 30 artiklar finner att en stor del av
dessa bara kan avse staters ansvar. Det är naturligt eftersom dessa deklarationer skrivits
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med avsikt att formulera regler för länders uppförande i förhållande till sina egna
medborgare. Därför är det också stater som förfogar över de åtgärder som kan garantera
efterlevnad av reglerna.
De mest tydliga av artiklarna är de som är negativt formulerade, till exempel artikel 4 som
stadgar att ”Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former
är förbjudna”. Detta är något som uppenbart, inte bara stater utan också företag i sin
verksamhet måste kunna ta ansvar för.
”Envar har rätt till arbete” (artikel 23) och ”Envar har rätt till undervisning” (artikel 26) är
däremot svårt att se som det enskilda företagets ansvar. Lika litet kan företag garantera
rätten till nationalitet (artikel 15) eller rätten till opartiska domstolar (artikel 10). Likaså kan
man konstatera att många av de rättigheter som beskrivs i de 30 artiklarna tyvärr inte
tillämpas överallt i världen. Rättigheterna är, även om så inte borde vara fallet, relativa
eftersom de tillämpas mycket olika.
Det till synes självklara påståendet att företagen ska ta ansvar är i realiteten inte så enkelt.
Idag är trycket hårt på företag i olika frågor av etisk karaktär. Många företag menar att det i
praktiken inte finns någon reell ”frivillighet”. Det finns ett antal intressenter som anser sig
ha såväl tolknings- som tillämpningsföreträde. Det förs intensiva diskussioner, såväl
nationellt som internationellt om ”bindande” regler om CSR. Vad detta resulterar i kan
ingen med säkerhet säga. Däremot är det mycket litet, som talar för att förväntningarna
kommer att sänkas på företagens samhällsansvar. Bristen på precision i sak, när det gäller
omfattningen av företagens ansvar, är därför besvärande.
ANSVAR I LEVERANTÖRSLEDET

I debatten om CSR förekommer med jämna mellanrum fall där företag förväntas ta ansvar
för förhållanden hos leverantörerna. Detta blir sannolikt allt vanligare i takt med att
utvecklingen av ”outsourcing” och nätverksorganisationer fortsätter. Det finns också
intresseorganisationer som kommer att söka väcka uppmärksamhet runt etiska frågeställningar i ledet närmast marknaden. Det är här de stora välkända varumärkena befinner
sig. Här går det att väcka medial uppmärksamhet och här finns mest pengar.
Företags ansvar att försöka påverka förhållanden utanför det egna företagets verksamhet
måste bedömas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Hur ser beroendeförhållandena
och påtryckningsmöjligheterna ut? Stora kunder ställer ofta olika krav på sina leverantörer.
Ett stort företag kan därför föreskriva att en leverantör ska följa vissa regler, vara kvalitetscertifierat, följa vissa tekniska standarder, följa viss CSR-policy och så vidare. Detta kan
vara avtalsreglerat mellan parterna och ligga inom ramen för normal kommersiell praxis.
Förutsättningarna för det lilla företaget att ställa krav på en betydligt större leverantör är
väsentligt annorlunda. Alla företag, oavsett storlek, har generellt sett sämre möjligheter att
påverka de leverantörer som befinner sig lägre bort i leverantörskedjan.
Ansvar hos företaget i ”toppen av leverantörskedjan” inleds med att det finns en praktisk
möjlighet att påverka leverantörerna. Att företag i vissa situationer tar ett ansvar för att
påverka, måste noga skiljas från frågan om företaget kan ta ett ansvar för leverantörens
agerande i ett senare skede. Detta är en helt annan fråga där det rimligen inte finns något
ansvar. Företag, precis som enskilda, måste följa den etiska principen om att ta ansvar för
sina egna handlingar.
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ANSVAR I KUNDLEDET

Utöver diskussionen om ett påverkansansvar i förhållande till leverantörer finns också en
fåra i CSR-debatten som handlar om ett eventuellt ansvar för företag att påverka kundernas
agerande.
Det säljande företaget kan vid export av till exempel krigsmaterial och så kallade ”dual use”
produkter ha ett ansvar för att ställa krav på och kontrollera kunders agerande. Vissa
produkter, exempelvis alkohol, tobak och fyrverkerier får på många marknader inte säljas
till vem som helst. Den sortens begränsningar är dock särpräglade och ger inte svar på
frågan om det finns ett mer generellt gällande ansvar för företagen att påverka kundernas
agerande.
Den som försöker påverka kunder kan komma att uppfattas som recenserande, värderande
eller moraliserande. Det går på tvärs med gängse förhållanden i affärslivet, där det är
kunden som vanligen ställer kraven och inte leverantören. I fasta, långsiktiga och etablerade
affärsrelationer är det troligt att leverantör och kund har etablerade former för att diskutera
sina inbördes relationer och förväntningar på varandra. Det ger vissa möjligheter att påverka
varandras beteende. Många affärstransaktioner är dock snabba och kortvariga, vilket
utesluter den sortens relationer. Då kan möjligheterna för leverantören att påverka
kundernas agerande vara begränsat.
Svenskt Näringsliv anser att sunt förnuft talar för att det är klokt av företag att undvika
affärer som är etiskt tveksamma. Seriösa företag värnar sitt rykte och varumärke. Att
omsätta detta förhållningssätt i en generell riktlinje om att alla företag har ett ansvar att
påverka sina kunder, anser vi däremot inte är möjligt. Dessa bedömningar är till sin natur
situationsberoende.

Figur 10 Detta ligger inom ramen för företagens ansvar
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Figur 11 Detta ligger utanför företagens ansvar

BINDANDE REGLER ELLER FRIVILLIGHET?
Diskussionen om CSR har tidigare i stor utsträckning haft utgångspunkten att företag
hanterar dessa frågor utifrån det egna företagets förutsättningar och med frivillighet som
grund. Såväl nationellt som internationellt förs nu en alltmer intensiv diskussion om
bindande CSR-normer, som främst ska reglera multinationella företag. Denna diskussion
pågår i svenska riksdagen, i Europaparlamentet och inom olika FN-organ. Starkt drivande i
denna diskussion är många så kallade NGOs, både etablerade MR-organisationer
(mänskliga rättigheter), som Amnesty, men också en rad mer aktivistiska organisationer.
Dessa har själva ofta tagit på sig rollen som granskare av företagen och driver, inte sällan
med framgång, kampanjer mot enskilda företag.
Bristen på precision i diskussionerna, samt att dessa organisationer sällan i mer allmänna
termer förknippas med att driva frågor som är företagsamhetens hjärtefrågor, innebär
naturligt nog att det från företagsamhetens sida finns anledning att med kritisk blick
skärskåda vart debatten om CSR är på väg.
Svenska företag lever idag under många olika regleringar. När vi ifrån näringslivshåll talar
om ”frivillighet”, måste man hålla i minnet att företag redan idag omfattas av nationella och
internationella regelverk. Företagen måste självfallet följa lagstiftningen där de verkar. I
praktiken innebär detta att utrymmet för mindre nogräknade företag att agera som de vill är
begränsat. Många företag, inte minst de multinationella företagen, tar CSR-frågorna på stort
allvar. Härutöver skapar kunskaps- och informationssamhällets transparens ett starkt
marknadstryck som minskar risken för oetiskt agerande. Grundproblemet är att alla stater
inte vill eller kan ta dessa frågor på allvar. Det uppstår ett glapp mellan de internationella
konventionernas högtidliga förklaringar och den legala verkligheten i vissa länder. Kravet
på bindande regler är, som vi tolkar det, tänkt att täppa igen denna lucka.
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BINDANDE REGLER – I VILKEN MENING?
Kravet på bindande regler reser en rad frågor. Dessa måste kunna besvaras på ett rimligt sätt
för att reglering överhuvudtaget ska kunna vara ett realistiskt och verkningsfullt alternativ.
När detta krav framförs sker det ofta utan precisering i hur man tänker sig att reglerna ska
vara bindande. Vi utgår från att vad man menar är bindande i rättslig mening och att avsteg
från reglerna på något sätt ska kunna bemötas med rättsliga tvångsmedel (böter, viten,
fängelsestraff eller liknande).
MULTINATIONELLA FÖRETAG UPPFÖR SIG OFTAST VÄL
Multinationella företag uppför sig i många länder generellt sett bättre än mindre lokala
aktörer. Multinationella företag är ofta välkända och välbevakade och har all anledning att
värna sina varumärken mot negativa skriverier och rykten. Det finns större anledning att
oroa sig över aktörer med ”no logo”. De har mindre att värna om och därmed mindre att
förlora på att inte sköta sig.

Denna inställning styrks av ett antal olika internationella undersökningar av multinationella
företags uppförande. Enligt OECD betalar multinationella företag i allmänhet väsentligt
högre löner än lokala företag och ligger ofta längre fram när det gäller skydd för miljö och
sociala rättigheter. Ett annat exempel, hämtat från den mer avgränsade frågeställningen om
barnarbete, pekar på att den övervägande delen av det problemet finns i mindre, icke
exportinriktade lokala företag, liksom i jordbruksnäringen i utvecklingsländerna.
Fokuseringen på multinationella företag är därför av flera olika skäl märklig. Svenska
multinationella företag investerade 47 miljarder kronor år 2000 i de fattiga delarna av
världen. Den svenska biståndsbudgeten var samma år drygt 15 miljarder kronor.
Svenskägda multinationella företag har ungefär 170 000 anställda i fattiga länder och
försörjer på så sätt många familjer direkt och ett betydligt större antal indirekt.
Som framgått ovan anser vi att i många fall så är det staters bristande respekt för MR-frågor
som är det stora problemet. Vi menar att de multinationella företagen är ett mindre problem
när det gäller kränkningar av MR och andra värden än många lokala företag. Frågan är då
om inte en lösning som fokuserar på multinationella företag, och ignorerar stater och lokala
företag, i stora delar skjuter vid sidan av det egentliga målet?
BINDANDE REGLER OM VAD?
Det finns ingen bestämd definition av eller samsyn på av vad CSR är. De flesta kan nog
ändå efter en stunds eftertanke identifiera ett antal rättigheter som man menar är självklara
och som bör kunna gälla i alla sammanhang och i alla lägen.

Uppfattningen om vilka rättigheter och värden som omfattas av CSR varierar påtagligt. Ett
av de mest centrala regelverken, FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter,
omfattar frågor långt bortom företagens möjligheter att hantera och påverka, medan de
ligger klart inom staternas domän och ansvar.
Ett grundläggande rättsligt krav är att det aktuella företaget har möjlighet att påverka
situationen och att reglerna är klara och precisa, annars går det rimligtvis inte att utkräva
ansvar. Skulle nuvarande skrivningar i FN-deklarationen ligga till grund för en bindande
reglering av multinationella företag kan man konstatera att denna inte uppfyller dessa
kriterier.
Formuleras reglerna i negativa termer, det vill säga vad företag bör avstå från att göra
(döda, tortera, diskriminera, anställa barnarbetare etc) framstår en lite klarare bild men inte
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ens här är det problemfritt. Regeln om att man inte ska diskrimineras på grund av kön är ett
tydligt exempel. Oavsett egna värderingar kan man konstatera att den regeln de facto är
relativ i sin tillämpning i ett globalt perspektiv. Det förekommer diskriminering av kvinnor i
vissa länder av kulturella, religiösa eller andra skäl. Våra måttstockar kan användas för att
fördöma detta men poängen är att det inte finns någon internationell konsensus om vad
bindande regler för stater skulle innehålla eller hur dessa i så fall skulle formuleras.
HUR SKULLE BINDANDE REGLER KUNNA FUNGERA I PRAKTIKEN?
Det finns ingen internationell överstatlig domstol som skulle kunna hantera ansvarsfrågor
och tvångsmedel avseende multinationella företags ansvar.

Vår slutsats är att de som förespråkar bindande regler åtminstone under överskådlig tid
tänker sig att det är en fråga för nationell rättstillämpning att hantera. Vi antar därför att
tanken är att en internationell konventionstext om bindande regler för multinationella
företag ska överföras till nationell rätt i de länder som ansluter sig till konventionen. Detta
betyder dock att i stor utsträckning går frågan tillbaka till ruta ett. Vad är det som talar för
att länder som idag ignorerar frågor om mänskliga rättigheter överhuvudtaget skulle
ratificera en sådan konvention? Vad talar för att de skulle tillämpa den?
Det sannolika scenariot är att länder som redan har ett fullgott skydd för de mänskliga
rättigheterna blir de som ansluter sig. En meningsfull tillämpning av konventionen blir då
avhängig av en extraterritoriell tillämpning, det vill säga att stater tar sig rätten att hantera
frågor som ligger utanför deras fysiska jurisdiktion. Detta är komplicerat. Med all säkerhet
skulle det bli fler fall där företag utsätts för motstridiga krav från olika rättsordningar.
Varken stater eller lokala företag i de länder som inte ansluter sig, skulle påverkas av denna
ordning. Frågan är vilka multinationella företag som skulle beröras? Även med en extraterritoriell tillämpning krävs, för att kunna lagföra ett företag, att det har någon typ av
närvaro i landet ifråga, ett dotterbolag, en registrering på börsen, banktillgångar eller
liknande. Vår hypotes är att de multinationella företag, som i första hand skulle komma att
beröras, är företag från industrialiserade länder, eftersom just dessa har den största
internationella närvaron. Det är samtidigt dessa företag som redan är mest aktiva i CSRfrågor och därför inte de, som i generella termer, borde vara den mest prioriterade
måltavlan.
Enligt vårt sätt att se på frågan löser kravet på bindande regler för multinationella företag
mycket få av de faktiska problemen när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och
andra grundläggande värden. Det skjuter vid sidan av problem med staters beteende, det
skjuter vid sidan av problemet med lokala företag i tredje världen och det skjuter sannolikt
också vid sidan av de multinationella företag som generellt uttryckt har den största ”riskprofilen”, de som har hemvist och verksamhet i länder utanför OECD-kretsen. Om man vill
lösa de verkliga problemen är således en reglering av de multinationella företagen inte
speciellt effektiv.
Från ett humanistiskt perspektiv och med en västerländsk syn på mänskliga rättigheter
känner vi frustration över den bristande respekten för grundläggande mänskliga rättigheter
och värden som existerar i dag. Fokuseringen på de multinationella företagen riskerar dock
att skapa en situation som minskar trycket på de aktörer som måste ta det största ansvaret,
de stater som inte upprätthåller grundläggande rättigheter och värden. Detta ansvar kan inte
övervältras på någon annan.
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Praktiska tips
INTRESSENTANALYS
Som framgick i avsnittet ”Företagets intressenter” är det viktigt att alla företag bildar sig en
uppfattning om sina intressenter och vilka förväntningar dessa har på företaget. Innan
företaget börjar kartlägga intressenternas uppfattningar är det självfallet angeläget att
företaget tydliggör sina egna utgångspunkter för sin affärsmässiga verksamhet. Enkelt
uttryckt handlar det om att företaget ska tydliggöra varför det finns, var det befinner sig
idag och vart det är på väg.
Intressentanalysen börjar i affärsidén och en analys av verksamhetens styrkor och
svagheter. En central fråga är hur de olika intressenterna behöver bemötas av företaget.
Företaget rangordnar ofta sina intressenter efter deras betydelse för olika marknadssegment.
En del företag väljer att dela upp intressenterna i ”primära” och ”sekundära”.
Intressenternas betydelse kan variera över tiden och därför görs omprövningar med jämna
mellanrum.

Viktiga frågor i en intressentanalys
− Vilken är företagets grundläggande affärsidé?
− Vilka intressenter finns?
− Vilka intressen och behov har dessa i dag och i
morgon?
− Vilka intressenter är viktigast i det korta
respektive långa perspektivet?
− Hur ser intressenterna på företaget?
− Finns behov av en aktiv dialog med någon/några
intressentgrupper?

Figur 12 Viktiga frågor i en intressentanalys

Nedan följer exempel på intressenter och vilka förväntningar de kan tänkas ställa på
företaget.
-

-

Aktieägare – Bolaget måste generera vinst så att aktieägarna får avkastning på
insatt kapital.
Grannar och närboende – vill inte ha störande verksamhet i närheten.
Leverantörer – vill ha betalt i tid och inte förknippas med ”oseriösa” kunder.
Leverantörer som företaget har direktkontakt med har givetvis en närmare relation
till företaget än den som underleverantörerna har.
Myndigheter – förväntar sig att företaget följer lagar och förordningar i det land
man verkar i och betalar sina skatter i tid.
Lokala myndigheter (kommuner och landsting) – utgår ifrån att företaget tar
miljöhänsyn och bedriver verksamheten enligt gällande regler och givna tillstånd.
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-

-

-

-

-

Kunder – leverans av rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Förväntar sig att varor
och tjänster uppfyller såväl överenskomna som lagstadgade normer för miljö, hälsa
och säkerhet.
Den omgivande miljön – företaget förväntas beakta behovet av att skydda miljön,
den allmänna hälsan och säkerheten. Företaget antas bidra till ”hållbar utveckling”.
Banker – gör kreditprövningar. Företaget förväntas betala sina räntor och amortera
i tid.
Försäkringsbolag – utför riskbedömningar för bestämmande av premiens storlek.
Finansanalytiker – kräver pålitlig och relevant information beträffande företagets
verksamhet, struktur, finansiella situation och resultat.
Media – förväntar sig att företaget på ett öppet sätt rapporterar om produkter,
tjänster och utveckling.
Investerare – förväntar sig att företagets verksamhet genererar vinst så att
investeraren får avkastning på insatt kapital.
NGOs (eller frivilligorganisationer är det samlade begreppet för en mängd
organisationer med vitt skilda intressen) – Dessa organisationer förväntar sig
öppenhet från företaget. Organisationerna är ofta ”en-fråge-organisationer” och
bevakar till exempel frågor inom områdena mänskliga rättigheter, miljön,
arbetstagares rättigheter med mera. Många frivilligorganisationer har
systerorganisationer i andra länder och informationsspridningen sker snabbt via
internet.
Ägare – företaget ska hålla sina ägare väl informerade om företagets verksamhet,
resultat och strategier.
Anställda – viktigt att företaget har gott rykte, följer arbetsrättslig lagstiftning, har
en bra personalpolicy (jämställdhet, icke-diskriminering med mera), bra arbetsmiljö
och att företaget arbetar för att förbättra de anställdas villkor.
Framtida anställda – granskar ofta om företaget har en bra personalpolicy, bra
arbetsmiljö och om företaget arbetar för förbättra de anställdas villkor.
Konkurrenter – förväntar sig att konkurrensen sker på lika villkor (inga mutor,
inga karteller och så vidare).
Konsumenter – förväntar sig att företaget handlar i överensstämmelse med god
affärs-, marknadsförings- och reklamsed och vidtar alla skäliga åtgärder för att
säkerställa kvaliteten och säkerheten hos de varor och tjänster företaget
tillhandahåller. Konsumenterna ställer alltmer krav på att företaget eller dess
leverantörer lever upp till mänskliga rättigheter; inte använder sig av barnarbete i
produktionen och så vidare.
Revisorer – granskar att företaget uppfyller bokföringslagen med mera.
Politiker – förväntar sig att företagen bidrar till samhällsutvecklingen.
Fackföreningar – förväntar sig att företaget följer arbetsrättslig lagstiftning, har en
bra personalpolicy, god arbetsmiljö och att företaget arbetar för att förbättra de
anställdas villkor.
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OLIKA SÄTT ATT ARBETA MED CSR
Många företag arbetar idag aktivt och systematiserat med CSR-frågorna till exempel genom
att integrera relevanta aspekter i ledningssystemet och i företagets organisation.
Det måste finnas en stor flexibilitet i hur företagen arbetar med dessa frågor. Varje företag
väljer vilka aspekter och arbetssätt som är relevanta för deras verksamhet. Hur man i
praktiken gör varierar och beror bland annat på kundernas och ägarnas förväntningar, vilken
bransch företaget tillhör, företagets storlek och var i världen företaget är verksamt.
Att tänka på:
•
•
•
•

Det finns inte en modell som passar alla företag.
Varje företag måste forma sitt eget sätt att arbeta.
Arbetet måste utgå ifrån företagets affärsidé och
intressenter.
Se arbetet som ett ständigt förbättringsarbete.

Figur 13 Att tänka på

Hur kan företaget rent praktiskt arbeta för att hålla ordning och reda på de CSR-frågor som
är relevanta för företaget? Många företag arbetar intuitivt och utan någon särskild policy
eller modell och får goda resultat. Andra företag tar fram företagspolicy och mål och
bedriver ett omfattande internt arbete. Företag som håller en hög profil beträffande CSR
menar att det är viktigt att förmedla och förankra dessa frågor hos medarbetarna. I annat fall
kan ledningens ambitioner gå i otakt med medarbetarnas. Intern utbildning, intressentanalyser, intressentdialoger och annan extern kommunikation nämns också som betydelsefulla komponenter i företagets CSR-arbete.
Det är viktigt att skilja på det interna arbetet som handlar om att ”hålla ordning och reda” på
verksamheten och det arbete som handlar om extern kommunikation och att marknadsföra
sitt CSR-arbete. Företaget kan också behöva ta ställning till om man vill eller behöver anlita
extern granskning och/eller revision.
Det är alltid företagsledningen som har det slutliga ansvaret för företagets CSR-arbete. Det
är klokt att ha en försiktig strategi när det gäller marknadsföring av sina insatser och bara
marknadsföra sådant som motsvaras av det interna arbetet. De företag som lovar mer än de
kan hålla, eller utger sig för att göra mer än vad de i själva verket gör, riskerar att utsättas
för hård kritik.
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Att ta ställning till:
Internt arbete
• Behövs policy och mål för relevanta CSR- aspekter?
• Hur säkerställs att både organisationen och
produkterna uppfyller dessa mål, inklusive relevanta
lagar och regler?
Extern kommunikation med externa intressenter
• Vill företaget kommunicera CSR-arbetet externt?
• Hur ska denna kommunikation i så fall genomföras?
Extern granskning och revision
• Ska företaget ta in oberoende aktörer som bedömer
och verifierar organisationen, produkterna och/eller den
externa kommunikationen?
Figur 14 Att ta ställning till

DET INTERNA ARBETET
Hur olika företag arbetar med dessa frågor varierar väldigt mycket. Vi har valt att beskriva
hur många – ofta lite större företag som är aktiva på området – arbetar. En utgångspunkt för
det interna CSR-arbetet är att företaget definierar sådana CSR-aspekter som är viktiga för
den egna verksamheten. Det kan handla om miljöfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor,
arbetsmiljöaspekter eller etiska frågor av betydelse för företagets utveckling. Dessa frågor
bör sedan behandlas och integreras i företagets ledningssystem.
En viktig del av det interna arbetet är kopplat till utvecklingen av företagets produkter och
tjänster och de miljö-, hälso- och säkerhetskrav som finns i lagar och regler på nationell,
EU- eller internationell nivå. Ofta krävs någon form av riskbedömning och verifiering för
att visa att produkten/tjänsten uppfyller dessa krav. Denna kan bygga på självcertifiering
eller en oberoende bedömning. De företag som inte har kompetens att göra en egen
riskbedömning inom företaget anlitar därför frivilligt extern bedömning. Detta kan också ha
betydelse vid skadestånd eller tvist.
Många företag har redan ledningssystem, till exempel för kvalitet och miljö och kan dra
nytta av arbete som redan gjorts på dessa områden.
Figuren på nästa sida vilka komponenter som kan ingå i företagets CSR-arbete.
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Komponenter i CSR-arbetet
Internt arbete
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Mål
Program
Intern
revision

FÖRETAGET

Organisation,
personal och
produkter

Operativa system
och uppföljning

E
X
T
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N
T

Extern revision & granskning
Oberoende extern kontroll och certifiering,
oberoende revision och – verifiering
extern granskning och revision av
redovisning

Extern kommunikation &
redovisning med företagets
intressenter, t ex genom årsredovisning,
användning av standarder och märkning

Figur 15 Komponenter i CSR-arbetet

Hur företaget väljer att tackla sitt CSR-arbete är – som vi tidigare har betonat – en fråga
som måste avgöras av företaget självt. Figuren visar på ett schematiskt sätt de komponenter
som ofta ingår när medelstora och större företag arbetar med dessa frågor. Sådana företag
har ofta ett behov av att tydligt styra sin verksamhet via olika ledningssystem eller på annat
sätt systematisera sitt arbete. För mindre företag kan systemen vara otympliga och
byråkratiska. Även i detta fall vill vi betona att företagen själva måste hitta en smidig och
effektiv väg att arbeta med dessa frågor.

POLICYARBETE INOM FÖRETAG
Många företag formulerar egna riktlinjer inom olika ämnesområden, exempelvis för miljöeller jämställdhetsarbetet inom företaget. Andra väljer att inte upprätta sådana riktlinjer.
Vissa företag föredrar att följa branschgemensamma riktlinjer. På senare tid har ett antal
större företag tagit fram egna så kallade uppförandekoder (code of conducts). Dessa
uppförandekoder behandlar ofta en rad olika frågeställningar, ofta ganska brett. Det ena
sättet är inte bättre än det andra. Oavsett vad ett företag bestämmer sig för är det viktigt att
inte lova mer än det kan hålla. Det är bättre att starta i en mindre skala och uppfylla det man
lovat.
Beslutar sig företaget för att ansluta sig till FNs initiativ Global Compact ska detta åtagande
formuleras i en skrivelse ställd till FNs generalsekreterare Kofi Annan. Det förväntas att
företaget i skrivelsen uttrycker ett stöd för de tio ingående principerna och att företagets
avsikt är att främja principerna inom sin sfär av inflytande.
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Vill företaget ha en CSR-policy som återger åtagandet gentemot FN är det av stor betydelse
hur denna text formuleras. Företaget bör skriva att man stöttar eller åtar sig att främja de tio
principerna istället för att företaget uppfyller principerna. Vidare är det viktigt att företaget
betonar att man tänker utföra arbetet inom den egna verksamheten.
Det är viktigt att ha i minnet att ett åtagande i Sverige sannolikt inte är detsamma som ett
åtagande i ett annat land. Detta betyder att rättssystemet i respektive land man verkar i
måste granskas innan företaget gör alltför långtgående åtaganden. Bakgrunden till att vi är
noga med att poängtera detta är de rättsfall som mer och mer börjar bli aktuella i
anglosaxiska länder. Företag har blivit stämda för att de inte uppfyllt vad de åtagit sig i sin
uppförandekod. Det är inte helt otänkbart att denna rättsutveckling kommer att sprida sig till
andra länder.

EXTERN KOMMUNIKATION, RAPPORTERING, OBEROENDE GRANSKNING
Det är marknaden och kunden som slutligen påverkar om företaget – utöver det som krävs i
lagar och regler – vill ta ytterligare ett steg och göra en extern och oberoende bedömning av
verksamheten. Marknaden och kunden styr också om och hur företaget väljer att profilera
sitt CSR-arbete i den externa kommunikationen – till exempel oberoende granskning av
CSR-delen i årsredovisningen, certifiering av ledningssystemet, anslutning till Global
Compact etcetera.
Det finns ett stort antal bedömnings-, management- och konsultföretag på marknaden och
en flora av koder, riktlinjer och standarder. Det är upp till det enskilda företaget att välja
vad som är ändamålsenligt och effektivt – både för det interna arbetet och för den externa
kommunikationen. Många företag vill rapportera sitt arbete för sina intressenter. Det finns
många olika former för hur företagen väljer att rapportera sitt arbete. Vissa ger ut särskilda
CSR-rapporter eller ”Hållbarhetsredovisningar”. Andra väljer att ge ut
”Miljöredovisningar”. Det blir allt vanligare att integrera information om sitt miljömässiga
och sociala arbete i den vanliga årsredovisningen och också ha fyllig information på sin
hemsida.

Figur 16 Rapportering - tänka på
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Professionella användare, NGOs med flera kräver en målstyrd rapportering baserad på till
exempel koder och standarder. Allmänheten och media ser gärna en mer behovsanpassad
och journalistisk inriktning på rapporteringen med exempel och fallstudier. Den interna
organisationen och underleverantörer behöver en processinriktad rapportering som ger
feedback och benchmarking av verksamheten.
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Korta sammanfattningar av relevanta regelverk
GLOBAL COMPACT
I januari 1999 höll FNs generalsekreterare Kofi Annan ett tal i Davos i Schweiz. Hans budskap
var att företagen måste hjälpa till att ”bygga de sociala och miljöriktiga pelare som krävs för att
stödja den nya globala ekonomin och göra så att globaliseringen fungerar för alla människor i
världen”. Global Compact lanserades i praktiken sex månader senare.
Global Compact baseras på följande FN-deklarationer:
•
•
•
•

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet,
Rio-deklarationen om miljö och utveckling,
FNs konvention mot korruption.

Global Compact bygger på frivillighet och innehåller två komponenter:
1. att göra Global Compact och dess principer till en del av affärsstrategin
2. att främja partnerskap i syfte att stötta FNs mål
Företag som ansluter sig till Global Compact ger uttryck för att bli bättre samhällsmedborgare.
Det viktigaste är inte exakt var ett företag står idag i förhållande till de tio uppräknade
principerna, inte heller förändringstakten. Det avgörande är i stället färdriktningen, de faktiska
åtgärderna och beslutsamheten för att förverkliga principerna.
De värderingar som uttrycks i Global Compact ska förverkligas genom dialog och öppenhet,
eller transparens. Huvudidén är att företag ska rapportera konkreta fall av ”goda exempel”.
Detta kan inspirera andra företag och visa hur saker och ting kan göras. Någon särskild kontroll
av att anslutna företag verkligen efterlever normerna finns inte. Tanken är i stället att det ska
vara en självgående och självreglerande process.
Denna ”relativistiska” inställning innebär att företagen inte är bundna av en mängd krav och det
blir inte heller en minutiös revision av vad de gör. Global Compacts konstruktion ger utrymme
för flexibilitet – kinesiska företag kan anta Global Compact likaväl som amerikanska, trots
skillnader i företagskultur och företagstraditioner.
På nästa sida följer en sammanfattning av Global Compacts tio principer.
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Global Compacts tio principer:
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Princip 1: Företagen ombeds att stödja och respektera
skyddet för internationella mänskliga rättigheter inom den
sfär som de kan påverka; och
Princip 2: försäkra sig om att deras företag inte är delaktiga
brott mot mänskliga rättigheter.

ARBETSVILLKOR
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla (”uphold”)
föreningsfrihet och ett faktiskt (”effective”) erkännande av
rätten till kollektiva förhandlingar;
Princip 4: avskaffande av alla former av tvångsarbete;
Princip 5: faktiskt (”effective”) avskaffande av barnarbete;
och
Princip 6: avskaffande av diskriminering vid anställning och
yrkesutövning.

MILJÖ
Princip 7: Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen
vad gäller miljörisker;
Princip 8: ta initiativ för att främja större miljömässigt
ansvarstagande; och
Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig
teknik.

ÅTGÄRDER MOT KORRUPTION
Princip 10: Företag bör motarbeta alla former av korruption,
inklusive utpressning och bestickning.
Figur 17 Global Compacts tio principer

OECDS RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG
OECDs riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer som gemensamt riktas av 39
regeringar till multinationella företag. De tillhandahåller principer och normer för ansvarsfullt
bedrivande av affärsverksamhet som är förenliga med tillämpliga lagar. I den mån
moderbolagen faktiskt kontrollerar verksamheten i sina dotterbolag, bär de ansvaret för att
riktlinjerna iakttas av dessa dotterbolag. Företagens efterlevnad av riktlinjerna är frivillig och
kan inte upprätthållas genom lag.
Riktlinjerna förhandlades fram 1976 och har omförhandlats fyra gånger, senast år 2000. Genom
den sista revideringen breddades riktlinjerna till att gälla företagens verksamhet i alla länder och
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att även omfatta företagens arbete med miljö och mot korruption. Riktlinjerna har förhandlats
fram i samarbete med företrädare för arbetstagar- och arbetsgivarföreningar och ett antal
frivilligorganisationer. Regeringarna i OECDs medlemsländer har åtagit sig att främja
riktlinjerna bland annat genom så kallade Nationella kontaktpunkter. Riktlinjerna innehåller
följande:
Företagen bör:
•

Övergripande policy: bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i syfte
att uppnå en hållbar utveckling, Respektera de mänskliga rättigheterna för de som
påverkas av företagets verksamhet i linje med värdregeringens internationella
skyldigheter och åtaganden. Stimulera uppbyggnad av lokal kapacitet genom nära
samarbete med lokalsamhället, även affärsintressen, och utveckla företagets
verksamhet på inhemska och utländska marknader, i överensstämmelse med behovet
av sund kommersiell praxis.

•

Information: säkerställa att läglig, regelbunden, pålitlig och relevant information
offentliggörs beträffande deras verksamhet, struktur, finansiella situation och resultat.

•

Anställda: respektera sina anställdas rätt att företrädas av fackföreningar, bidra till det
faktiska avskaffandet av barnarbete, bidra till avskaffandet av alla former av
tvångsarbete. Företagen ska inte diskriminera sina anställda med avseende på
anställning eller sysselsättning på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politiska åsikter,
nationell härstamning eller socialt ursprung.

•

Miljö: beakta behovet av att skydda miljön, den allmänna hälsan och säkerheten samt i
allmänhet bedriva sin verksamhet på ett sätt som bidrar till det mer allmänna målet
hållbar utveckling. Företagen bör i synnerhet upprätta och vidmakthålla ett system för
miljöledning som lämpar sig för företaget, inbegripet insamling och utvärdering av
adekvat och lämplig information om miljömässiga, hälso- och säkerhetsbetingade
följder av företagens verksamhet.

•

Korruption: inte, direkt eller indirekt, erbjuda, utlova, ge eller begära en muta eller
annan otillbörlig fördel för att erhålla eller behålla affärskontakt eller annan otillbörlig
fördel. Inte heller bör företag ombedjas eller förväntas ge en muta eller annan
otillbörlig fördel.

•

Konsumentintressen: i konsumentrelationer handla i överensstämmelse med god
affärs-, marknadsförings- och reklamsed och vidta alla skäliga åtgärder för att
säkerställa kvaliteten och säkerheten hos de varor eller tjänster de tillhandahåller.

•

Vetenskap och teknik: då det är genomförbart i den löpande verksamheten införa
metoder som medger överföring och snabb spridning av teknik och sakkunskap samt då
det är lämpligt utföra vetenskapligt och tekniskt utvecklingsarbete i värdländer för att
möta lokala marknadsbehov.

•

Konkurrens: inom ramen för tillämpliga lagar och förordningar bedriva sin
verksamhet på ett konkurrenspräglat sätt. Företagen bör i synnerhet avstå från att ingå
eller verkställa konkurrensbegränsande avtal med konkurrenter.

•

Beskattning: bidra till värdländernas offentliga finanser genom att i rätt tid fullgöra
sina skattskyldigheter. Detta innefattar bl a att anpassa internprissättningsmetoder till
rent affärsmässiga principer.
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ILOS ÅTTA KÄRNKONVENTIONER
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FNs fackorgan för sysselsättnings- och
arbetslivsfrågor. Regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i ILOs beslutande
respektive verkställande organ.
ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna
ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om fackliga
fri- och rättigheter.
Arbetet har bland annat bedrivits genom framtagandet av konventioner och rekommendationer.
Att ett land ratificerar en konvention medför att medlemslandet gör ett formellt åtagande att
tillämpa konventionens bestämmelser. En rekommendation har likheter med en konvention men
ratificeras inte och är ofta mer detaljerad i sina föreskrifter.
Bland de 185 konventionerna finns det några som särskilt utmärker sig och dessa rör så kallade
grundläggande rättigheter för arbetstagare. Följande åtta centrala rättighetskonventioner kallas
gemensamt för ILOs Core Labour Standards eller ILOs kärnkonventioner:
KONVENTION NR 29 ANGÅENDE TVÅNGS- ELLER OBLIGATORISKT ARBETE (1930)
Kräver ett motarbetande av tvångs- eller obligatoriskt arbete i alla dess former. Vissa undantag
är tillåtna, såsom obligatorisk militärtjänst, fängelsearbete om detta utförs under tillsyn och
kontroll av offentlig myndighet samt vid fall av ”force majeure”, det vill säga vid krigstillfällen,
katastrofer eller liknande tillbud såsom eldsvådor, översvämningar, hungersnöd, jordbävningar,
häftiga epidemier eller växtparasiter och liknande händelser som kan hota eller äventyra
befolkningens liv eller normala existensvillkor.
KONVENTION NR 87 ANGÅENDE FÖRENINGSFRIHET OCH SKYDD FÖR ORGANISATIONSRÄTTEN
(1948)
Arbetstagare och arbetsgivare är, utan åtskillnad och utan tillstånd, fria att bilda och ansluta sig
till vilka organisationer de vill. Konventionen innehåller vidare ett antal garantier rörande
friheten för arbetstagare och arbetsgivare att själva utse ledamöter, avfatta stadgar och
organisera förvaltningen av den egna organisationen.
KONVENTION NR 98 ANGÅENDE TILLÄMPNINGEN AV PRINCIPERNA FÖR
ORGANISATIONSRÄTTEN OCH DEN KOLLEKTIVA FÖRHANDLINGSRÄTTEN (1949)
Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska lämnas tillfredsställande skydd mot varje
inblandning från motpartens eller dess ombuds eller dess medlemmars sida i fråga om
organisationernas bildande, verksamhet eller förvaltning. Åtgärder, lämpade efter landets
förhållanden, ska vidtas i syfte att uppmuntra förhandlingar som leder till att
anställningsvillkoren regleras via kollektivavtal.
KONVENTION NR 100 ANGÅENDE LIKA LÖN FÖR MÄN OCH KVINNOR FÖR ARBETE AV LIKA
VÄRDE (1951)
Varje medlemsland ska främja och om möjligt trygga tillämpningen av principen om lika lön
för män och kvinnor för arbete av lika värde.
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KONVENTION NR 105 ANGÅENDE AVSKAFFANDE AV TVÅNGSARBETE (1957)
Varje medlemsland, som ratificerar konventionen, förbinder sig att avskaffa och att inte i någon
form anlita tvångsarbete såsom medel för politisk påtryckning eller skolning eller såsom straff
för att någon hyser eller ger uttryck åt politiska åsikter eller uppfattningar som står i ideologisk
motsättning till rådande politiska, sociala eller ekonomiska system. Inte heller är det tillåtet att
använda tvångsarbete för att mobilisera arbetskraft i syfte att främja den ekonomiska
utvecklingen, såsom arbetsdiciplinär åtgärd, såsom straff för deltagande i strejk eller i
diskriminerande syfte.
KONVENTION NR 111 ANGÅENDE DISKRIMINERING I FRÅGA OM ANSTÄLLNING OCH
YRKESUTÖVNING (1958)
Varje medlemsland förbinder sig att utforma och tillämpa en nationell politik för främjande av
likställdhet med avseende på möjligheter och behandling i fråga om anställning och
yrkesutövning i syfte att avskaffa varje diskriminering i nämnda hänseende. Med diskriminering
avses varje åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk
uppfattning, nationell härstamning eller socialt ursprung.
KONVENTION NR 138 OM MINIMIÅLDER FÖR TILLTRÄDE TILL ARBETE (1973)
Varje land ska ange en minimiålder för tillträde till anställning på dess territorium. Denna
minimiålder får inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet fall
lägre än 15 år. Efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan länder
med outvecklade utbildningssystem till en början få fastställa en minimiålder av 14 år. Lätt
arbete kan tillåtas från 13 års ålder. Minimiåldern för farligt arbete är 18 år, se mer nedan
rörande konventionen nr 182.
KONVENTION NR 182 OM FÖRBUD MOT DE VÄRSTA FORMERNA AV BARNARBETE OCH
OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT AVSKAFFA DEM (1999)
Varje medlem ska vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att säkerställa att förbud mot och
avskaffande av de värsta formerna av barnarbete behandlas i brådskande ordning. Med termen
de värsta formerna av barnarbete avses alla former av slaveri och med slaveri jämförbara bruk
och sedvänjor, såsom handel med barn, träldom för skuld, livegenskap och tvångsarbete, liksom
rekrytering med våld eller tvång av barn för utnyttjande i väpnade konflikter, utnyttjande av
barn för prostitution, framställning av pornografi och medverkan av pornografiska
framträdanden, utnyttjande av barn för olaglig verksamhet (exempelvis handel med droger)
samt arbete som genom sin natur eller de omständigheter under vilka de utförs kan skada barns
hälsa, säkerhet eller vandel.
EFTERORD
ILO antog 1998 en deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt
riktlinjer för dess uppföljning. I deklarationen slås fast att alla ILOs medlemsländer genom sitt
medlemskap i ILO och sin anslutning till ILOs stadga har en förpliktelse att respektera, främja
och genomföra de grundläggande rättigheter som är tema för de åtta centrala
rättighetskonventionerna.
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VIKTIGA INTERNATIONELLA PRINCIPER PÅ MILJÖOMRÅDET
FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

I OECDs riktlinjer beskrivs den så kallade försiktighetsprincipen med följande text:
”I överenstämmelse med den vetenskapliga och tekniska kunskapen om riskerna,
då hot om allvarlig skada på miljön föreligger, även med hänsyn till människor
hälsa och säkerhet, inte använda bristen på fullständig vetenskaplig visshet som
ett skäl för att uppskjuta kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra eller
minimera sådan skador”
Problem kan naturligtvis uppstå med tolkningen av försiktighetsprincipen. Kostnadseffektiva
åtgärder inbegriper att åtgärden är positiv ur kostnadssynpunkt i jämförelse med den skada som
kan uppstå och där ekonomiskt ansvar kan åläggas företaget. Problem kan uppstå till exempel
om man som verksamhetsutövare ifrågasätter själva problemet. Elektromagnetisk strålning från
mobiltelefoner är ett exempel. Om producenten ifrågasätter detta ur vetenskapligt synvinkel
uppstår helt naturligt tveksamhet vad gäller vidtagande av lämpliga åtgärder. Ställs då krav på
åtgärder utifrån ”oro” kan naturligtvis problem och svårigheter uppstå kring tolkningen av
”kostnadseffektiva åtgärder”. Försiktighetsprincipen finns formulerad i flera internationellt
antagna dokument, inklusive artikel 15 i Rio-deklarationen.
PRINCIPEN OM ATT FÖRORENAREN BETALAR
Polluters Pays Principle, PPP, är en internationellt vedertagen princip bland annat i
Riodeklarationen, som anger att den som förorenar och orsakar miljöstörning skall, i
princip, bära kostnaderna för avhjälpande åtgärder.
PRINCIPEN OM BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK
Principen om Best available technology, BAT, anger att bästa möjliga teknik ska användas
för att förebygga skador och olägenheter för miljön. Tekniken måste, ur teknisk och
ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig och tillgänglig för att kunna användas inom
branschen ifråga.

PRINCIPEN OM FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
Denna princip innebär att man inte ska vänta tills en miljöskada redan har inträffat utan ska
arbeta med förebyggande åtgärder i syfte att förekomma den. (EU)

NÄRHETSPRINCIPEN (SUBSIDIARITETSPRINCIPEN)
Denna princip går ut på att miljöskador i första hand ska bekämpas vid källan. (EU)

INTEGRATIONSPRINCIPEN
Miljöfrågorna ska integreras i alla övriga politikområden. (EU)
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Användbara länkar
Nedanstående länkar kan vara användbara i företagets CSR-arbete. Listan är på intet sätt
fullständig.
FÖRENTA NATIONERNA (FN)
FNs initiativ ”Global Compact”
FNs miljöprogram (UNEP)
FNs utvecklingsprogram (UNDP)
Internationella arbetsorganisationen (ILO)

www.unglobalcompact.org
www.unep.org
www.undp.org
www.ilo.org

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER
EUs hemsida för CSR-frågor
www.europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/index.htm
Europaparlamentet
International Organisation for Standardization (ISO)
Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD)
Världsbanken
NÄRINGSLIVSORGANISATIONER
The Business and Industry Advisory Committee
to the OECD (BIAC)
Dansk Industri
International Chamber of Commerce
International Organisation of Employers (IOE)
Confederations of Europe (UNICE)
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)

www.europarl.eu.int
www.iso.org
www.oecd.org
www.worldbank.org

www.biac.org
www.di.dk
www.iccwbo.org
www.ioe-emp.org
www.unice.org
www.wbcsd.org

FACKLIGA ORGANISATIONER
European Trade Union Confederation (ETUC)
International Confederation of
Free Trade Unions (ICFTU)

www.icftu.org

FORSKNINGSINSTITUT
Harvard University
The Institute of Industrial Relations Library
Raul Wallenberginstitutet
Stanford University
University of Minnesota

www.harvard.edu
www.lib.berkeley.edu
www.rwi.lu.se
www.stanford.edu
www.umn.edu

DIVERSE:
Alien Tort Claims Act
www.globalpolicy.org/intljustice/atca/atcaindx.htm
Amnesty Business Group, Sverige
www.amnesty.se/amnestybusinessgroup.nsf/start
Amnesty International
Brittiska regeringens CSR-sida
Business Ethics
Business & Human Rights Resource Centre

www.amnesty.org
www.societyandbusiness.gov.uk
www.business-ethics.com
www.business-humanrights.org
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Business for Social Responsibility (BSR)
Center for International Private Enterprise
CSR Europe
The Copenhagen Centre
The Corporate Social Responsibility Newswire Service
The Danish Institute for Human Rights
EcoEarth. Info -The Environmental Sustainability Portal
Ethical Trading Initiative
Fair Trade Center
Global Reporting Initiative (GRI)
Global Sullivan Principles of Social Responsibility
Greenpeace International
Human rights first
Human Rights Watch
International Business Leaders Forum (IBLF)
Rena Kläder
Rättvisemärkt
Social Accountability International (SAI)
Social Investment Forum
SustainAbility
Svenska FN-förbundet
Svenska Naturskyddsföreningen
UDs hemsida för mänskliga rättigheter
UDs initiativ Globalt Ansvar
World Economic Forum
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www.bsr.org
www.cipe.org
www.csreurope.org
www.copenhagencentre.org
www.csrwire.com
www.humanrights.dk
www.eco-portal.com
www.ethicaltrade.org
www.fairtradecenter.se
www.globalreporting.org
www.globalsullivanprinciples.org
www.greenpeace.org
www.humanrightsfirst.org
www.hrw.org
www.iblf.org
www.renaklader.org
www.rattvisemarkt.se
www.sa-intl.org
www.socialinvest.org
www.sustainability.com
www.sfn.se
www.snf.se
www.manskligarattigheter.gov.se
www.ud.se/ga
www.weforum.org
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