
ENSKILDA HÖGSKOLAN STOCKHOLM  EXAMENSARBETE 
Programmen i mänskliga rättigheter   Masteruppsats 

VT 2019 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska statliga företag och mänskliga 
rättigheter 

En undersökning av regeringens ägarstyrning 
 
 

Författare: Bengt Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare:	Ulf	Johansson	Dahre	
Enskilda	Högskolan	Stockholm	

	
 
 
 
  



 
 

2 

Abstract 
The purpose of the study is to investigate the governance by the Swedish government 
of the state-owned enterprises in relation to UN Guiding Principles for Business and 
Human Rights. In the study the Swedish state’s ownership policy is analyzed together 
with the Swedish national action plan for business and human rights in relation to article 
4 in the UN Guiding Principles.  
 
The method used in the study is a critical legal reasoning around the text combined with 
other external perspectives such as the underpinning values and the context. The 
conclusion of the study is that the Swedish state’s ownership policy should be 
interpreted in the light of international law, since there are compelling reasons grounded 
in previous research that article 4 in the UN Guiding Principles is related to the state’s 
duty to protect and the requirement of due diligence. The study demonstrates that the 
Swedish government has taken several steps in relation to the state-owned companies, 
although it is hard to conclude that these are additional in the meaning of article 4. The 
requirement in the UN Guiding Principles on state-owned enterprises to perform human 
rights due diligence and supported by international law is not expressed in the State’s 
ownership policy. Another conclusion is that the requirements and expectations on state-
owned enterprises with regard to human rights are integrated with firm expectations on 
business opportunities. These requirements and expectations could be characterized as 
instrumental for the overriding objective of the state-owned enterprises: long-term value 
generation.   
 
 
Engelsk titel 
Swedish state-owned enterprises and human rights. An investigation of the governance 
by the Swedish government. 
 
Nyckelord 
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Svenska statliga 
företag, Bolagsstyrning, Ägarpolicy, Nationell handlingsplan 
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“It is not simply the development of the global market, deregulation, or privatization 
which is threatening the enjoyment of human rights, but rather, it is the ways in which 
governments are responding to these developments. Instead of abandoning the state as 
a focus for human rights activism we may need to refocus on the existing obligations of 
the state”.1 
 
 
 
 
  

                                            
 
1	Andrew	Clapham,	Human	Rights	Obligations	of	Non-State	Actors	(Oxford:	Oxford	University	
Press,	2006)	s.	5.	
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1 Inledning 
I det här kapitlet redogör jag för mitt val av ämne och syftet med undersökningen. Jag 
redovisar den frågeställning som utgör ramen för undersökningen och de avgränsningar 
som jag gjort. Dessutom redogör jag för några centrala begrepp som har betydelse för 
att förstå det sammanhang som omger uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition.  
 

1.1 Ämnesval 
Den här uppsatsen handlar om den svenska regeringens styrning av företag med statligt 
ägande när det gäller mänskliga rättigheter. Uppsatsens fokus är de krav och 
förväntningar som regeringen har på dessa företag enligt FN:s vägledande principer om 
företag och mänskliga rättigheter.2 
 
Mitt ämnesval har två utgångspunkter. Den ena är att det är staten som står i centrum 
för att skydda mänskliga rättigheter. Statens ansvar för detta skydd finns reglerat i flera 
internationella konventioner och i internationell sedvanerätt.3 Den andra 
utgångspunkten är att globaliseringen av världsekonomin har lett till förändringar i 
balansen mellan stat och marknad, mellan det offentliga och det privata, och mellan det 
nationella och internationella.4 Denna utveckling innebär att företag har fått en allt större 
betydelse för samhällsutvecklingen.5 Inom den grupp som räknas som världens 500 
största företag har samtidigt andelen företag som ägs eller kontrolleras av staten, ofta 
med verksamhet utomlands, ökat. I FN:s redovisning uppskattas att denna andel mer än 
fördubblades under tiden 2005 till 2014.6   
 
Globaliseringens betydelse för utvecklingen av internationell rätt och konsekvenserna 
för mänskliga rättigheter är en omdiskuterad fråga.7 En del menar att just den 
ekonomiska dimensionen av globaliseringen är drivkraften i globaliseringsprocessen 

                                            
 
2	John	Ruggie,	Report	of	the	Special	Representative	of	the	Secretary-General	on	the	issue	of	human	
rights	 and	 transnational	 corporations	 and	 other	 business	 enterprises,	 Guiding	 Principles	 on	
Business	 and	 Human	 Rights:	 Implementing	 the	 United	 Nations	 “Protect,	 Respect	 and	 Remedy”	
Framework	(A/HRC/17/31,	2011).		
3	 Se	 t.ex.	 FN:s	 konvention	 om	 de	 ekonomiska,	 sociala	 och	 kulturella	 rättigheterna	 (ICESCR)	
antagen	av	generalförsamlingen	genom	resolution	2200A	(XXI)	den	16	december	1966.	
4	 Bruce	 Jenks,	 Global	 Norms:	 Building	 an	 Inclusive	 Multilateralism,	 i	 Dag	 Hammarskjöld	
Foundation	 Dialogue	 Paper	 no.	 21,	 2017,	 s.	 2;	 Ulf	 Johansson	 Dahre,	Mellan	 ord	 och	 handling;	
globaliseringens	konsekvenser	 för	de	mänskliga	rättigheterna	 (Lund:	Studentlitteratur,	2014),	s.	
83;	Lars	Niklasson,	Globala	utmaningar,	perspektiv	och	lösningar:	en	introduktion	till	internationell	
politik	och	ekonomi	(Malmö:	Gleerup,	2017),	s.	7.	
5	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	3.		
6	FN,	Report	of	the	Working	Group	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	corporations	
and	other	business	enterprises	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	4-5.	
7	Shabina	Arfat,	Globalisation	and	Human	Rights:	An	Overview	of	its	Impact,	i	American	Journal	of	
Humanities	and	Social	Sciences,	Vol.	1	(2013),	s.	18-24,	här	s.	18.		
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och att denna tenderar att marginalisera mänskliga rättigheter.8 Andra pekar på att 
globaliseringen leder till att skyddet för mänskliga rättigheter villkoras av hur andra 
värden uppfylls, t.ex. ekonomisk effektivitet och en fungerande fri marknad.9  
 
Sedan några decennier pågår en internationell diskussion om att hotet mot mänskliga 
rättigheter från nya aktörer kräver nytänkande och en översyn av det internationella 
normsystemet.10 I denna diskussion framhålls bl.a. att i en integrerad värld, måste 
ansvaret för mänskliga rättigheter vidgas till att omfatta även företag.11  
 
Under 1970-talet inleddes försök inom FN:s ram att åstadkomma ett regelverk för att 
tydliggöra företagens ansvar för mänskliga rättigheter.12 Sedan 2011 finns det en global 
standard för företagens ansvar på människorättsområdet13: FN:s vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter (i det följande gemensamt förkortade ”UNGP” och, 
vid referens till en viss artikel, ”UNGP” följt av artikelnumret).14 UNGP riktar sig till 
både stater och företag. Staters folkrättsliga skyldighet att skydda befolkningen mot 
företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna bekräftas i UNGP.15 Samtidigt har 
företag enligt UNGP, vid sidan om staten, ett självständigt ansvar att respektera 
mänskliga rättigheter. Detta ansvar har enligt UNGP sin grund i på samhällets förväntan 
på företagen.16 UNGP är inte ett juridiskt bindande instrument och de innebär inte några 
nya rättsliga förpliktelser för staterna eller för företagen.17 
 
Sverige har ställt sig bakom UNGP. I Sverige och i flera andra länder är UNGP grunden 
för de nationella handlingsplaner som staterna tagit fram och som syftar till att omsätta 
UNGP:s principer i praktisk handling.18  

                                            
 
8	Michael	Freeman,	Human	rights	-	An	Interdisciplinary	Approach	(Cambridge:	Polity	Press,	2011),	
s.	177.	
9	 Philip	 Alston,	 The	 Myopia	 of	 the	 Handmaidens:	 International	 Lawyers	 and	 Globalization,	 i	
European	Journal	of	International	Law,	Volume	8,	Issue	3,	(1997),	s.	435-448,	här	s.	442.	
10	 Clapham,	Human	 rights,	 s.	 1;	 Charles	 R.	 Beitz,	 The	 idea	 of	 human	 rights,	 (Oxford:	 Oxford	
University	Press,	2009),	s.	122.		
11	FN,	Human	Development	Report	2016;	Human	Development	for	Everyone,	(2016),	s.	16.	
12	 Justine	 Nolan,	 Regulatory	 framework	 and	 Guiding	 Principles.	Mapping	 the	movement:	 the	
business	and	human	rights	 regulatory	 framework,	 i	Dorothée	Baumann-Pauly	&	 Justine	Nolan	
(red.),	Business	and	Human	Rights.	From	Principles	to	Practice,	(London:	Routledge,	2016),		
s.	31-51,	här	s.	38.	
13	Mihaela	Maria	Barnes,	The	United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights,	
the	 State	 Duty	 to	 Protect	 Human	 Rights	 and	 the	 State-business	 Nexus,	 i	 Brazilian	 Journal	 of	
International	Law,	Vol	15,	No	2	(2018),	s.	43-63,	här	s.	43.	
14	Ruggie,	Guiding	Principles.		
15	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	7.	
16	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	4.	
17	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	6.	
18 Regeringskansliet,	Handlingsplan	för	företagande	och	mänskliga	rättigheter	(2015).	
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Implementeringen av UNGP på nationell nivå anses överlag dock gå långsamt.19 FN:s 
människorättsråd har framhållit att implementeringen av UNGP måste beaktas i arbetet 
med de globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030.20 En arbetsgrupp inom 
samma FN-organ har samtidigt betonat att i arbetet med att engagera företagssektorn i 
Agenda 2030 måste staterna betona att det är hänsynen till mänskliga rättigheter som 
måste komma i första hand, inte företagens vinstintresse.21 

I den offentliga diskussionen råder det olika uppfattningar om Sveriges arbete inom 
området företagande och mänskliga rättigheter. En medlem i FN:s arbetsgrupp för 
företagande och mänskliga rättigheter förklarade 2016 att man ser positivt på att den 
svenska nationella handlingsplanen på området uttrycker att de statliga företagen ska 
föregå med gott exempel.22 Samma år uttryckte dock FN:s kommitté för ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter sin oro över Sveriges brist på systematisk kontroll av 
de investeringar som görs utomlands av bl.a. de svenska nationella pensionsfonderna.23 
Och i en granskningsrapport 2017 av tre internationella ideella organisationer, framhålls 
att den svenska handlingsplanen på flera punkter är vag och saknar tydliga tidgränser 
för regeringens planerade åtgärder.24 Statskontoret konstaterade i mars 2018 efter sin 
granskning av Sveriges efterlevnad av UNGP att det finns anledning att överväga 
ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden, bl.a. lagstiftning.25 Agenda 2030-
delegationen föreslog i sitt slutbetänkande i mars 2019 att regeringen utreder en förstärkt 
nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter i enlighet med de 
internationella konventioner och riktlinjer som Sverige ratificerat.26  

I UNGP4 framhålls att stater har störst möjligheter att säkerställa respekten av 
mänskliga rättigheter för de företag som staten äger eller kontrollerar. Staterna bör enligt 
UNGP4, utöver vad som gäller i förhållande till företag i allmänhet, vidta ytterligare 
åtgärder i förhållande till de statliga företagen för att motverka att dessa företag inte 
kränker de mänskliga rättigheterna.  
 

                                            
 
19	 Europaparlamentet,	 Directorate	 General	 for	 External	 Policies,	 Policy	 Department:	
Implementation	of	the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	(2017),	s.	39.		
20	FN,	Människorättsrådets	resolution	35/7	den	22	juni	2017,	(A/HRC/RES/35/7,	2017),	s.	3.	
21	FN,	FN:s	högkommissarie	för	mänskliga	rättigheter,	The	business	and	human	rights	dimension	
of	 sustainable	 development:	 Embedding	 ”Protect,	 Respect	 and	 Remedy”	 in	 SDGs	 implementation	
(2017).		
22	Regeringen,	Verksamhetsberättelse	för	bolag	med	statligt	ägande	2016,	s.	28.		
23	 FN,	 Ekonomiska	 och	 sociala	 rådet,	 Kommittén	 för	 ekonomiska,	 sociala	 och	 kulturella	
rättigheter,	Avslutande	anmärkningar	om	Sveriges	sjätte	periodiska	rapport	(E/C.12/SWE/CO/6,	
2016),	s.	12.	
24	International	Corporate	Accountability	Roundtable	(ICAR),	European	Coalition	for	Corporate	
Justice	(ECCJ),	och	Center	 for	 the	Study	of	Law,	 Justice	and	Society	(Dejusticia),	Assessments	of	
Existing	National	Action	Plans	(NAPs)	on	Business	and	Human	Rights	(2017),	s.	21.		
25	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer	för	företag	och	mänskliga	rättigheter	–	utmaningar	i	
statens	arbete,	(2018:18),	s.	7	och	71.		
26	 SOU	 2019:13.	 Agenda	 2030-delegationen,	 Agenda	 2030	 och	 Sverige:	 Världens	 utmaning	 –	
världens	möjlighet.,	s.	140.	
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I Sverige är staten en betydande företagsägare. I sin ägarpolicy 2017 uttalar regeringen 
bl.a. att det övergripande målet för förvaltningen av företag med statligt ägande är att 
skapa värde samtidigt som företagen ska agera ansvarfullt och aktivt arbeta för att följa 
internationella riktlinjer om bl.a. mänskliga rättigheter, t.ex. UNGP.27  
 
Vilka värderingar och synsätt ligger bakom denna princip? Och hur förhåller sig svenska 
staten till mänskliga rättigheter och den blandning av politiska, rättsliga och ekonomiska 
intressen som ägande och reglering av statliga företag kan innebära?28 Vilka åtgärder i 
förhållande till de statliga företagen anser regeringen kan bidra till att förbättra alla 
svenska företags efterlevnad av UNGP?29 
 
Staters tillämpning av artikel UNGP4 och kraven på att vidta ytterligare åtgärder i 
förhållande till de statliga företagen är inte närmare undersökt.30 FN rekommenderar att 
forskningen ägnar större uppmärksamhet på frågan om statens åligganden när det gäller 
just statliga företag och respekten för mänskliga rättigheter.31 
 
Sedan några år pågår en utveckling i några europeiska länder med ökad lagstiftning 
inom området företag och mänskliga rättigheter.32 Samtidigt arbetar FN med att ta fram 
ett förslag på en konvention inom området.33 I ljuset av den internationella utvecklingen 
inom området finns det skäl att närmare undersöka den svenska regeringens styrning av 
de statliga företagen när det gäller mänskliga rättigheter. En undersökning av 
regeringens inställning till UNGP i förhållande till statliga företag kan bidra till en ökad 
förståelse av den svenska utvecklingen inom området företagande och mänskliga 
rättigheter.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska regeringen i sin nuvarande 
styrning av de statligt ägda företagen tillämpar UNGP4. För att genomföra detta 
kommer studien att utgå från följande frågor: 
 

- Hur ska svenska statens ägarpolicy 2017 för de statligt ägda företagen tolkas i 
förhållande till UNGP4? 

- Hur beskriver regeringen statens skyldigheter när det gäller statliga företag och 
mänskliga rättigheter? 

                                            
 
27	Regeringen,	Statens	ägarpolicy	och	riktlinjer	för	bolag	med	statligt	ägande	2017,	s.	2.		
28	 Larry	 Catá	 Backer,	 The	 Human	 Rights	 Obligations	 of	 State-Owned	 Enterprises:	 Emerging	
Conceptual	Structures	and	Principles	in	National	and	International	Law	and	Policy,	i	Vanderbilt	
Journal	of	Transnational	Law,	Volume	50,	Number	7	(2017),	s.	833.	
29	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	42.		
30	Barnes,	The	United	Nations,	s.	52.	
31	FN,	Report	of	the	Working	Group	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	corporations	
and	other	business	enterprises	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	23.	
32	FN,	Report	of	the	Working	Group	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	corporations	
and	other	business	enterprises	(A/73/163,	2018),	s.	17.		
33	FN,	Människorättsrådets	resolution	26/9	den	26	juni	2014	(A/HRC/RES/26/9,	2014).	
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- Hur ställer regeringen krav och förväntningar i sin ägarstyrning på de statligt ägda 
företagen när det gäller mänskliga rättigheter? 

- Hur motiverar regeringen dessa krav och förväntningar? 
- Vilka värderingar kan spåras i regeringens ägarstyrning till de statligt ägda företagen 

om mänskliga rättigheter och företagande? 
 

1.3 Avgränsning och begreppsanvändning 
Begreppet ”statliga företag” har inte någon entydig innebörd.34 OECD:s riktlinjer för 
bolagsstyrning av statligt ägda företag innehåller en definition som anknyter till statens 
aktieägande eller på annat sätt kontroll av bolaget.35 För att avgränsa undersökningen 
har jag valt att utelämna styrningen av företag eller organ som staten kontrollerar på 
annat sätt än genom aktieägande. Ett sådant exempel är Aktiebolaget Trav och Galopp, 
där staten inte äger aktier, men enligt avtal tillsätter majoriteten styrelseledamöter.36 Ett 
annat exempel är de allmänna pensionsfonderna som tillhör den krets av organ som 
sannolikt omfattas av definitionen i UNGP4, men som drivs som statliga myndigheter.37 

I uppsatsen använder jag begreppet statliga företag för de aktiebolag där svenska staten 
är majoritetsägare och vars aktier förvaltas av Regeringskansliet. Vilka dessa företag är 
framgår av den redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande som regeringen 
varje år lämnar till riksdagen.38 Termen ”privata företag” används om alla företag som 
inte är statliga företag, och ”företag” om privata företag och statliga företag. 
 
Termen ”ägarstyrning” används i uppsatsen omväxlande med termen ”bolagsstyrning”. 
Båda termerna anknyter till den definition som uttrycks i OECD:s principer för 
bolagsstyrning och som även omfattar ägarnas roll i företagets styrning.39 Termen 
”ägarpolicy” används i uppsatsen som en gemensam beteckning för det särskilda 
dokument om uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och viktiga principfrågor som den 
svenska regeringen använder i styrningen av statliga företag. Regeringen publicerar ett 
sådant dokument i samband med sin årliga redogörelse för företag med statligt ägande 
till riksdagen.40 

 

Den engelska termen ”corporate social responsibility” (i det följande förkortat ”CSR”) 
är vanlig beteckning för företagens sociala ansvar.41 I den offentliga diskussionen om 
företagens ansvar används även andra termer, t.ex. hållbart företagande och ansvarsfullt 

                                            
 
34	FN,	Report	of	the	Working	Group	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	corporations	
and	other	business	enterprises	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	4.	
35	 OECD,	 OECD	 Guidelines	 on	 Corporate	 Governance	 of	 State-Owned	 Enterprises,	 Paris:	 OECD	
Publishing	(2015).	
36	https://omatg.se/atg/styrelse/	
37	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	88.	
38	 Se	 t.ex.	 regeringens	 skrivelse	 2017/18:140,	 2018	 års	 redogörelse	 för	 företag	 med	 statligt	
ägande.	
39	OECD,	G20/OECD	Principles	of	Corporate	Governance,	Paris:	OECD	Publishing	(2015),	s.	9.	
40	Se	t.ex.	regeringens	skrivelse	2017/18:140.	
41	Nadia	Bernaz,	Business	and	human	rights:	history,	law	and	policy	-	bridging	the	accountability	
gap	(Abingdon,	Oxon:	Routledge,	2017),	s.	3.	
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företagande.42 Det finns ingen allmänt vedertagen definition av CSR.43 I det följande 
används CSR som en samlingsbeteckning för dessa termer. 
 
Företag kan proaktivt vidta åtgärder för att förhindra att de orsakar eller bidrar till 
människorättskränkningar. Ett sätt som UNGP17-21 pekar ut för att identifiera, 
förhindra, begränsa och redogöra för hur företagen åtgärdar sin negativa påverkan på de 
mänskliga rättigheterna är genomföra strukturerade och systematiska 
konsekvensbedömningar. I uppsatsen betecknas sådana bedömningar för “human rights 
due diligence” (i det följande förkortat ”HRDD”). 
 
Sveriges nationella handlingsplan för att genomföra principerna i UNGP är 
Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter 2015. Den betecknas i 
uppsatsen som ”Handlingsplanen”. 44 Det övergripande styrdokumentet i ägarstyrningen 
av de statliga företagen är Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 
2017, som i uppsatsen betecknas ”Ägarpolicyn”.45  
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen innehåller sex kapitel. I det första kapitlet har uppsatsens syfte och 
frågeställning presenterats. Det andra kapitlet innehåller en redogörelse för tidigare 
forskning och undersökningens teoretiska perspektiv. I det tredje kapitlet finns en 
beskrivning av hur jag samlat in mitt material och hur jag sedan valt att analysera det. 
Det fjärde kapitlet beskriver översiktligt utvecklingen av CSR och hur den svenska 
regeringen förhåller sig till denna i sin ägarstyrning. I kapitel fem analyseras 
undersökningens resultat. I det sjätte och sista kapitlet diskuterar jag resultatet av 
undersökningen i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning.  
 
  

                                            
 
42	Andrew	Crane	m.fl.,	The	corporate	social	responsibility	agenda,	i	Andrew	Crane	m.fl.	(red.),	
The	Oxford	Handbook	of	Corporate	Social	Responsibility	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2008),	
s.	3-15,	s.	4.		
43	Benedict	Sheehy,	Defining	CSR.	Problems	and	solutions,	i	Journal	of	Business	Ethics,	Volume	
131,	Issue	3	(2015),	s.	625-648,	här	s.	625.		
44	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	för	företagande	och	mänskliga	rättigheter	(2015).	
45	Riksrevisionen,	Regeringens	hantering	av	risker	i	statliga	bolag	(RiR	2015:15),	s.	42.		
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Det här kapitlet syftar till att ge en bild av undersökningens teoretiska perspektiv. 
Kapitlet är indelat i två avsnitt. I det första avsnittet tar jag upp den forskning och 
litteratur som finns om styrningen av statliga företag med fokus på de krav om 
mänskliga rättigheter som UNGP ställer på staten. I det andra avsnittet beskriver jag 
olika möjliga teoretiska perspektiv för undersökningen, mina överväganden och det val 
som jag gjort.  
 

2.1 Tidigare forskning  
2.1.1 Forskning om staten som ägare av företag 
I ett internationellt perspektiv är staten som ägare av företag ett växande 
forskningsområde.46 Forskningsläget och behovet av vidare forskning finns beskrivet av 
Daiser m.fl. efter en kvantitativ litteraturstudie 2016. Studiens sammanfattande slutsats 
är att forskningen om styrning av statliga företag är ett dynamiskt, diversifierat och 
outvecklat område.47 Samma studie visar också att merparten av den forskning som 
utförts hittills avser kinesiska förhållanden.48 

Holmgren har ur ett företagsekonomiskt perspektiv bl.a. undersökt varför statliga 
företag bildas. Hans slutsats är det finns en rad olika orsaker och att bildande av nya 
företag ska ses som en process som varierar med tiden. Enligt Holmgren är det relativt 
sällsynt med statliga företag som bildats på grund av externa krav, till exempel sociala 
krav eller miljökrav.49 

Slutsatserna i en svensk statlig utredning från 2012 pekar på att det inte finns någon 
särskild teori eller forskning som tagits fram för styrningen av statligt ägda företag.50 

Enligt samma  utredning har den svenska regeringen i sin styrning av dessa företag valt 
att utgå ifrån förhållanden med privata ägare. Ett exempel på denna utgångspunkt är att 
de statliga företagen ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning, det 
självregleringsinstrument som primärt tagits fram i syfte att förbättra bolagsstyrningen 

                                            
 
46	 Giuseppe	 Grossi	 &	 Ulf	 Papenfuß	 &	 Marie-Soleil	 Tremblay,	 Corporate	 governance	 and	
accountability	of	state-owned	enterprises.	Relevance	for	science	and	society	and	interdisciplinary	
research	perspectives,	International	Journal	of	Public	Sector	Management,	Vol.	28	No.	4/5	(2015),	
s.	274-	285,	här	s.	275;	Peter	Daiser	&	Tamyko	Ysa	&	Daniel	Schmitt,	Corporate	governance	of	
state-owned	enterprises:	a	systematic	analysis	of	empirical	 literature,	 i	International	Journal	of	
Public	 Sector	 Management,	 Vol.	 30	 Issue:	 5	 (2017),	 s.	 447-466,	 här	 s.	 448;	 Ds	 1998:64,	
Expertgruppen	för	studier	i	offentlig	ekonomi,	1998.	Staten	och	bolagskapitalet.	Om	aktiv	styrning	
av	statliga	bolag,	s.	10.	
47	Daiser	m.fl.,	Corporate	governance,	s.	448.	
48	Daiser	m.fl.,	Corporate	governance,	s.	459.	
49	Gunnar	Holmgren,	Från	problemföretag	tIll	kapitalförvaltning.	Sveriges	statliga	företag	1980-
2007	(Diss.	Åbo:	Åbo	Akademis	förlag,	2009),	s.	261.	
50	SOU	2012:14.	Ägarutredningen.	Ekonomiskt	värde	och	samhällsnytta	–	förslag	till	en	ny	statlig	
ägarförvaltning,	s.	129.	



 
 

12 

i svenska börsnoterade företag.51 Motsvarande observationer om att privata företag är 
utgångspunkten i den statliga ägarstyrningen finns även utanför Sverige. Grossi m.fl 
konstaterar att under de senaste decennierna har styrningen av de statliga företagen 
påverkats av en omfattande praxis från det privata näringslivet.52 Enligt deras 
uppfattning är forskningen fragmentiserad och spridd i skilda discipliner.53 Enligt Daiser 
m.fl. bör den framtida forskningen om statliga företag inrikta sig på de specifika 
förhållanden som gäller för dessa företag och i deras nationella kontexter.54 

Expertgruppen för Offentlig Ekonomi konstaterar att det behövs mer svensk forskning 
om staten som bolagsägare, både teoretisk och empirisk.55  

Alexius och Cisneros Örnberg har studerat styrningen av svenska statliga företag och 
hanteringen av potentiella konflikter mellan icke-finansiella och finansiella värden. 
Enligt deras uppfattning innebär den nuvarande styrningen en risk för att de statliga 
företagens komplexa uppdrag inte tas om hand på det sätt som är tänkt, eftersom 
förvaltningsorganisationen inom Regeringskansliet i praktiken prioriterar företagens 
finansiella värden och icke-finansiella värden uttrycks i ekonomiska termer. De 
argumenterar för att det behövs ett nytt synsätt i styrningen för att hantera dessa 
konflikter där man analyserar styrningen av värdearbetet i de statliga företagen ur ett 
mikroperspektiv. 56 

Även Riksrevisionen, riksdagens revisionsmyndighet, har i flera granskningar 
undersökt regeringens styrning av statligt ägda bolag.57 I en granskningsrapport från 
2006 konstaterar myndigheten att det inte är tydligt hur avvägningen mellan 
samhällsuppdrag och lönsamhetsmål ska göras. I en senare rapport från 2017 konstaterar 
Riksrevisionen att om statliga företag med samhällsuppdrag ska få bättre förutsättningar 
att skapa samhällsnytta, måste regeringen förbättra sin styrning. Riksrevisionen anser 
att regeringen bör förbättra uppföljningen och redovisningen av hur väl dessa företag 
utför sina uppdrag, men också synliggöra konflikter mellan samhällsuppdrag och 
ekonomisk avkastning. Riksrevisionen framhåller även att den ekonomiska forskningen 
har lyft fram ett antal problem med statligt företagande. Dessa problem handlar 
framförallt om statens svårigheter att balansera sina roller som ägare och reglerare på 
konkurrensutsatta marknader. Slutligen pekar Riksrevisionen också pekat på 

                                            
 
51	SOU	2004:46,	Svensk	kod	för	bolagsstyrning.	Förslag	från	Kodgruppen,	s.	9;	Regeringen,	Statens	
ägarpolicy	2017,	s.	5.	
52	Grossi	m.fl.,	Corporate	governance	and	accountability,	s.	276.		
53	Grossi	m.fl.,	Corporate	governance	and	accountability	s.	276.		
54	Daiser	m.fl.,	Corporate	governance,	s.	459.	
55	Ds	1998:64.	Staten	och	bolagskapitalet,	s.	86.	
56	Susanna	Alexius	&	Jenny	Cisneros	Örnberg,	Mission(s)	impossible?	Configuring	values	in	the	
governance	of	state-owned	enterprises,	i	International	Journal	of	Public	Sector	Management,	Vol.	
28	(2015),	s.	286-306,	här	s.	301.	
57	Riksrevisionen,	Regeringens	förvaltning	och	styrning	av	sex	statliga	bolag,	(RiR	2004:28);	
Riksrevisionen,	Vad	och	vem	styr	de	statliga	bolagen?,	(RiR	2006:11)	
Riksrevisionen,	Regeringens	hantering	av	risker	i	statliga	bolag,	(RiR	2015:15);	Riksrevisionen,	
Statligt	ägda	bolag	med	samhällsuppdrag	–	regeringens	styrning,	(RiR	2017:37).		
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svårigheterna att uppnå effektiv styrning i de statligt ägda företagen på grund av multipla 
mål.58  

 
2.1.2 Forskning om företagens sociala ansvar inklusive mänskliga 
rättigheter  
Den akademiska diskussionen speglar svårigheterna att bestämma innehållet och 
gränserna för CSR och närliggande forskningsområden.59 Bernaz och Wettstein menar 
att CSR vilar på tanken om att företag kan skapa värde genom att uppträda ansvarsfullt, 
dvs. CSR är i första hand ett verktyg för att tillgodose företagets ekonomiska intressen. 
Utgångspunkten enligt Bernaz när det gäller CSR är att företaget frivilligt vidtar en rad 
åtgärder utöver vad lagstiftningen kräver.60 
 
Ett närliggande forskningsfält är det som specifikt handlar om företagande och 
mänskliga rättigheter, dvs. hur företag kränker mänskliga rättigheter, hur sådana 
kränkningar kan förhindras och hur företagen kan ställas till svars. I litteraturen används 
ibland uttrycket ”business and human rights”, förkortat BHR, för detta forskningsfält.  
Buhmann m.fl. argumenterar för att BHR utvecklats till att omfatta mer än endast 
normer och juridik, t.ex. företagsledning, etik, ägarstyrning, internationella relationer 
och politik, och att det därför krävs ett mer interdisciplinärt förhållningssätt än hittills.61  
En liknande uppfattning finns hos Wettstein som pekar på att den samlade forskningen 
troligen skulle vinna på om studier inom inom internationellt företagande och BHR 
integrerades i högre grad än hittills.62  
 
En återkommande fråga i litteraturen är på vilken grund som företagens ansvar för 
mänskliga rättigheter vilar och hur omfattningen av detta ansvar i så fall ska bestämmas. 
Forskningen använder sig av olika perspektiv i denna fråga: rättsliga, sociala och 
moraliska. Den samlade forskningen ger därför inte något entydigt besked i frågan om 
företagens ansvar. Wettstein argumenterar för att ansvaret ska bestämmas utifrån 
moraliska överväganden vilket han menar i sin tur leder till att företagens ansvar är 
större än vad som uttrycks i UNGP. Han är kritisk till att UNGP saknar en tydlig 
moralisk grund.63 Liknande synpunkter tas upp av Bilchitz, som även argumenterar för 
att företagen har ett självständigt rättsligt ansvar för mänskliga rättigheter, eftersom 
detta ansvar kan härledas från det som staten har enligt internationell rätt. Om företagen 

                                            
 
58	Riksrevisionen,	Statens	bolagsinnehav	-	aktualiteten	i	det	statliga	bolagsinnehavet,	
(RiR	2017:1),	s.	10.	
59	Riksrevisionen,	Statens	bolagsinnehav,	s.	7.	
60	Bernaz,	Business	and	human	rights,	s.	6.	
61	Karin	Buhmann	&	Björn	Fasterling	&	Aurora	Voiculescu,	Business	&	Human	Rights	Research	
Methods,	i	Nordic	Journal	of	Human	Rights,	36:4	(2018),	s.	323-332,	här	s.	331.	
62	Florian	Wettstein	m.fl.,	International	business	and	human	rights:	A	research	agenda,	i	Journal	
of	World	Business,	Volume	54,	Issue	1	(2019),	s.	54-65,	här	s.	58.	
63	 Florian	 Wettstein,	 Making	 noise	 about	 silent	 complicity.	 The	 moral	 inconsistency	 of	 the	
’Protect,	Respect	and	Remedy	Framework’,	 i	Surya	Deva	&	David	Bilchitz	(red.),	Human	Rights	
Obligations	 of	 Business.	 Beyond	 the	 Corporate	Responsibility	 to	Respect?	 (Cambridge	University	
Press,	2013),	s.	243-267,	här	s.	264.	
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inte har ett sådant ansvar för mänskliga rättigheter, hävdar Bilchitz, blir principen om 
statens skyldighet att skydda befolkningen mot tredje parts, t.ex. företagens kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna ologisk och meningslös.64 En översikt av den normativa 
etiska debatten finns i Wettsteins “Human Rights as a Critique of Instrumental CSR: 
Corporate Responsibility Beyond the Business Case”.65 
 
En fråga som undersökts mycket är om det finns något samband mellan företagens 
sociala ansvar och företagens lönsamhet. Resultaten av dessa undersökningar skiftar och 
enligt Baumann-Pauly och Posner finns det inte något klart svar. Några omfattande 
undersökningar med fokus på mänskliga rättigheter finns inte. Bernaz hävdar att det är 
inte lämpligt att försöka söka efter ett sådant samband med hänvisning till att arbetet för 
mänskliga rättigheter inte är något frivilligt eller förhandlingsbart.66 Deva, som har en 
liknande uppfattning, argumenterar för att en reglering på området måste beakta att 
mänskliga rättigheter är ett intresse av sitt eget slag och överordnat vinstintressen. 67 
 
2.1.3 Forskning om FN:s vägledande principer om företag och 
mänskliga rättigheter  
UNGP tillkom genom en resolution av FN:s människorättsråd.68 UNGP innehåller inte 
nya förpliktelser för stater eller företag utan anses uttrycka och förklara gällande 
standarder på området av vilka några är juridiska bindande för stater och hur dessa ska 
tillämpas i praktiken.69 På den internationella rättens område brukar sådana 
norminstrument betecknas soft law, dvs. en rättsakt som inte är en konvention, men som 
innehåller principer, normer, standarder eller uttalanden om ett förväntat uppträdande.70 
Någon vedertagen definition av vad som konstituerar soft law finns inte. En 
utgångspunkt i diskussionen om soft law brukar vara att rättsakten i sig inte är rättsligen 
bindande, men att den ändå kan ha en slags bundenhet beroende en rad olika faktorer, 
t.ex. formerna för dess tillkomst, det normativa innehållet, hur den förhåller sig till andra 
normer, hur allmänt accepterad den är och hur den efterlevs.71  
 

                                            
 
64	David	Bilchitz,	A	chasm	between	‘is’	and	’ought’?	A	critique	of	the	normative	foundations	of	the	
SRSG’s	Framework	and	the	Guiding	Principles,	i	Surya	Deva	&	David	Bilchitz	(red.),	Human	Rights	
Obligations	 of	 Business.	 Beyond	 the	 Corporate	 Responsibility	 to	 Respect	 (Cambridge	 University	
Press,	2013),	s.	107-137,	här	s.	112.	
65	Florian	Wettstein	Human	Rights	as	a	Critique	of	Instrumental	CSR:	Corporate	Responsibility	
Beyond	the	Business	Case,	i	Notizie	di	Politeia,	XXVIII,	106	(2012),	s.	18-33.	
66	Bernaz,	Business	and	human	rights,	s.	8.	
67	Surya	Deva,	Human	Rights	Violations	By	Multinational	Corporations	and	International	Law:	
Where	from	Here?,	i	Connecticut	Journal	of	International	Law,	Vol.	19	(2003),	s.	1-57,	här	s.	9.	
68	FN,	Människorättsrådets	resolution	17/4	den	6	juli	2011	(A/HRC/RES/17/4,	2011).	
69	 FN,	Frequently	 asked	 questions	 about	 the	 Guiding	 Principles	 on	 Business	 and	Human	 Rights	
(HR/PUB/14/3,	2014),	s.	8.	
70	Dina	Shelton,	Normative	Hierarchy	in	International	Law,	i	American	Journal	of	International	
Law,	Vol	100:2	(2006),	s.	291-323,	här	s.	319.	
71	Justine	Nolan,	The	corporate	responsibility	to	respect:	Soft	law	or	not	law,	i	Surya	Deva	&	David	
Bilchitz	 (red.),	 Human	 Rights	 Obligations	 of	 Business.	 Beyond	 the	 Corporate	 Responsibility	 to	
Respect?	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2013),	s.	138-161,	här	s.	145.	
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Flera forskare är kritiska till UNGP som norminstrument. Lagoutte har undersökt vilket 
slags normsystem som UNGP är med fokus på hur soft law förhåller sig till internationell 
rätt om mänskliga rättigheter. Enligt Lagoutte innebär inte UNGP några nya rättsliga 
skyldigheter för företag enligt internationell rätt och hon framhåller att de försök som 
gjorts att åstadkomma sådana har misslyckats72. Hon pekar på att UNGP:s blandning av 
olika normer leder till en otydlighet om vilka som är tvingande och vilka som är 
dispositiva. Detta, hävdar Lagoutte, är särskilt problematiskt eftersom UNGP har både 
stater och företag som adressater.73 Nolan anser att principerna i UNGP om företagens 
ansvar saknar en tydlig koppling till en rättslig norm. Detta förhållande, anser hon, i 
kombination med att UNGP inte innehåller några sanktionsbestämmelser som 
säkerställer UNGP:s efterlevnad i denna del, innebär en begränsning i UNGP:s 
normativa värde.74 Enligt Mares är UNGP:s principer om företagens ansvar oklara och 
otillräckliga, eftersom de endast vilar på en social norm. Hans förslag är att ansvaret att 
respektera mänskliga rättigheter förstärks med ett juridiskt angreppssätt hämtat från 
skadeståndsrätten.75 Wettstein hävdar att UNGP inte alls rättfärdigar företagens ansvar 
utifrån det inneboende värdet hos alla människor och deras rättigheter utan att UNGP 
har blivit ett medel för att tillvarata företagens egna intressen.76  

Det finns två svenska rapporter om UNGP och de svenska förhållandena. Expertgruppen 
för biståndsanalys (EBA) har 2015 tagit fram en rapport om hur regeringen lyckats 
integrera normer för företagande och mänskliga rättigheter i fem statliga institutioner 
(Sida, SGU, Business Sweden, Swedfund och Svensk Exportkredit) som bedriver 
internationellt utvecklingssamarbete. En slutsats i EBA-rapporten är att det återstår 
mycket arbete för svenska staten för att anpassa sina policyer, rutiner och metoder till 
UNGP.77 Den andra rapporten gjordes av Statskontoret 2017 och innehåller en 
övergripande analys av Sveriges efterlevnad av UNGP. I sin slutredovisning till 
regeringen i mars 2018 konstaterar Statskontoret att det finns flera luckor och brister i 
lagstiftningen och föreslår flera åtgärder för att förbättra efterlevnaden.78 

Forskning om UNGP finns beskriven i flera arbeten, bl.a. antologier av Mares och Deva 
och Bilchitz.79  

                                            
 
72	Stéphanie	Lagoutte,	The	UN	Guiding	Principles	and	Human	Rights.	A	Confusing	‘Smart	Mix*	of	
Soft	and	Hard	International	Human	Rights	La,	i	Stéphanie	Lagoutte	&	Thomas	Gammeltoft-Hansen	
&	John	Cerone	(red.),	Tracing	the	roles	of	soft	law	in	human	rights	(Oxford:	Oxford	University	Press,	
2016),	s.	239.	
73	Lagoutte,	A	Confusing,	s.	236.	
74	Nolan,	The	corporate	responsibility,	s.	143.	
75	Radu	Mares,	A	gap	in	the	corporate	responsibility	to	respect	human	rights,	i	Monash	University	
Law	Review,	vol.	36.3	(2010),	s.	33-83,	här	s.	62.	
76	Wettstein,	Human	Rights	as	a	Critique,	s.	19.	
77	 Rasmus	 Kløcker	 Larsen	 &	 Sandra	 Atler,	 Business	 and	 Human	 Rights	 in	 Development	
Cooperation.	 Has	 Sweden	 incorporated	 the	 UN	 Guiding	 Principles?	 (Rapport	 2015:08	 till	
Expertgruppen	för	biståndsanalys	(EBA)	2015).		
78	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	7.	
79	Radu	Mares	(red.),	The	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	Foundations	and	
Implementation	(Haag:	Brill,	2012);	Surya	Deva	&	David	Bilchitz	(red.),	Human	Rights	Obligations	
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2.1.4 Forskning om statliga företag och mänskliga rättigheter 
Det finns inte någon omfattande forskning om statliga företag och mänskliga 
rättigheter.80 2016 konstaterade FN:s arbetsgrupp för företagande och mänskliga 
rättigheter i en rapport (i det följande kallad ”Rapporten”) att området behöver större 
uppmärksamhet, eftersom staternas och företagens åtgärder visat sig otillräckliga .81 En 
av arbetsgruppens rekommendationer är att forskningen behöver ägna större 
uppmärksamhet på frågan om statens åligganden när det gäller statliga företag och 
respekten för mänskliga rättigheter. 82   

 
Backer konstaterar att de statliga företagen har fått en allt större betydelse i den globala 
ekonomin.83 En utvecklingtendens, enligt Backer, är att de statliga företagen alltmer 
drivs som privata företag. Samtidigt framhåller han att det statliga företagens inriktning 
skiljer sig åt mellan t.ex. Europa och Kina. Hans beskrivning att “[t]he Nordic states are 
a current driving force in European SOEs, [State-owned enterprises] under the so-called 
policy of Nordic Capitalism är dock svårförståelig. Här förefaller Backer ha blandat ihop 
en nordisk modell för arbetsmarknad, välfärdspolitik och ekonomisk politik med 
styrningen av statliga företag i Norden.84 Även om det inte kan uteslutas att det finns ett 
samband mellan dessa politikområden och styrningen av statliga företag, är detta inte 
något som Backer redovisar.  
 
Frågan om statligt ägda företag kan ha ett direkt ansvar för mänskliga rättigheter enligt 
internationell rätt har behandlats av Ma i en masteruppsats. Uppsatsens slutsats är att 
dessa företag i juridisk mening inte kan anses ha en sådan särställning att kraven på 
dessa företag skiljer sig från de som kan ställas på företag i allmänhet. Han konstaterar 
dock att det kan finnas högre sociala förväntningar på statliga företag än på privata, som 
grundar sig på moraliska överväganden.85 

Barnes har undersökt hur UNGP4-6 reglerar förhållandet staten och företag och hur 
dessa ska förstås mot bakgrund av Rapporten. Enligt Barnes ska begreppet statliga 
företag tolkas vitt och inkludera olika typer av företag oavsett hur deras legala struktur 
ser ut. Det konkreta innehållet i UNGP4 består enligt Barnes av två delar. Den ena kräver 
att staten vidtar ytterligare åtgärder i förhållande till statliga företag jämfört med privata. 
Den andra delen, enligt Barnes, avser kravet på att företagen ska genomföra HRDD. 
Enligt Barnes bör statens skyldigheter enligt UNGP tolkas i ljuset av internationell rätt. 
86 
                                            
 
of	Business.	Beyond	 the	Corporate	Responsibility	 to	Respect?	 (Cambridge:	Cambridge	University	
Press,	2013).	
80	Barnes,	The	United	Nations,	s.	44.	
81	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	3.	
82	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,2016),	s.	23.	
83	Backer,	The	Human	Rights,	s.	833.	
84	https://www.regeringen.se/rapporter/2017/06/den-svenska-modellen/.		
(Hämtad	21.2.2019).	
85	Ma,	Xili,	Advancing	Direct	Corporate	Accountability	in	International	Human	Rights	Law:	The	Role	
of	State-Owned	Enterprise.	Masteruppsats	i	juridik	(Oslo:	Oslo	universitet,	2017).	
86 Barnes, The United Nations, s. 55. 
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Enligt Backer finns det fundamentala skillnader mellan offentliga och privata organ, 
särskilt när det gäller ansvaret för mänskliga rättigheter. Han argumenterar för att 
statliga företag är en slags hybridorganisation som innebär att statens styrning av dessa 
företag därför medför särskilda problem för efterlevnaden av ett sådant normsystem som 
UNGP. Ägarstyrningen av dessa företag, hävdar Backer, blir en blandning av politiska, 
rättsliga och ekonomiska intressen som kan vara svåra att hantera.	87 Backers slutsats är 
bl.a. att det kan krävas en översyn av hela regelverket för de statliga företagen för att 
dessa företag ska kunna leva upp till de nya internationella standarder om mänskliga 
rättigheter som utvecklats.88 Backer argumenterar också för att regelsystemet behöver 
reformeras i ljuset av tre aktuella utvecklingstendenser som han identifierat: ett ökat 
fokus på statliga företag som bärare av mänskliga rättigheter i internationell rätt och soft 
law, USA:s ändrade politik när det handel och globalisering, och förändringen av Kinas 
investeringspolitik, särskilt infrastruktursatsningarna under samlingsnamnet ”En väg, 
ett bälte”, där de statliga företagen spelar en betydande roll.89 Backer pekar på att det 
saknas en allmän internationell lagreglering av statliga företag trots deras växande 
betydelse i världsekonomin.90 
 

2.2 Teoretiska perspektiv 
Någon särskild teori utvecklad för styrningen av statligt eller offentligt ägda företag 
finns inte. Den teoretiska ramen kring dessa företag har i första hand byggts upp utifrån 
förhållanden med privata ägare.91 Backers förklaring till detta är att stater strävar efter 
att säkerställa att de statliga företagen drivs som sina privata motsvarigheter för att inte 
uppfattas som politiska institutioner.92  
 
Wettstein och flera andra forskare argumenterar för att UNGP i grunden är 
instrumentell, dvs. företagens respekt för mänskliga rättigheter enligt UNGP är i första 
hand ett medel för att tillvarata företagets intressen, inte ett mål i sig.93 
 

2.3 Mitt teorival  
Det övergripande målet med svenska statens ägande av företag är att skapa värde.94 
Min hypotes är att den svenska regeringen styr de statliga företagen ungefär på samma 
sätt som om de vore privata företag. Kraven och förväntningarna på de statliga företagen 
när det gäller mänskliga rättigheter är därför ungefär desamma. I min undersökning 
kommer jag även anta att den svenska regeringen i sin ägarstyrning har ett instrumentellt 
synsätt, dvs. att arbetet med att skydda mänskliga rättigheter i första hand är ett medel 
för värdeskapandet i företagens och aktieägaren statens intresse.  

                                            
 
87	Backer,	The	Human	Rights,	s.	853.	
88	Backer,	The	Human	Rights,	s.	828.		
89	Backer,	The	Human	Rights,	s.	848.	
90	Backer,	The	Human	Rights,	s.	862.	
91	SOU	2012:14	s.	129;	Grossi	m.fl.,	Corporate	governance	and	accountability,	s.	276.	
92	Backer,	The	Human	Rights,	s.	42.	
93	Wettstein,	Human	Rights	as	a	Critique,	s.	19.	
94	Regeringen,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	2.	
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3 Metod och material 
Det här kapitlet beskriver och diskuterar uppsatsens metodval, hur jag samlat in 
materialet, vilka avgränsningar som jag gjort och hur jag kommer att analysera 
materialet. 
 

3.1 Metodologiska överväganden 
Undersökningen handlar om att analysera hur den svenska regeringen tillämpar UNGP4 
i sin ägarstyrning. För detta syfte finns det flera möjliga metoder. Eftersom UNGP4 är 
en norm, är en möjlighet att studera denna norm genom att använda en juridisk metod. 
Men en norm måste inte nödvändigtvis betraktas i ett strikt juridiskt perspektiv. För en 
undersökning av icke bindande rättsakter och normer vid sidan av den officiella 
rättsbildningen, är det inte aktuellt att använda en traditionell rättsdogmatisk metod. För 
studier av normer inom området mänskliga rättigheter, finns det enligt McInerney-
Lankford skäl att vidga perspektivet och använda sig av ett bredare och interdisciplinärt 
angreppssätt.95 Det angreppssätt som förespråkas av henne är att använda sig av en 
kritisk analys av norminnehållet med hjälp av en juridisk metod som kompletteras med 
annan extern information, t.ex. normens historia, karaktär och vilka som värderingar 
som normen vilar på.96 En uppgift som går ut på att analysera rätten utan att vara 
dogmatisk betecknar Sandgren som rättsanalytisk. Den rättsanalytiska metoden kan 
användas för ett mer varierat material än det som skapar gällande rätt och har ett friare 
angreppssätt. Denna metod kan också användas för att analysera materialet med ledning 
av en viss värdering eller infallsvinkel.97 
 

3.2 Metodval 
Jag kommer att använda mig en juridisk metod i linje med de som McInerney-Lankford 
beskriver och som Sandgren betecknar som rättsanalytisk.  
 
För att besvara frågeställningarna kommer jag först att redogöra för hur UNGP1-3 
uttrycker statens skyldigheter i förhållande till såväl privata som statliga företag och 
därefter hur Handlingsplanen beskriver att dessa omsatts i Sverige i praktisk handling 
genom vidtagna och planerade åtgärder. Dessa redogörelser följs sedan av en analys, 
som jämför hur Handlingsplanen förhåller sig till UNGP1-3. I ett andra steg kommer 
jag redovisa hur UNGP4 uttrycker statens skyldigheter i förhållande till statliga företag 
och hur Ägarpolicyn uttrycker dessa skyldigheter och omsätter de i policyn. Dessa 
redogörelser följs sedan av en analys hur Ägarpolicyn förhåller sig till UNGP4. I ett 
tredje steg kommer jag att kommentera den svenska översättningen av UNGP4 som 

                                            
 
95	Siobhán	McInerney-Lankford,	Legal	methodologies	and	human	rights	research:	challenges	and	
opportunities,	 i	 Bård	 A	 Andreassen	 &	 Hans-Otto	 Sano	 &	 Siobhán	 McInerney-Lankford	 (red.),	
Research	Methods	in	Human	Rights.	A	Handbook	(Cheltenham:	Edward	Elgar	Publishing	Limited,	
2017),	s.	48.	
96	McInerney-Lankford,	Legal	methodologies,	s.	44.		
97	 Claes	 Sandgren,	 Rättsvetenskap	 för	 uppsatsförfattare	 -	 Ämne,	 material,	 metod	 och	
argumentation	(3	uppl.,	Stockholm:	Norstedt	Juridik	AB,	2015),	s.	45-47.	
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svenska utrikesdepartementet gjort och jämföra den med den engelska officiella texten. 
Redovisningarna refererar till den engelska versionen av UNGP som finns publicerad 
på webbplatsen för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.98 Den svenska 
översättningen finns publicerad på Statskontorets webbplats.99 Den engelska versionen 
av UNGP finns som bilaga 1 till uppsatsen och den svenska översättningen som bilaga 
2. 
 

3.3 Materialinsamling och urval 
I kapitel 4 beskrivs att regeringen har flera medel för att styra de statliga företagen. 
Styrningen i förhållande till ett enskilt företag kan regeringen som ägare utöva på t.ex. 
bolagsstämman. För att avgränsa insamlingen valde jag att hitta så aktuella och 
representativa styrdokument från Regeringskansliet som möjligt om mänskliga 
rättigheter som riktar sig generellt till de statliga företagen. Ett andra kriterium var att 
styrdokumenten skulle vara så aktuella och representativa som möjligt och publicerade 
på regeringens webbplats. De styrdokument som jag valde ut efter dessa två kriterier i 
februari 2019 är Handlingsplanen 100 och Ägarpolicyn. 101  
 
För att analysera regeringens tillämpning av UNGP4 krävdes ytterligare relevant 
material. UNGP4 behövde undersökas tillsammans med det ramverk som UNGP bygger 
på: Protect, Respect och Remedy (i det följande förkortat ”Ramverket”)102. I samband 
med tillkomsten av 2011 av UNGP tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en 
särskild arbetsgrupp. I arbetsgruppens mandat ingår att främja spridning och 
implementering av UNGP.103 Arbetsgruppen har i en särskild rapport 2016 (i det 
följande förkortat ”Rapporten”) uppmärksammat och tydliggjort vad staterna förväntas 
göra i sin roll som ägare till företag.104 Eftersom jag bedömde att Ramverket och 
Rapporten är relevanta och kan bidra till analysen, valde jag att använda dem i 
undersökningen.  
 
I UNGP behandlas statens förhållande till statliga företag i UNGP4-6. UNGP5 reglerar 
statens ansvar för privatiserade företag som tillhandahåller samhällstjänster, och 
UNGP6 handlar om statens ansvar vid sina egna affärstransaktioner, t.ex. upphandling. 
UNGP7 reglerar statens relation till företag med verksamhet i konfliktdrabbade 
områden. Dessa bestämmelser ingick inte i undersökningen.  

                                            
 
98	www.ohchr.org.	FN:s	vägledande	principer	för	företag	och	mänskliga	rättigheter	finns	på	FN:s	
sex	 officiella	 språk:	 arabiska,	 engelska,	 franska,	 kinesiska,	 ryska	 och	 spanska.	 En	 svensk	
översättning	har	gjorts	av	svenska	utrikesdepartementet.	
99	www.statskontoret.se.	
100	Regeringskansliet,	Handlingsplan	2015.	
101	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	2.	
102	John	Ruggie,	Report	of	the	Special	Representative	of	the	Secretary-General	on	the	issue	of	
human	rights	and	transnational	corporations	and	other	business	enterprises,	Protect,	Respect	and	
Remedy:	a	Framework	for	Business	and	Human	Rights	(A/HRC/8/5,	2008).	
103	FN,	Människorättsrådets	resolution	17/4	den	6	juli	2011	(A/HRC/RES/17/4,	2011).	
104	FN,	Report	of	the	Working	Group	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	
corporations	and	other	business	enterprises	(A/HRC/32/45,	2016).		
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Jag bedömde att mitt urval av material och andra källor var representativa för 
undersökningen. Företagande och mänskliga rättigheter är dock ett mycket dynamiskt 
forskningsområde där utvecklingen går snabbt. Det kan därför inte uteslutas att det fanns 
annat relevant material än det som redovisas i denna undersökning. 
 

3.4 Etiska överväganden 
Etik inom forskningen handlar bl.a. om forskarens relation till uppgiften. Inför 
undersökningen övervägde jag om mitt tidigare arbete i svenska statliga företag skulle 
kunna innebära någon intressekonflikt som påverkar undersökningen. 
 
Mitt senaste arbete slutade jag 2016 på egen begäran och jag har sedan dess inte något 
uppdrag från företaget. I det arbetet ingick olika kontakter med Regeringskansliet, t.ex. 
Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning på Näringsdepartementet.  
 
Inför undersökningen kom jag fram till att det inte finns några bindningar till mina 
tidigare statliga arbetsgivare som påverkar undersökningen. Från mina kontakter med 
Regeringskansliet kunde jag inte heller identifiera att jag fått tillgång till någon känslig 
information som påverkar undersökningen.  
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4 Fördjupad bakgrund 
Det här kapitlet består av tre avsnitt. Inledningsvis beskriver jag några exempel på 
institutionella initiativ om företagande och mänskliga rättigheter. Sedan följer en 
beskrivning av hur svenska politiken utvecklats på detta område. I det tredje avsnittet 
redogör jag för motiven för staten att äga företag, regeringens styrning av dem och de 
instrument som regeringen använder i förhållande till dessa företag när det gäller 
mänskliga rättigheter. Beskrivningarna är översiktliga, men syftar ändå ge läsaren en 
utvecklad bild av det sammanhang som omger uppsatsens syfte och frågeställning.  
 

4.1 Internationell utveckling  
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 brukar åberopas som 
en tidig referens för att andra aktörer än staten har ett ansvar för att respektera mänskliga 
rättigheter. I preambeln till förklaringen anges att detta ska vara en strävan för ”varje 
individ och varje samhällsorgan”.105 Den allmänna förklaringen är inte rättsligen 
bindande för staterna, men anses ha påverkat utvecklingen på området, bl.a. i form av 
olika initiativ från andra än stater.106 
 
Det är framförallt under de senaste decennierna som institutioner, men också företag, 
vid sidan av internationell traktaträtt och nationell lagstiftning tagit initiativ i form av 
uppförandekoder, självreglering, och certifieringsprogram kring företagens 
samhällsansvar. Initiativen tog fart på 1970-talet efter tillkomsten av nya självständiga 
stater.107 Särskilt FN konstaterade då att den ekonomiska dominansen från 
internationella företag i dessa länder hindrar en utveckling mot en reell 
självständighet.108 Initiativen brukar bl.a. förklaras med att den internationella offentliga 
regleringen är relativt svag och alltför generell.109  
 
FN och OECD har arbetat med att ta fram koder och vägledningar om hur företagen ska 
uppträda ansvarsfullt. 1973 tog FN:s ekonomiska och sociala råd initiativ till en 
uppförandekod, ”UN Draft Code of Conduct on Transnational Corporations”. 
Kodförslaget innehöll en rad åtaganden för företag med verksamhet utomlands, bl.a. att 
respektera regelverk i länder utanför hemlandet. I diskussionen om kodförslaget fanns 
olika uppfattningar om koden skulle vara bindande eller frivillig. Kodförslaget 
genomfördes aldrig. Ett annat initiativ av FN är Global Compact som tillkom 1999. Det 
bygger på tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, antikorruption 
och miljö. De företag som ansluter sig till principerna bildar ett nätverk och är skyldiga 
att i sin årsredovisning rapportera hur de efterlever principerna.110 Anslutningen är 
frivillig och initiativet har beskrivits som ”a leading CSR advocay and learning 
                                            
 
105	FN:s	allmänna	förklaring	om	de	mänskliga	rättigheterna.	https://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/.	(Hämtad	2.5.2019).		
106	Bernaz,	Business	and	human	rights,	s.	81.	
107	Bernaz,	Business	and	human	rights,	s.	164.	
108	FN,	World	Economic	Survey	1971,	Current	Economic	Developments,	E/5144,	1972,	s.	10.	
109	Bernaz,	Business	and	human	rights,	s.	210.	
110	https://www.unglobalcompact.org/about.	(Hämtad	12.5.2019).	
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forum”.111 I Sverige finns närmare 200 signatärer anslutna, däribland flera statliga 
företag. 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är en ytterligare standard som kommit i 
nya versioner sedan 1976.112  Standarden innehåller gemensamma rekommendationer 
från regeringar till multinationella företag om hur företagen ska bedriva sin verksamhet 
ansvarsfullt. Riktlinjerna inbegriper mänskliga rättigheter, men täcker fler områden än 
Global Compact, t.ex. konsumentintressen, konkurrens och beskattning.  

Det har också gjorts försök inom FN:s ram att åstadkomma ett rättsligen bindande 
instrument inom företagande och mänskliga rättigheter. Hittills har dessa försök 
misslyckats, framförallt beroende på att företag men också FN:s medlemsstater motsatt 
sig detta. Konsekvenserna av att företag genom ett sådant instrument får ett juridiskt 
ansvar för mänskliga rättigheter har uppenbarligen varit svåra att överblicka. Frågan är 
dock fortfarande aktuell. Sedan 2014 pågår ett arbete inom FN med att ta fram ett förslag 
på en konvention inom området. 113 
 
Efter misslyckandena med att åstadkomma en bindande rättsakt, valde FN 2005 att utse 
experten John Ruggie med följande uppdrag:  

 
identifying what international human rights standards currently regulate corporate conduct, 
as opposed to the conduct of states and individuals; and clarifying the respective roles of 
states and businesses in safeguarding these rights.114   

 

Detta uppdrag resulterade 2011 i UNGP. 
 

4.2 Den svenska politiken 
Regeringen har under de senaste decennierna i olika skrivelser till riksdagen redovisat 
sin politik för mänskliga rättigheter. I skrivelserna har frågan om företagande och 
mänskliga rättigheter tagits upp på olika sätt och i olika omfattning. När regeringen 1998 
för första gången lämnade en mer samlad presentation av sin politik på området, 
konstaterade den att ”näringslivet har en roll” och att företagen på eget initiativ börjat 
formulera uppförandekoder som berör de mänskliga rättigheterna. 115 Regeringen ansåg 
då att sådana koder ligger i företagens eget intresse.116 Statliga företag nämns inte i 
skrivelsen. I den första nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna som 
lämnades 2002 till riksdagen konstaterade regeringen på nytt att företag ”kan ha en 
viktig roll” när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter och att regeringen har 
förväntningar på de svenska företagens sociala ansvar i enlighet med OECD:s riktlinjer  
                                            
 
111	John	Gerard	Ruggie	,	Just	Business;	Multinational	Corporations	and	Human	Rights	(New	York:	
W.W.	Norton	&	Company,	Inc,	2013),	s.	70.	
112	https://mneguidelines.oecd.org/mneguidelines/.	(Hämtad	12.5.2019).	
113	FN,	Människorättsrådets	resolution	26/9	den	26	juni	2014	(A/HRC/RES/26/9,	2014).	
114	Ruggie,	Just	Business,	s.	xi.	
115	Regeringens	skrivelse	1997/98:89,	Mänskliga	rättigheter	i	svensk	utrikespolitik,	s.	29.	
116	Ibid.	
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för multinationella företag och FN:s Global Compact.117 Statliga företag nämns inte i 
handlingsplanen. I den andra nationella handlingsplanen som tillkom 2005 förklarade 
regeringen att staten ska vara ett föredöme vad gäller socialt och miljömässigt 
ansvarstagande, och bl.a. inbegripa mänskliga rättigheter i den statliga ägarpolitiken 
”där så är möjligt.”118 I regeringens strategi 2016 för det nationella arbetet med 
mänskliga rättigheter finns en utvecklad syn på företagens roll och regeringen betonar 
bl.a. att en central del i statens ägarpolicy är att de statliga företagen ska agera 
föredömligt.119 På förslag av regeringen fastställde riksdagen 2016 att politiken för 
mänskliga rättigheter skulle ges ett självständigt, riksdagsbundet mål: att säkerställa full 
respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. I kommentaren 
till detta mål förklarade regeringen bl.a. att staten har ”ett ansvar för att skydda 
befolkningen mot övergrepp av icke-statliga aktörer.”120 I regeringens politik för 
hållbart företagande från 2015 förklaras att företagen enligt FN:s Global Compact 
förväntas respektera mänskliga rättigheter och att detta ansvar har preciserats i UNGP. 
I samma skrivelse tar regeringen upp statens ägarstyrning och betonar att staten vill 
”genom hållbart företagande säkra en långsiktigt hållbar värdetillväxt i sina 
bolagsinnehav”.121 Regeringen nämner uttryckligen att de statliga företagen ska 
efterleva de tio principerna i FN:s Global Compact, UNGP samt OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.122 Med ”hållbart företagande” avses i skrivelsen att ”agera 
ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan”, men innebär också ”möjligheter 
till värdeskapande och nya innovativa affärsmodeller.”123 

Sveriges hantering av de mänskliga rättigheterna granskas av bl.a. FN och ibland får 
Sverige kritik eller synpunkter på hur hanteringen kan bli bättre. Regeringens uttalade 
inställning har hittills varit att den tar kritik på största allvar och att den följer upp sina 
åtaganden mycket noga.124 I en rapport i juni 2016 från FN:s kommitté för ekonomiska 
och sociala rättigheter uttryckte FN sin oro över bristen på systematisk kontroll av de 
investeringar som görs utomlands av svenska företag, bland annat av AP-fonderna. För 
att hantera dessa brister rekommenderade kommittén Sverige att säkerställa så att AP-
fonderna genomför systematiska och oberoende konsekvensbedömningar med avseende 
på mänskliga rättigheter inför investeringsbeslut. Kommittén uttryckte saken bl.a. så 
här:  

 

                                            
 
117	Regeringens	skrivelse	2001/02:83,	En	nationell	handlingsplan	för	de	mänskliga	rättigheterna	
2002-2004,	s.	37	
118	Regeringens	skrivelse	2005/06:95,	En	nationell	handlingsplan	för	de	mänskliga	rättigheterna	
2006-2009,	s.	122.	
119	Regeringens	 skrivelse	 2016/17:29,	Regeringens	 strategi	 för	 det	 nationella	 arbetet	med	 de	
mänskliga	rättigheterna,	s.	122.	
120	Prop.	2015/16:1,	Budgetpropositionen	för	2016,	Utgiftsområde	1;	Rikets	styrelse,	s.	118.	
121	Regeringens	skrivelse	2015/16:69	Politik	för	hållbart	företagande,	s.	34.	
122	Regeringens	skrivelse	2015/16:69,	s.	35.	
123	Regeringens	skrivelse	2015/16:69,	s.	5.	
124	Regeringens	skrivelse	2001/02:83,	En	nationell	handlingsplan,	s.	26.	
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Kommittén rekommenderar att Sverige utövar sin reglerande befogenhet fullt ut och stärker 
sin kontroll över de investeringsbeslut som fattas av svenska nationella pensionsfonder och 
andra investerare som agerar utomlands, i syfte att försäkra sig om att dessa beslut 
respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Kommittén rekommenderar också att 
Sverige ser till att svenska nationella pensionsfonder och andra investerare med säte i 
Sverige  
(a) genomför systematiska och oberoende konsekvensbedömningar med avseende på 
mänskliga rättigheter inför investeringsbeslut,125 

Den proposition som regeringen lämnade till riksdagen i juni 2018 om ändrade regler 
för AP-fonderna innehöll förslag om ett nytt mål för placeringsverksamheten som 
innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett ”föredömligt sätt genom ansvarsfulla 
investeringar och ansvarsfullt ägande”. Propositionen innehöll inte någon kommentar 
till FN:s rekommendation eller något förslag om konsekvensbedömningar i enlighet 
med FN-rekommendationen.126  

Regeringens ägarpolitik om statligt företagande och mänskliga rättigheter har ändrats i 
takt med utvecklingen av den samlade politiken för mänskliga rättigheter. I den första 
ägarpolicyn 2002 konstaterade regeringen att ”miljö- och etikhänsyn” är viktiga 
parametrar för den statliga ägarstyrningen och uppmuntrade de statliga företagen att 
ansluta sig till ett regeringsinitiativ som byggde på Global Compact och OECD:s 
riktlinjer som betecknades Globalt Ansvar.127 Ett par år senare, 2004, förklarade den då 
gällande ägarpolicyn att ”Sverige skall gå i spetsen för omställningen till en ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbar utveckling” och att alla företag har ett stort ansvar att ta, 
inte minst de statliga företagen.128 I samma dokument uppmanade regeringen ”svenska 
företag” att sträva efter att följa FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag.129 År 2006 finns begreppet ”hållbarhetsfrågor” med i 
ägarpolicyn. Med dessa frågor avsågs då ”ett etiskt, socialt och miljömässigt 
ansvarstagande”, som regeringen förklarade var av ”affärsstrategisk betydelse”.130  
Samma synsätt återfinns i 2009 års policy där regeringen ansåg att ”företagens 
miljömässiga och sociala ansvar blir allt viktigare i ett affärsstrategiskt perspektiv för 
företags långsiktiga förmåga att konkurrera om kunder och skapa värde för sina ägare.” 
131 I 2012 års ägarpolicy upprepas detta samtidigt som begreppet ”hållbart företagande” 
tas in policyn. Detta begrepp avsågs då innefatta områdena miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, antikorruption och affärsetik samt jämställdhet och mångfald.132 
 

                                            
 
125	 FN,	 UNCESCR,	 Avslutande	 anmärkningar	 om	 Sveriges	 sjätte	 periodiska	 rapport	
(E/C.12/SWE/CO/6,	2016),	s.	3.	
126	Prop.	2017/18:271,	Ändrade	regler	för	Första-Fjärde	AP-fonderna.	
127	Regeringen,	Verksamhetsberättelse	för	företag	med	statligt	ägande	2002,	s.	16.		
128	Regeringen,	Statens	ägarpolitik	2004,	s.	10.	
129	Regeringen,	Statens	ägarpolitik	2004,	s.	11.	
130	Regeringens	skrivelse,	Verksamhetsberättelse	för	företag	med	statligt	ägande	2006,	s.18.	
131	Regeringen,	Statens	ägarpolicy	med	riktlinjer	för	företag	med	statligt	ägande	2009,	s.	9.	
132	Regeringen,	Statens	ägarpolicy	med	riktlinjer	för	företag	med	statligt	ägande	2012,	s.	3.	
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4.3 Regeringens styrning av det statliga företagen  
Svenska staten är en är en betydande företagsägare. År 2018 ägde staten 47 hel- och 
delägda bolag, varav två är börsnoterade. Tillsammans sysselsätter företagen med 
statligt ägande cirka 135 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på de 
statliga företagen uppgår till 570 miljarder kronor. 133 

Det grundläggande regelverket om svenska staten som företagsägare finns i 
regeringsformen.134 I kapitel 9 anges att det är riksdagen som beslutar om grunder för 
förvaltningen av och förfogandet över statens tillgångar. Riksdagen har uppdragit åt 
regeringen att att förvalta de statligt ägda företagen. Det rättsliga ramverket för 
regeringens styrning av de statliga företagen är detsamma som för privatägda bolag.135  

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande är det övergripande 
styrdokumentet för de statliga företagen. I ägarpolicyn redogör regeringen för sitt 
uppdrag och mål, tillämpliga ramverk samt sin inställning i viktiga principfrågor. Den 
nu gällande ägarpolicyn beslutades av regeringen i december 2016 och är sedan dess 
oförändrad. Ägarpolicyn ingår som en bilaga i den verksamhetsberättelse som 
regeringen varje år lämnar till riksdagen. 136 
 
År 2007 uttalade riksdagen vilka motiv som bör gälla för att staten ska äga företag. De 
skäl som angavs var att bolaget lyckas bättre med staten som ägare, att 
marknadsförhållandena är sådana att ett minskat statligt ägande skulle försämra 
konkurrensen eller motverka en god samhällsutveckling, att bolaget har ett naturligt 
monopol eller att starka samhällsintressen talar för monopol, att bolaget svarar mot 
viktiga nationella intressen eller har samhällsuppdrag som är svåra att hantera utan ett 
statligt inflytande.137 
 
I regeringens verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2003 förklarade 
regeringen att den var inriktad på att maximera aktieägarvärdet och det övergripande 
målet var att skapa värde. Det gängse finansiella måttet för värdeskapande ska användas 
för de statliga företag som verkar på konkurrensutsatta marknader, framhöll regeringen, 
dvs. ”nuvärdet av de framtida kassaflödena ska vara större än företagets sammanvägda 
kostnad för det lånade kapitalet och ägarens kapital.”138 Värdeskapande är alltjämt 
regeringens övergripande mål för det statliga företagen.139 

Regeringens styrmedel är framförallt bolagsordning, ägaranvisning, och olika 
målformuleringar. De ekonomiska målen och s.k. uppdragsmål för bolag med särskilt 

                                            
 
133	Regeringens	skrivelse	2017/18:140,	2018	års	redogörelse	för	företag	med	statligt	ägande,	
bilaga,	s.	7.	
134 SFS 1974:152. 
135 Regeringskansliet, Statens ägarpolicy 2017, s.2.  
136 Regeringskansliet, Statens ägarpolicy 2017, s.2.  
137	Riksrevisionen,	Statens	bolagsinnehav,	s.	13.	
138	Regeringen,	Verksamhetsberättelse	för	företag	med	statligt	ägande	2002,	s.	29.	
139	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	1.	
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beslutade samhällsuppdrag fastställs av ägaren. Övriga mål, t.ex. strategiska mål inom 
området hållbart företagande där mänskliga rättigheter är en del, fastställs av företagets 
styrelse.140 

  

                                            
 
140	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	4.	
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5 Resultat och analys 
I det här kapitlet redovisas och analyseras det empiriska materialet utifrån den hypotes 
och tidigare forskningsresultat som presenterades i teorikapitlet (kapitel 2) och den 
metod som beskrevs i metodkapitlet (kapitel 3). Redovisningen och analysen syftar till 
att besvara uppsatsens frågeställning. Jag har valt att kategorisera resultatet och analysen 
utifrån frågeställningen med hjälp av följande teman: innehåll, bakgrund och motiv, och 
normkaraktär.  
 

5.1 Statens skyldigheter i förhållande till alla företag 
5.1.1 Tema innehåll – resultat  
Ramverket består av en huvuddel med två bilagor. Huvuddelen innehåller ett förslag till 
ramverk med det uttryckliga syftet att det ska vägleda ”all relevant actors.”141I den ena 
bilagan finns en redovisning av konsultationer med representanter från stater, företag 
civilsamhället, akademin och praktiserande jurister som ett underlag till rapporten. Den 
andra bilagan innehåller en sammanställning av påstådda människorättskränkningar 
under tiden 2005-2007. Enligt sammanställningen förekommer det kränkningar över 
hela världen av en stor krets företag, alltifrån småföretag och stora börsföretag till 
statliga företag. Ramverket bygger på tre principer: 1. statens skyldighet att skydda mot 
kränkningar av tredje part; 2. företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter; och 
3. behovet av att åstadkomma gottgörelse.  
 
UNGP följer Ramverkets uppbyggnad och innehåller en inledning med vissa allmänna 
principer plus sammanlagt 31 artiklar med kommentarer som är uppdelade efter samma 
tre huvudprinciper som i Ramverket. I UNGP1-10 finns bestämmelser om statens 
skyldighet att skydda mot kränkningar av tredje part. Vid sidan av UNGP finns en 
introduktion till UNGP med 16 punkter som beskriver hur UNGP tagits fram och hur 
principerna kan användas. UNGP är inte begränsade till någon viss typ av mänskliga 
rättigheter142 och de är tillämpliga på alla stater och företag.143 

Enligt UNGP1 har staterna en folkrättslig skyldighet att skydda befolkningen mot tredje 
parts kränkningar av de mänskliga rättigheterna inom det egna territoriet och/eller den 
egna jurisdiktionen. De åtgärder som nämns för att åstadkomma detta är riktlinjer, 
lagstiftning, reglering och prövning.144 UNGP2 innehåller en uppmaning om att staten 
bör ställa tydliga förväntningar på alla företag etablerade i det egna territoriet om att 
dessa respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, även utomlands. I 
kommentaren till UNGP12 lämnas en förklaring om att dessa förväntningar avser 
åtminstone de internationellt erkända mänskliga rättigheter som kommer till uttryck i 
International Bill of Human Rights och principerna om de grundläggande rättigheterna 
enligt Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och 

                                            
 
141 Ruggie, A Framework, s. 1.  
142	Ruggie,	A	Framework,	s.	4.	
143	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	6.	
144	Ibid.	
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rättigheter i arbetslivet.145 UNGP3 med kommentar förklarar att staten bör överväga 
frivilliga eller tvingande åtgärder. I samma artikel nämns fyra typer av åtgärder. För det 
första bör staten tillämpa de lagar som reglerar företagens respekt för mänskliga 
rättigheter och se till att dessa är ändamålsenliga. Och för det andra bör staten rikta 
särskild uppmärksamhet på de lagar och riktlinjer som reglerar hur företag bildas och 
drivs och se till att regelverket inte begränsar företagens möjligheter att respektera de 
mänskliga rättigheterna. För det tredje bör staten vägleda företagen om hur de 
respekterar de mänskliga rättigheterna. Den fjärde åtgärden handlar om att staten bör 
uppmuntra och kräva att företagen informerar om hur de hanterar sin påverkan på de 
mänskliga rättigheterna.  

Implementeringen av UNGP i Sverige finns i Handlingsplanen, som består av tre delar: 
Ett förord, en handlingsplan med beskrivande text av de tre grundprinciperna i UNGP 
med regeringens syn på dessa samt en bilagedel med tre bilagor: uppgifter om vidtagna 
åtgärder, uppgifter om planerade åtgärder och en förteckning över länkar till 
webbplatser med anknytning till företagande och mänskliga rättigheter. Mottagare är 
såväl privata som statliga företag.146 I Handlingsplanen anges att regeringens mål är att 
”säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige”. Detta innebär att 
”[d]en svenska rättsordningen ska stå i överensstämmelse med de internationella 
konventionerna om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till, och 
konventionsåtagandena ska beaktas vid tillämpningen av svensk rätt.”147 I 
Handlingsplanen beskrivs översiktligt den svenska lagstiftningen till skydd för 
mänskliga rättigheter, bl.a. med exempel på vissa straffrättsliga bestämmelser.148 

Handlingsplanen redovisar regeringens förväntningar på företagens arbete för 
mänskliga rättigheter. Dessa förväntningar sammanfattas i tolv punkter under rubrikerna 
policy, process och rapportering.149 Under rubriken policy anges att företagen förväntas 
följa lagstiftningen på området, anta en policyförklaring och fastställa en värdegrund 
som görs offentlig samt visa företagsledningens engagemang och ansvar. När det gäller 
processer förväntas företagen kartlägga och ha kontroll på ”riskerna i värdekedjan”, göra 
en bedömning av ansvar och vad företaget kan göra ”i positiv riktning”, ha en process 
för HRDD, ha en dialog med företagets anställda och intressenter i samhället, samarbeta 
med företag och organisationer om mänskliga rättigheter. I fråga om rapportering 
förväntas företagen rapportera om risker, ha riktlinjer om hur företagets anställda kan 
slå larm om missförhållanden, och ha en process om hur negativ påverkan kan gottgöras. 
Regeringen uppmuntrar företagen att agera föredömligt på området. Vad som närmare 
avses med detta beskrivs inte på annat sätt än att det innebär att företagen ska följa 
internationella riktlinjer på området.150 

                                            
 
145	Guiding	Principles,	s.	13.	
146	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	3.	
147	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	9.	
148 Regeringskansliet, Handlingsplan, s. 11. 
149	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	14.	
150 Regeringskansliet, Handlingsplan, s. 9. 
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I Handlingsplanen redovisas exempel på vidtagna och planerade åtgärder. Bland de 
vidtagna åtgärderna nämns reglering och lagstiftning, kunskapsspridning om UNGP och 
hållbart företagande, krav på att bolag med statligt ägande ska identifiera relevanta 
områden inom hållbart företagande i sin affärsstrategi och i styrelsen fastställa 
strategiska hållbarhetsmål. Bland de planerade åtgärderna nämns initiativ till 
utredningar om ändrad lagstiftning, ändrad lagstiftning med anledning av EU-direktiv, 
information och olika stödaktiviteter till näringslivet.151  
 
5.1.2 Tema innehåll – analys  
Statens skyldigheter i UNGP utgår från den grundläggande folkrättsliga principen att 
staten har en skyldighet ”to respect, protect, and fulfil human rights”.152 Dessa 
skyldigheter har olika karaktär och innebär både negativa och positiva 
förpliktelser.153Skyldigheten att skydda framstår som den mest relevanta när det gäller 
företagande och mänskliga rättigheter, eftersom den fokuserar på tredjeparts 
kränkningar.154Det är den skyldigheten som återges i UNGP1 och är en positiv 
skyldighet: staten är skyldig att aktivt vidta åtgärder för att skydda mot kränkningar. 
Utgångspunkten är att staten inte blir ansvarig för tredje parts kränkningar, om det kan 
visas att staten uppfyllt denna skyldighet. Enligt Ruggie handlar det om ”a standard of 
conduct, not result”.155 Däremot kan staten bli ansvarig för att inte ha vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att förhindra sådana kränkningar. Den aktsamhetsstandard som utvecklats 
för att bedöma om staten uppfyller sin skyldighet i detta avseende brukar benämnas ”due 
diligence”. Någon exakt innehållsbestämning av denna standard finns inte. Allmänt 
brukar man avse att staten följer standarden om en väl fungerande regering vidtar rimliga 
åtgärder för att förhindra kränkningar.156 UNGP1 pekar uttryckligen på att staten efter 
eget omdöme kan välja vilka åtgärder som bör vidtas, men riktlinjer, lagstiftning, 
reglering och prövning nämns som exempel på lämpliga åtgärder. UNGP1 betonar att 
staten bör överväga samtliga dessa åtgärder. Skyldigheten att skydda är begränsade till 
det egna territoriet.157 Det innebär att staten inte har en folkrättslig skyldighet att vidta 
åtgärder för att förhindra kränkningar som företag begår utomlands. Det finns dock inte 
något hinder mot att en stat vidtar åtgärder som syftar till att förhindra även sådana 
kränkningar. UNGP har hanterat frågan på det viset att UNGP2 innehåller en uppmaning 
om att staterna bör ställa förväntningar på att företagen i all sin verksamhet inte begår 
några kränkningar dvs., inte heller utomlands. Det finns inte någon bestämmelse i 
UNGP som utrycker att skyldigheten att skydda är villkorad eller kan bli föremål för 
några andra överväganden än att just se till att denna skyldighet uppfylls. Staten har 

                                            
 
151	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	20-29.	
152	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	6.	
153	Barnes,	The	United	Nations,	s.	55.	
154	 Iias	 Bantekas	 &	 Oette	 Lutz,	 International	 Human	 Rights	 Law	 and	 Practice	 (Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	2013),	s.	370.		
155	Ruggie,	Just	Business,	s.	84.	
156	Dinah	Shelton	&	Ariel	Gould,	Positive	and	negative	obligations,	 i	 Shelton,	Dina	 (red.),	The	
Oxford	Handbook	of	International	Human	Rights	Law	(Oxford:	Oxford	University	Press,	2015),			
s.	577.	
157	Ruggie,	Guiding	Principles	s.	6.	
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således en plikt att vidta åtgärder mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter, 
oavsett om åtgärderna t.ex. påverkar några andra intressen, exempelvis företagens 
lönsamhet.  

Handlingsplanen återger den grundläggande principen i UNGP1.158 I Handlingsplanen 
uttrycks också regeringens mål på området som är att ”säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige.”159 Vad detta mål närmare innebär förklaras i 
Handlingsplanen med att de mänskliga rättigheterna enligt Sveriges internationella 
åtaganden inte får kränkas. I ett folkrättsligt perspektiv framstår användningen av ordet 
”respekt” i Handlingsplanens målbeskrivning som otydlig. Statens skyldigheter ifråga 
om mänskliga rättigheter handlar som nämnts om ”protect, respect och fulfil”, dvs. såväl 
negativa som positiva skyldigheter. Det är möjligt att målformuleringen är tänkt att 
inbegripa samtliga dessa skyldigheter, men ordvalet är enligt min mening mindre lyckat. 
Det gäller särskilt som UNGP:s principiella uppbyggnad liksom Handlingsplanens160 
tydligt skiljer mellan statens skyldighet att skydda och företagens ansvar att respektera. 
Handlingsplanens begränsning till mänskliga rättigheter i Sverige är oklar. Den 
överensstämmer med att Handlingsplanen avser ”nationell nivå”, men samtidigt skiljer 
den sig från andra formuleringar i Handlingsplanen om att regeringens förväntningar är 
att företagen respekterar mänskliga rättigheter även i sin utlandsverksamhet161 och att 
företagens ansvar gäller i Sverige och utomlands.162 Enligt min uppfattning kan dessa 
skillnader eventuellt förklaras med att regeringen kan ha valt att formulera 
målbeskrivningen utifrån UNGP1 utan hänsyn till bestämmelsen i UNGP2. Om så är 
fallet, kan detta betyda att regeringen inte avser att vidta aktiva åtgärder, t.ex. initiativ 
till lagstiftning som hindrar företag att begå kränkningar utomlands, men att den ändå 
förväntar sig att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i sin 
utlandsverksamhet. Det som talar emot en sådan begränsad tolkning är att 
Handlingsplanen innehåller vissa stödjande åtgärder av Sveriges ambassader till 
svenska företag utomlands.163 Min slutsats är därför att det är oklart om och i vilken 
omfattning Handlingsplanen har extraterritoriell räckvidd. Målen i Handlingsplanen är 
inte villkorade. Utgångspunkten i Handlingsplanen är dock annorlunda jämfört med 
UNGP. Enligt Handlingsplanen är företagande och respekt för mänskliga rättigheter en 
del av den svenska politiken för hållbart företagande som spelar en viktig roll i 
handelspolitiken och exportfrämjandet. Handlingsplanen innehåller inte något 
principiellt ställningstagande om vilka åtgärder, som regeringen anser är lämpliga för 
att uppfylla statens skyldighet att skydda. Det finns flera formuleringar i 
Handlingsplanen som pekar på att regeringen främst ser företagen som mottagare att 
omsätta UNGP i Sverige, inte staten. Exempel på sådana är ”[p]lanen skickar ett tydligt 
budskap om regeringens förväntningar på modernt företagande.” och ”[s]yftet är att 
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försöka stödja de svenska företagen att omvandla FN:s principer till konkret 
handling”.164  

5.1.3 Tema bakgrund och motiv - resultat 
Ramverket publicerades i en FN-rapport den 7 april 2008165 och antogs i juni samma år 
genom en resolution av FN:s människorättsråd.166 Ramverket beskriver att 
huvudproblemet när det gäller företagande och mänskliga rättigheter är luckor i 
regelverket på området som en följd av globaliseringen167 Med detta avses att det 
internationella samhället inte förmått att reglera de negativa effekterna av företagens 
verksamhet. Syftet med UNGP är därför att förbättra standarder och praxis för att nå 
konkreta resultat för såväl individer som för samhället och därigenom också kunna bidra 
till en hållbar globalisering.168 
 
I kommentaren till UNGP2 framhålls att det finns starka policyskäl för att staten ställer 
tydliga förväntningar på att företag respekterar mänskliga rättigheter utomlands. De två 
skäl som anges är att med samstämmiga budskap blir det förutsebart för företagen och 
staten upprätthåller sitt anseende. I Ramverket nämns även anseenderisken för företagen 
som ett skäl till att företagen ska respektera mänskliga rättigheter.169  
 
Handlingsplanens syfte är att omsätta UNGP i praktisk handling på nationell nivå.170 I 
förordet nämns särskilt att ”framtidens framgångsrika och konkurrenskraftiga företag är 
de som gör mänskliga rättigheter till en del av sin kärnverksamhet” och att ”alla har att 
vinna på en hållbar tillväxt”.171 Vidare beskrivs att ”[d]et tycks finnas en ökad insikt hos 
företagen om att ”de har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter och att det kan 
vara värdeskapande och därmed gynnsamt för verksamhetens konkurrenskraft.”172 
Företagande och mänskliga rättigheter ”går hand i hand”, enligt Handlingsplanen, och 
bör vara en del av politiken för hållbart företagande. 173 
 
5.1.4 Tema bakgrund och motiv - analys  
Enligt Ramverket och UNGP saknas det ett fungerande regelverk för företagande och 
mänskliga rättigheter för att hantera människorättskränkningar av företag. Tanken med 
UNGP är att principerna ska fungera som en global standard som kan användas på 
nationell, regional och internationell nivå.174 Ruggie betonar att en utgångspunkt i arbetet 
                                            
 
164	I	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	3.	
165	Ruggie,	A	Framework.	
166	FN,	Människorättsrådets	resolution	8/7	den	18	juni	2008,	Mandate	of	the	Special	
Representative	of	the	Secretary-	General	on	the	issue	of	human	rights	and	transnational	
corporations	and	other	business	enterprises.		
167	Ruggie,	A	Framework,	s.	3.	
168	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	6.	
169	Ruggie,	A	Framework,	s.	17.	
170	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	3.	
171	Ibid.	
172	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	6.	
173 Ibid. 
174	Ruggie,	A	Framework,	s.	3.	
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med att ta fram UNGP var att nationell lagstiftning och frivilliga åtgärder från företagens 
sida var otillräckliga instrument för att hantera framförallt företag med 
gränsöverskridande verksamhet. 
 
UNGP innehåller inte någon uttrycklig programförklaring om mänskliga rättigheter med 
referens till någon värdegrund. Wettsteins uppfattning om att UNGP saknar en etisk 
värdegrund kan därför vid första anblicken framstå som korrekt. Samtidigt är det så att 
UNGP12 med bestämmelser om företagens skyldighet att respektera mänskliga 
rättigheter innehåller en direkt hänvisning till bl.a. ”International Bill of Rights”, i vilken 
ingår bl.a. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och 
upphovsmannen till UNGP John Ruggie har själv förklarat att UNGP bygger på en 
respekt för mänskliga rättigheter och människors inneboende värde: ”the moral value 
and intrinsic power of the idea of human rights.”175 UNGP12 tillsammans med Ruggies 
uttalande talar för att UNGP ändå kan härledas till den allmänna värdegrund om 
mänsklig värdighet som mänskliga rättigheter handlar om.  
 
Utifrån Wettsteins argumentation om att UNGP saknar en värdegrund är det därför svårt 
att dela hans slutsats om att UNGP av detta skäl är en instrumentell rättsakt och ett medel 
för att bidra till företagens ekonomiska intresse.176 Däremot är det så att både Ramverket 
och UNGP innehåller formuleringar som stöder uppfattningen att dessa dokument har 
instrumentella inslag till förmån för företagens eller statens intressen: Ramverket pekar 
uttryckligen på att passivitet från regeringens sida att reglera området kan öka företagens 
risker.177 Enligt UNGP2 ska staten säkerställa att företagen respekterar mänskliga 
rättigheter utomlands av hänsyn till statens anseende.  
 
Statskontoret har undersökt hur regeringen använder strategier och handlingsplaner. Ett 
syfte med den undersökningen, som omfattade ett 60-tal dokument bl.a. 
Handlingsplanen, var att studera motiven till att ta fram en handlingsplan. Statskontorets 
generella slutsats är att det ofta finns flera olika motiv, även om dessa sällan anges 
tydligt i dokumenten. Några vanliga motiv enligt Statskontoret är att göra politiken 
tydlig, skapa överblick och sammanhang, att kommunicera, övertyga och förankra, och 
att markera långsiktighet.178 
 
Handlingsplanens uttalade syfte är att stödja de svenska företagen att omvandla UNGP 
till konkret handling. Samtidigt talar flera formuleringar i Handlingsplanen för att det 
finns flera motiv, t.ex. kopplingen till olika politikområden och att förklaringen om att 
företagande och mänskliga rättigheter spelar en viktig roll i handelspolitiken och 
exportfrämjandet. Handlingsplanens beskrivningar om att mänskliga rättigheter är ett 
medel för företagen att bli konkurrenskraftiga och framgångsrika som kan gynna 
”varumärket Sverige”, handlar enligt min mening om att övertyga företagen om att det 

                                            
 
175	Ruggie,	Just	Business,	s.	124.	
176 Wettstein, Florian, Human Rights as a Critique, s. 19. 
177	Ruggie,	A	Framework,	s.	8.	
178	Statskontoret,	Strategier	och	handlingsplaner.	Ett	sätt	för	regeringen	att	styra?	(2018),	s.	23.	
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är ekonomiskt lönsamt för dem att följa planen. Handlingsplanen har således tydliga 
instrumentella inslag. Dessa är fler och mer framträdande än de som finns i UNGP. 
 
5.1.5 Tema normkaraktär - resultat 
I introduktionen till UNGP anges uttryckligen att principerna har en allmän tillämplighet 
och att de inte innehåller några nya folkrättsliga skyldigheter.179 Formellt antogs 
principerna genom en resolution av FN:s människorättsråd som består av representanter 
från 47 av FN:s medlemsländer.180 Utöver kommentaren till UNGP1 som återger statens 
folkrättsliga skyldighet att skydda, innehåller UNGP inte någon vägledning om UNGP:s 
normkaraktär. UNGP innehåller inte heller några regler om hur den nationella 
implementeringen ska gå till utan varje land får själv bestämma detta utifrån sina 
speciella förutsättningar.181 
 
Statens skyldighet att skydda enligt UNGP1 uttrycks som ett skall-krav (”States must 
protect”) medan bestämmelserna om hur detta ska gå till enligt UNGP2 och UNGP3 
uttrycker ett bör-krav (”States should”). Det finns inte någon bestämmelse i UNGP om 
sanktioner vid överträdelse eller hur efterlevnaden ska övervakas. 
 
Handlingsplanen beskriver inte något om dess normkaraktär utöver att den konstaterar 
att planen syftar till att omsätta UNGP i praktisk handling på nationell nivå.182 

 
5.1.6 Tema normkaraktär - analys 
Folkrättsligt bindande rättsakter förhandlas och ingås av stater. En resolution om UNGP 
av FN:s människorättsråd innebär inte att UNGP är en rättsakt som binder vare sig stater 
eller företag. Den enskilda normerna i UNGP kan därför inte heller anses som rättsligen 
bindande. 
 
Lagoutte karaktäriserar UNGP som ”soft law instrument”, men betonar samtidigt att de 
är en samling principer som har olika normkaraktär.183 Enligt Lagoutte innebär en sådan 
rättsakt i sig inte något problem, eftersom den inte begränsar de förpliktelser som en stat 
redan har. Ur ett rättsligt perspektiv är Lagouttes uppfattning korrekt. Men, ett problem 
som Lagoutte själv pekar på är att statens folkrättsliga skyldigheter i en sådan rättsakt 
riskerar att bli otydliga. När det gäller UNGP finns en sådan risk, hävdar Lagouette, 
eftersom de är frivilliga principer som ska tillämpas av såväl stater och företag. Denna 
risk förstärks enligt Lagoutte, eftersom UNGP använder sig av en språkdräkt som 
påminner om internationell bindande rätt.184 Lagouttes argumentation framstår som 

                                            
 
179	Ruggie,	Guiding	Principles,	s.	6.	
180	FN,	Människorättsrådets	resolution	17/4	den	6	juli	2011	(A/HRC/RES/17/4,	2011).	
181	FN,	Människorättsrådets	resolution	(A/HRC/RES/17/4,	2011),	s.	5.	
182	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	6.	
183	Lagoutte,	A	Confusing,	s.	240.	
184	Lagoutte,	A	Confusing,	s.	236.	
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rimlig och bekräftas delvis genom den omfattande litteratur som utvecklats kring 
UNGP.185 
 
UNGP1-3 avser statens skyldigheter och även här finns det en risk för att omfattningen 
av statens folkrättsliga förpliktelser framstår som otydlig. Normen i UNGP1 återger 
principen i folkrätten att staten har en skyldighet (”must”) att skydda. Denna norm är 
således redan bindande för staterna och gäller oberoende av UNGP. Bestämmelsen i 
UNGP3 med anvisningar om hur denna skyldighet bör (”should”) uppfyllas är kopplad 
till skyldigheten enligt UNGP1. Hur skyldigheten att skydda ska uppfyllas är dock 
diskretionär, vilket uttryckligen framgår av kommentaren till UNGP1. Normen i 
UNGP3 kan därför inte ses som rättsligen bindande. Detta innebär att om en stat t.ex. 
inte efterlever anvisningen i UNGP3 om att uppmuntra till och kräva att företagen 
informerar om hur de hanterar sin påverkan på de mänskliga rättigheterna, är detta i sig 
inte ett brott mot UNGP1. Samma synsätt bör gälla för normen i UNGP2. 
 
Den svenska regeringen har ställt sig bakom UNGP och detta ställningstagande har 
redovisats i skrivelser till för riksdagen.186 I Sverige bör UNGP och dess normer därför 
karaktäriseras som soft law. I Handlingsplanens återges och omsätts UNGP:s principer. 
Handlingsplanen är också redovisad för riksdagen. Av detta följer att även 
Handlingsplanen bör betraktas som soft law. 
 

5.2 Statens särskilda skyldigheter i förhållande till statliga 
företag 
5.2.1 Tema innehåll - resultat 
I Ramverket nämns att regeringar kan stödja företagen i arbetet med att åstadkomma en 
företagskultur som respekterar mänskliga rättigheter. Ramverket behandlar statliga 
företag endast i detta sammanhang och konstaterar att staten bör ha större möjligheter 
att förmå dessa företag att främja en sådan kultur.187 Ramverket tar inte upp några 
särskilda skyldigheter för staten i förhållande till statliga företagen. 
 
UNGP4 anger att staten utöver vad som gäller i förhållande till företag i allmänhet, bör 
vidta ytterligare åtgärder (”additional steps”) i förhållande till statliga företag. UNGP4 
består av två delar: dels ett generellt krav på ytterligare åtgärder, dels en precisering om 
att sådana åtgärder, när så är lämpligt (”where appropriate”), innefattar krav på att 
statliga företag genomför HRDD. Detaljerade bestämmelser om HRDD finns i 
UNGP17-21. I det följande betecknar jag den första delen för ”det generella kravet” och 
den andra delen för ”HRDD-kravet”. 
 

                                            
 
185	John	G.	Ruggie,	The	Social	Construction	of	the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	
Human	Rights.,	i	Corporate	Responsibility	Initiative	Working	Paper	No.	67	(Cambridge,	MA:	John	
F.	Kennedy	School	of	Government,	Harvard	University,	2017),	s.	2.	
186	Regeringens	skrivelse	2015/16:69,	s.	21.		
187	Ruggie,	A	Framework,	s.	11.	
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Rapporten uppmärksammar att UNGP4 inte utvecklar vad som avses med ytterligare 
åtgärder och föreslår hur stater ska uppfylla detta krav. Den genomgående principen är 
att stater ska vara föredömen på området (”lead by example”) och vidta t.ex. följande 
åtgärder:188 Staten bör ställa höga förväntningar på företagens hantering av 
människorättsfrågor och säkerställa att dessa förväntningar infrias inom ramen för den 
valda modellen för ägarstyrning. Dessutom bör staten se till så att företagsstyrelsen har 
mandat för att säkerställa och övervaka människorättsstandarder. Kontroll- och 
uppföljningsrutiner bör säkerställas av staten. Vidare bör staten genomföra 
kunskapshöjande åtgärder inom området. Staten bör kräva att företagen utför HRDD. 
Slutligen bör staten även kräva att företagen öppet redovisar hur de hanterar 
människorättsfrågor och bör säkerställa att den som drabbats av en kränkning av ett 
statligt företag får möjlighet att få sin sak prövad på ett effektivt sätt. 
 
Rapporten innehåller sexton konkreta rekommendationer varav fem är adresserade till 
staterna.189 Sammanfattningsvis handlar de sistnämnda rekommendationerna om att 
staterna bör noga utvärdera sin egen efterlevnad av UNGP i förhållande till statliga 
företag, att staterna ska identifiera vilka åtgärder som krävs enligt UNGP4 och redovisa 
dessa i ett officiellt dokument, t.ex. en nationell handlingsplan, att ställa upp tydliga 
förväntningar på företagen, eller helst (”preferably”),”190 se över de regelverk som 
handlar om statligt ägande, ägarstyrning och ansvarsfullt företagande (”responsible 
business conduct”)191, att genomföra internationella standarder på området på ett 
sammanhängande sätt, t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt se till att 
eventuell framtida lagstiftning på området innefattar statligt ägda företag. I Rapporten 
sägs uttryckligen att om det inte finns ett obligatoriskt krav om HRDD, bör staten ställa 
upp tydliga kriterier för när det statliga företagen ska genomföra detta.192  Rapporten 
motiverar staternas särskilda skyldigheter i förhållande till de statliga företagen med att 
det handlar om ”the core of how a State should behave in its role as owner of companies 
and the ways in which its ownership model is aligned with its international human rights 
obligations”.193  
 
I Rapporten nämns Handlingsplanen och att den innehåller en bestämmelse om att 
svenska staten avser att säkerställa (“will ensure”) att statliga företag, när så är lämpligt, 
genomför HRDD.194 
 
I Handlingsplanen redovisas inte statens skyldigheter enligt UNGP, men den nämner att 
UNGP är grundläggande för styrningen av de statliga företagen.195  De åtgärder som 
regeringen redovisar i Handlingsplanen att den vidtagit mot de statliga företagen är:196 
                                            
 
188	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	1.	
189	Ibid.,	s.	21.		
190	Ibid.,	s.	22.	
191	Ibid.		
192	Ibid.,	s.	18.	
193	Ibid.,	s.	20.	
194	Ibid.,	s.	18.	
195	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	6.	
196	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	23.	
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1. Ägarpolicy med krav på efterlevnad av Global Compact UNGP och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Krav på hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting 
Initiative (GRI).197 Krav på att identifiera områden inom hållbart företagande i sin 
affärsstrategi och fastställa relevanta hållbarhetsmål 
2. Seminarier 
3. Nätverk med workshops 
4. Bolagsanalys som belyser relevanta områden inom hållbart företagande inklusive 
mänskliga rättigheter integreras i ägarstyrningen. 
 
Regeringens planerade åtgärder enligt Handlingsplanen är:198 
1. Fortsatt ägarstyrning med hållbart företagande som en integrerad del 
2. Kunskapshöjande workshops om UNGP 
3. Kunskapshöjande åtgärder och ”verka för” att de statliga företagen genomför 
HRDD.199 
 
Ägarpolicyn består av tre delar.200 Den första delen innehåller den egentliga policyn som 
är indelat i fyra kapitel: inledning, staten som bolagsägare, mål och uppdrag för bolag 
med statligt ägande, och bolagsstyrning i bolag med statligt ägande. Den andra delen 
innehåller riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande, och den tredje 
delen är riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i bolag med statligt ägande.  
 
I inledningskapitlet slår regeringen fast att det övergripande målet med förvaltningen av 
bolagen är ett långsiktigt värdeskapande. Den förklarar också att regeringen har 
riksdagens uppdrag att förvalta bolagen så att den långsiktiga värdeutvecklingen blir den 
bästa möjliga och i förekommande fall så att de beslutade samhällsuppdragen som gäller 
för vissa företag, utförs väl.201 I samma kapitel förklarar regeringen att ”hållbart 
företagande” ska integreras i bolagsstyrningen i syfte att främja en långsiktigt hållbar 
värdetillväxt. I kapitlet om staten som bolagsägare redovisas att de statliga företagen 
precis som privatägda bolag styrs med aktiebolagslagen som övergripande ramverk. I 
det tredje kapitlet beskrivs de styrinstrument och styrmedel som regeringen använder 
sig av i sin förvaltning av de individuella företagen. Dessa är bolagsordning, 
ekonomiska mål i form av lönsamhetsmål, kapitalstrukturmål och utdelningsmål, 
ägaranvisning som kan innehålla s.k. uppdragsmål, som beslutas av bolagsstämman. I 
samma kapitel under rubriken ”Hållbart företagande” lämnar regeringen sin syn på 
hållbart företagande med krav och förväntningar på de statliga företagen och hur detta 
arbete ska bedrivas av dem.202 Utgångspunkten är att ”hållbart företagande” gäller alla 
                                            
 
197	www.globalreporting.org	
198	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	29.	
199	I	den	engelska	översättningen	av	Handlingsplanen	är	“verka	för”	översatt	med	”will	ensure”,	
s.	29.	Denna	översättning	återges	i	Rapporten	på	sidan	18.	
https://www.government.se/4a84f5/contentassets/822dc47952124734b60daf1865e39343/a
ction-plan-for-business-and-human-rights.pdf.	(Hämtad	8.5.2019).	
200	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017.	
201 Riksrevisionen, Statligt ägda bolag, s. 10. 
202	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	4-5.	
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företag, men att de statliga företagen ska ”agera föredömligt”. Enligt Ägarpolicyn ska 
de statliga företagen själva identifiera och hantera ”risker och affärsmöjligheter inom 
”hållbart företagande”.203 De strategiska målen inom detta område ska fastställas av 
företagets styrelse och integreras i affärsverksamheten. Ägarpolicyn förklarar att de 
statliga företagen ska arbeta aktivt för att följa de internationella riktlinjer som 
regeringen identifierat som väsentliga, nämligen UNGP, OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag och FN:s Global Compact. Termen ”mänskliga rättigheter” 
nämns fyra gånger i Ägarpolicyn. I det fjärde kapitlet förklaras att att Ägarpolicyn ställer 
krav på att de statliga företagen i viss utsträckning ska följa regler som gäller för 
noterade bolag, bl.a. Svensk kod för bolagsstyrning. Ägarpolicyn beskriver inte statens 
skyldigheter enligt UNGP4. Till skillnad från förväntningarna på alla företag i 
Handlingsplanen om att genomföra HRDD, finns inte motsvarande krav i Ägarpolicyn 
på de statliga företagen. 
 
5.2.2 Tema innehåll - analys 
Statens skyldigheter enligt UNGP4 omfattar bl.a. företag som ägs av staten. Detta 
innebär att svenska statens skyldigheter enligt denna bestämmelse gäller i förhållande 
till de statligt ägda företagen. Statens skyldigheter omfattar dels det generella kravet på 
ytterligare åtgärder, dels HRDD-kravet. Den centrala frågan är hur dessa krav ska 
bestämmas. En viktig utgångspunkt vid bedömningen är bestämmelsen i UNGP:s om 
att UNGP inte bör tolkas så att de skapar nya folkrättsliga förpliktelser. Kravet på 
ytterligare åtgärder kan därför inte innebära några nya rättsligen bindande förpliktelser 
för staten.  
 
Enligt Rapporten innebär UNGP4 att “in relation to the State duty to protect, States 
should do more than simply treat State-owned enterprises as any other business 
enterprise.”204 Frågan är vad som avses med “do more than”. Rapporten besvarar denna 
fråga med att det ska relateras till de krav som anges i UNGP1-3, dvs. kraven i UNGP4 
är ett tillägg till UNGP1-3 som gäller alla företag.205 
 
Ett sätt att försöka bedöma den svenska regeringens efterlevnad av UNGP4:s generella 
krav på ytterligare åtgärder är att jämföra innehållet i Handlingsplanen och Ägarpolicyn 
med Rapportens åtta förslag på åtgärder. I det följande lämnas en sådan jämförelse. 
 

1. Staten bör ställa höga förväntningar på hantering av människorättsfrågor 
Regeringen ställer bl.a. krav på efterlevnad av UNGP, FN:s Global Compact och 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Dessutom ställer regeringen krav 
på att identifiera områden inom hållbart företagande i sin affärsstrategi och 
fastställa relevanta hållbarhetsmål.206  

 

                                            
 
203	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	4-5.	
204	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	22.	
205	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	67-71.	
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2. Staten bör säkerställa att förväntningarna infrias inom ramen för den valda 
modellen för ägarstyrning 
Enligt Ägarpolicyn ska de av styrelsen fastställda målen inom området hållbart 
företagande följas upp inom ramen för den ägardialog som sker mellan styrelsen 
ordförande och ägaren. Dessutom ställer Ägarpolicyn krav på rapportering enligt 
GRI.	207 

 
3. Staten bör se till så att styrelsen har mandat för att säkerställa och övervaka 

människorättsstandarder 
Ägarpolicyn ställer krav på styrelsen att ta fram hållbarhetsmål som är 
uppföljningsbara.208 

 
4. Staten bör säkerställa att det finns kontroll- och uppföljningsrutiner 

Ägarpolicyn ställer krav på styrelsen att ta fram hållbarhetsmål som är 
uppföljningsbara.209 

 
5. Staten bör genomföra kunskapshöjande åtgärder inom området 

Enligt Handlingsplanen har regeringen vidtagit kunskapshöjande åtgärder.210 
 

6. Staten bör kräva att företagen utför s.k. human rights diligence 
Ägarpolicyn nämner inte något om krav på HRDD, men en planerad åtgärd är att 
verka för HRDD när så är lämpligt. Däremot innehåller Handlingsplanen en 
förväntan om detta i förhållande till alla företag.211 

 
7. Staten bör kräva att företagen öppet redovisar hur de hanterar 

människorättsfrågor 
Ägarpolicyn innehåller ett krav på att företagen ska kommunicera sitt arbete 
inom hållbart företagande internt och externt.212 

 
8. Staten bör säkerställa att den som drabbats av en kränkning av ett statligt 

företag får möjlighet att få sin sak prövad på ett effektivt sätt 
Ägarpolicyn innehåller inte något om mekanism för klagomål och gottgörelse. 
Handlingsplanen uttrycker att det inte finns någon färdig modell och att varje 
företag måste själv bedöma vad som är lämpligt utifrån sina förutsättningar.213 

 
Sammanfattningsvis visar jämförelsen att den svenska regeringen vidtagit en rad 
ytterligare åtgärder på det sätt som Rapporten föreslår. Det ska nämnas att Rapporten på 

                                            
 
207	www.globalreporting.org	
208	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	4.	
209	Ibid.		
210	Regeringskansliet.	Handlingsplan,	s.	23.		
211	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	14.	
212	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	5.	
213	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	17.	
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flera ställen också nämner den svenska regeringens arbete hittills som en förebild.214 
Statskontoret har i sin rapport kommit fram till att regeringen har vidtagit flera åtgärder 
som ”ligger i linje” med UNGP4, men kommer till slutsatsen att ”det finns utrymme för 
ytterligare åtgärder”.215  
 
Frågan är då om den svenska regeringen vidtagit ytterligare åtgärder enligt UNGP4? 
Barnes pekar på vissa åtgärder i Ägarpolicyn, bl.a. Ägarpolicyns krav på att företagen 
ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt 
så att de åtnjuter offentligt förtroende. Barnes redovisar dock inte om hon anser att dessa 
åtgärder uppfyller kravet på ytterligare åtgärder enligt UNGP4 och hon nämner inte 
något om Handlingsplanen. Det bör här framhållas att Handlingsplanen innehåller 
ungefär motsvarande krav som Barnes tar upp: alla svenska företag ska agera 
föredömligt,216  och staten förväntar sig att alla företag ska följa samma internationella 
riktlinjer på området som nämns i Ägarpolicyn.217 Detta talar för att de åtgärder som 
Barnes nämner inte kan betraktas som ”ytterligare”, eftersom de i stort motsvarar de 
åtgärder som staten vidtagit i förhållande till alla företag. 

Det är rimligt att ”do more than-kravet” kan förstås på följande vis. Det är svårt att 
bestämma om statens ytterligare åtgärder i förhållande till statliga företag är tillräckliga. 
Det torde alltid finnas utrymme för ytterligare åtgärder och det går därför inte att med 
säkerhet avgöra om ett visst antal åtgärder eller innehållet i dem uppfyller ”do more 
than-kravet.” Istället bör fokus vara att försöka bestämma om och i vilken utsträckning 
staten använt sig av de ytterligare medel som staten har som ägare av företag. Ett sådant 
synsätt stöds av Rapporten som uttalar att stater ”should use the additional means at 
their disposal”.218 Dessutom finns det stöd i internationell praxis genom rättsfallet 
Velásquez Rodríguez v Honduras, där domstolen uttalade att staten är skyldig att vidta 
åtgärder ”and use the means at its disposal” för att hantera människorättskränkningar. 219 
Den beskrivna synsättet ligger också i linje med aktsamhetsstandarden due diligence 
enligt internationell rätt om att staten är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att 
förhindra kränkningar.220  

En bedömning av om svenska staten vidtagit ytterligare åtgärder enligt det generella 
kravet i UNGP4 bör därför ske med fokus på om staten använt sig av de särskilda 
möjligheter som staten som ägare har till sitt förfogande i styrningen av de statliga 
företagen. Dessa medel inbegriper riktlinjer, lagstiftning, reglering och prövning.221 

                                            
 
214	Rapporten	återger	en	engelsk	översättning	av	Ägarpolicyn.	Jämför	not	199.		
215	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	71.	
216	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	3.	
217	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	13.	
218	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	7.	
219	Interamerikanska	domstolen	dom	den	29	juli	1988	i	mål	Velásquez	Rodríguez	v	Honduras	
(Inter-Am.Ct.H.R.	(Ser.	C)	No.	4	(1988),	punkt	174.	
http://hrlibrary.umn.edu/iachr/b_11_12d.htm.	(Hämtad	8.5.2019).	
220	Shelton,	&	Gould,	Positive,	s.	577.	
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Av Ägarpolicyn går det inte att utläsa i vilken utsträckning regeringen använder sig av 
dessa medel. Regeringen har själv förklarat i strategin för mänskliga rättigheter att en 
central del i Ägarpolicyn är att bolagen ska agera föredömligt, bland annat när det gäller 
mänskliga rättigheter. Regeringen understödjer detta bland annat genom samordnande 
och kunskapshöjande insatser.222 

Den andra frågan om UNGP4 handlar om HRDD-kravet. Även här gäller samma 
förutsättning att UNGP inte skapar några nya folkrättsliga förpliktelser eller begränsar 
redan gällande sådana. HRDD-kravet är mycket omdiskuterat. Diskussionen gäller i 
huvudsak frågan hur förbehållet ”när så är lämpligt” (”where appropriate”) ska förstås 
och huruvida den tidigare nämnda aktsamhetsstandarden due diligence enligt 
internationell rätt kan användas i tolkningen av HRDD-kravet. 
 
Den närmare innebörden av ”när så är lämpligt” är inte tydliggjord i UNGP eller i 
Rapporten. Detta förbehåll bör dock förstås på det viset att det åtminstone inte finns ett 
generellt krav att staten kräver HRDD av alla statliga företag och i alla situationer. Enligt 
Barnes är det inte sannolikt att det skulle gälla ett obligatoriskt krav även utan 
förbehållet. 223En viss vägledning kring kravet finns i kommentaren till UNGP4, som 
förklarar att det kan vara särskilt lämpligt att kräva HRDD av exportkreditföretag mot 
bakgrund av att de verkar i en miljö eller deras verksamhet i sig innebär betydande risker 
för mänskliga rättigheter. Barnes argumenterar för att HRDD-kravet ska bedömas i 
ljuset av att internationell rätt och att staten har en särskild skyldighet att övervaka hög-
risksituationer.224  Denna skyldighet, menar Barnes, grundar sig i statens skyldighet om 
due diligence. Den gäller alla statens aktiviteter, ”as a matter of international law”. 225 

Barnes slutsats är därför att en strikt tolkning av UNGP4 innebär att det inte finns ett 
obligatoriskt krav på HRDD, men att detta krav ändå gäller staten med stöd av 
internationell rätt och kravet på due diligence. Ruggie och Sherman tillbakavisar i viss 
utsträckning internationell rätt som en tolkningsfaktor när det gäller UNGP och 
argumenterar för att HRDD enligt UNGP ska ses som ett eget institut och fristående från 
internationell rätt.”226 Deras argumentation handlar dock inte tydligt om HRDD-kravet 
enligt UNGP4, dvs. statens skyldigheter att kräva HRDD utan om företagens 
skyldigheter att utföra HRDD enligt övriga bestämmelser i UNGP. Mot bakgrund av att 
statens skyldigheter att skydda är en av de grundläggande principer som UNGP vilar på,  
är det mycket som talar för att som Barnes använda internationell rätt i tolkningen av 
UNGP:s bestämmelser om statens skyldigheter.  
 
Ägarpolicyn saknar bestämmelser om HRDD. Detta är förvånande av flera skäl. För det 
första finns en anvisning om HRDD i Handlingsplanen till alla företag och det hade varit 
                                            
 
222	Regeringens	skrivelse	2016/17:29,	s.	38.	
223	Barnes,	The	United	Nations,	s.	55.	
224	Ibid.	
225 Barnes, The United Nations, s. 56. 
226	John	Gerard	Ruggie	&	Sherman	&	John	F.	III,	The	Concept	of	‘Due	Diligence’	in	the	UN	
Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	A	Reply	to	Jonathan	Bonnitcha	and	Robert	
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naturligt att motsvarande centrala krav i UNGP hade upprepats i förhållande till de 
statliga företagen, som förväntas uppträda föredömligt. För det andra nämns i 
Handlingsplanen att staten ska verka för HRDD hos de statliga företagen. Statskontoret 
har pekat på att det finns brister i Ägarpolicyn om HRDD, bl.a. att det saknas tydliga 
kriterier för HRDD i enlighet med UNGP4.227 
 
Sammanfattningsvis visar genomgången ovan att UNGP4 ställer krav på att statens 
använder sig av de särskilda möjligheter som staten som ägare har till sitt förfogande i 
styrningen av de statliga företagen. Vidare finns det stöd för att principen om due 
diligence enligt internationell rätt ska tillämpas och att en sådan tillämpning innebär att 
staten måste kräva HRDD av de statliga företagen. 
 
5.2.3 Tema bakgrund och motiv - resultat 
Ramverket innehåller inte någon beskrivning av behovet att särskilt reglera statens 
skyldigheter i förhållande till de statliga företagen. Den allmänna problembeskrivningen 
i Ramverket nämner att företag av olika slag gör sig skyldiga till handlingar som kränker 
de mänskliga rättigheterna och att samhället saknar förmåga att hantera de brister i 
regelverket som tydliggjorts genom globaliseringen.228 Detsamma gäller UNGP, som 
inte heller lyfter fram de statliga företagen som ett särskilt problemområde när det gäller 
företagande och mänskliga rättigheter. Rapporten däremot konstaterar att UNGP4 inte 
innehåller något besked om vad som närmare avses med kravet på att staten ska vidta 
ytterligare åtgärder. Rapportens syfte är att klargöra vad staterna förväntas göra i 
förhållande till de statliga företagen och föreslå olika åtgärder som staterna kan vidta i 
sin tillämpning av UNGP4.  
 
I Ramverket anges flera motiv för att statliga företag ska respektera mänskliga 
rättigheter. För det första är det enklare för staten att i statliga företag åstadkomma en 
företagskultur som respekterar mänskliga rättigheter. Som ägare i dessa företag utser 
staten styrelse och kan kräva rapportering. Det andra perspektivet handlar om att staten 
enligt internationell rätt själv kan bli ansvarig för handlingar som begås av statliga 
företag. Ramverkets tredje perspektiv handlar om att en människorättskränkning av ett 
statligt företag påverkar statens anseende och att det därför ligger i nationens intresse att 
staten utövar en större tillsyn över dessa företag. I kommentaren till UNGP4 nämns att 
det finns en anseenderisk för företaget. Rapporten upprepar UNGP:s motiv till varför 
staten ska vidta ytterligare åtgärder och att det finns “compelling reasons why States 
should take additional action in this regard, including policy coherence, legal 
obligations, reputation and credibility.229 
 
Handlingsplanen uttrycker att staten som ägare verkar för att statliga företag ”ska agera 
föredömligt och i övrigt på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende” 230. Enligt 
Handlingsplanen innebär detta att företagen ska arbeta för efterlevnad av bl.a. UNGP, 
                                            
 
227	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	s.	69.	
228	Ruggie,	A	Framework,	s.	3.	
229	Ruggie,	A	Framework,	s.	11.	
230	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	9.	
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som är grundläggande för styrningen av de statliga företagen.231 Ägarpolicyns 
övergripande mål med förvaltningen av de statliga företagen är långsiktigt 
värdeskapande. För att uppnå detta mål ska hållbart företagande integreras i styrningen 
av företagen. Ägarpolicyn definierar detta begrepp så här:  
 

Hållbart företagande innebär att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ 
påverkan men också att tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande och nya 
innovativa affärsmodeller.232  

 
Enligt Ägarpolicyn är det företagsstyrelsens ansvar att åstadkomma integrering av 
hållbart företagande i företagens affärsstrategi och affärsutveckling.  
 
Handlingsplanen innehåller inte någon bakgrundsbeskrivning av statens skyldigheter 
när det gäller mänskliga rättigheter i förhållande till de statliga företagen. Detsamma 
gäller Ägarpolicyn där bestämmelsen i UNGP4 om att staten ska vidta ytterligare 
åtgärder i förhållande till de statliga företagen inte finns redovisad eller uttryckt på annat 
sätt. Däremot nämns i Ägarpolicyn respekten för mänskliga rättigheter” som ett område 
som är av särskild vikt ”för staten som ägare”.233 
 
5.2.4 Tema bakgrund och motiv - analys 
UNGP redovisar olika motiv för att staten är skyldig att vidta ytterligare åtgärder i 
förhållande till de statliga företagen. Bland motiven finns instrumentella inslag där rykte 
och anseende är en del.  
 
Rapporten är tydlig med att FN:s arbetsgrupp efter hand identifierat just de statliga 
företagen som ett särskilt problemområde. Bland annat visade det sig att det bland dessa 
företag förekommer dokumenterade kränkningar inom en rad områden trots företagens 
officiella åtaganden om att respektera mänskliga rättigheter.  
 
Ägarpolicyn ställer krav och förväntningar på de statliga företagen, men det är svårt att 
urskilja några högre krav eller större förväntningar jämfört med vad som anges i 
Handlingsplanen för alla företag. Med utgångspunkt i att staten har en skyldighet att 
skydda, är det svårt att förstå varför just hållbarhetsmålen inklusive respekten för 
mänskliga rättigheter ska fastställas av företaget, inte staten. Detta gäller särskilt som 
övriga mål fastställs av staten. 
 
5.2.5 Tema normkaraktär - resultat 
Varken UNGP4 eller Rapporten uttrycker något särskilt om UNGP:s normkaraktär. 
 
Det normativa innehållet i UNGP1 och UNGP4 skiljer sig åt. UNGP1 använder ”must 
protect” medan UNGP 4 talar om ”should take additional measures”. Språkbruket i 
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Rapporten kring UNGP:s normer växlar. I t.ex. punkt 25 talas om “the requirement to 
take additional steps, i punkt 88 “this duty” (dvs. den skyldighet som uttrycks i UNGP1) 
“requires States to take additional steps”. I punkt 45 uttrycks samma sak med “Guiding 
principle 4 recommends that States take additional steps”. 
 
Ägarpolicyn uttrycker inte något om dess normkaraktär. I den del som gäller UNGP 
innehåller Ägarpolicyn en anvisning om att de statliga företagen ska agera ansvarsfullt 
och arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer om bl.a. mänskliga rättigheter. 
UNGP är tillsammans med FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag de riktlinjer som regeringen identifierat som väsentliga.234 

 
5.2.6 Tema normkaraktär - analys 
Som nämnts är UNGP inte en bindande rättsakt. Valen av imperativ i UNGP om statens 
uppträdande kan därför inte tillmätas någon rättslig betydelse. Istället bör den normativa 
karaktären på UNGP4 bestämmas utifrån att denna bestämmelse kompletterar UNGP1 
som återger att staten har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna. Staten är 
skyldig att vidta ytterligare åtgärder i förhållande till de statliga företagen, men denna 
skyldighet har således sin grund i den folkrättsliga förpliktelsen som återges i UNGP1.235 

Denna syn på normkaraktären uppfattar jag stöds av bl.a. Barnes och Backer.236 Den 
exakta metoden för att åstadkomma detta får bestämmas av staterna själva. Denna 
diskretionära rätt uttrycks i kommentaren till UNGP1 och stöds av internationell rätt.237 
 
Det nu sagda betyder att kravet i UNGP 4 i sig inte är obligatoriskt, eftersom UNGP inte 
är en bindande rättsakt.  
 
Ägarpolicyn innehåller inga formellt bindande normer. I Ägarpolicyn refereras till 
UNGP. Eftersom Ägarpolicyn saknar formell status bör åtminstone den del som avser 
UNGP i likhet med Handlingsplanen betraktas som soft law. Sedan 2017 antas 
Ägarpolicyn formellt av de statliga företagen genom beslut vid bolagsstämman.238 Det 
innebär att åtminstone Ägarpolicyn som sådan blir aktiebolagsrättsligt bindande för 
företaget.  
 

5.3 Den svenska översättningen av FN:s vägledande principer  
Utrikesdepartementet har översatt UNGP till svenska. Översättningen är inte 
auktoriserad, men har enligt uppgift i Handlingsplanen publicerats på regeringens 

                                            
 
234	Regeringskansliet,	Statens	ägarpolicy	2017,	s.	4.	
235	Barnes,	The	United	Nations,	s.	55.	
236	Barnes,	The	United	Nations,	s.	55;	Backer,	The	Human	Rights,	s.	860.	
237	General	Comment	No.	3,	'The	Nature	of	State	Parties	Obligations’,	punkt	4.	
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238	Regeringskansliet,	Näringsdepartementet,	Företag	och	rättigheter	–	en	introduktion	för	
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webbplats.239 Den svenska översättningen användes av Statskontoret i den bedömning 
av Sveriges efterlevnad av UNGP som gjordes 2018.240 
 
UNGP4 innehåller två delar241: ett allmänt krav på att staten vidtar ”additional steps”, 
som kan vara av olika slag, och ett särskilt krav på att staten säkerställer så att de statliga 
företagen genomför HRDD I den engelska texten uttrycks dessa två delar genom att 
HRDD ingår som en del i ”additional steps” med ordet ”including” I den svenska 
översättningen har ”including” översatts med ”genom att”. Det kan inte uteslutas att den 
svenska översättningen innebär att begreppet ”additional steps" begränsas till HRDD.242 
Översättningen leder därför till en otydlighet om vad staten ska eller förväntas göra 
enligt UNGP4. Om den svenska översättningen påverkat den svenska efterlevnaden av 
UNGP, är svårt att ha någon klar uppfattning om. 
 
 
  

                                            
 
239	Regeringskansliet,	Handlingsplan,	s.	30.		
240	Statskontoret,	FN:s	vägledande	principer,	bilaga	2.	
241	Barnes,	The	United	Nations,	s.	52-57.	
242	Efter	mitt	påpekande	till	Regeringskansliet	om	den	svenska	översättningen,	har	UD:s	
språktjänst	i	mejl	den	9	april	2019	förklarat	att	den	behöver	ses	över.	
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6 Diskussion och slutsats 
6.1	Diskussion	
En hypotes i undersökningen var att regeringens krav och förväntningar på de statliga 
företagen är ungefär desamma som regeringen ställer på alla företag. Studien visar att 
denna hypotes var riktig. Ett allmänt krav från regeringen enligt Ägarpolicyn är att de 
statliga företagen ska agera föredömligt inom området hållbart företagande där 
mänskliga rättigheter enligt regeringens definition är en del. I Handlingsplanen uttrycker 
regeringen motsvarande uppmaning till alla svenska företag. Och i vissa delar ställer 
Handlingsplanen tydligare krav eller förväntningar än Ägarpolicyn. Ett exempel är 
Handlingsplanens förväntan om att företagen ska ha en strukturerad process i form av 
HRDD för att förhindra människorättskränkningar. Handlingsplanen riktar sig även till 
de statliga företagen. Handlingsplanens upplysning om att regeringen kommer att verka 
för att de statliga företagen ”när så är lämpligt” genomför HRDD återfinns inte i 
Ägarpolicyn. Under alla förhållanden saknar Ägarpolicyn de kriterier om HRDD som 
föreslås i Rapporten. 243 Undersökningen har inte resulterat i någon förklaring till varför 
hypotesen var riktig. Tidigare forskning visar dock att den statliga ägarstyrningen utgår 
från förhållanden för privata företag. 
 
En observation i studien är att regeringen definierar mänskliga rättigheter som en del av 
begreppet hållbart företagande. Utifrån ett ägarstyrningsperspektiv kan det givetvis vara 
praktiskt att samla olika områden och styra företagen med samma styrinstrument och 
enligt samma principer. Men, det kan nog ifrågasättas varför UNGP som handlar om 
mänskliga rättigheter likställs med andra riktlinjer som har tillkommit som frivilliga 
initiativ och som täcker en rad olika hållbarhetsområden. Respekten för mänskliga 
rättigheter uttrycks visserligen i Ägarpolicyn som ett prioriterat område, men samma 
prioritering gäller för t.ex. skatteområdet och företagens kundvillkor. 
 
I undersökningen antog jag också att den svenska regeringen i sin ägarstyrning har ett 
instrumentellt synsätt, dvs. att arbetet med att skydda mänskliga rättigheter i första hand 
är ett medel för värdeskapande i företagens och aktieägaren statens intresse. Enligt 
Ägarpolicyn är långsiktigt värdeskapande det övergripande målet för den statliga 
ägarstyrningen. Ägarpolicyn ger inte något besked om vilket värde som avses, men 
värdeskapande är ett begrepp som använts av regeringen i ägarstyrningen sedan början 
av 2000-talet och som då avsåg ett ekonomiskt aktieägarvärde.244 Undersökningen visar 
inte att det är något annat värde som Ägarpolicyn avser. Samtidigt är Ägarpolicyn i 
grunden instrumentell: den ska styra och stödja ägarens syfte med företaget. Detta syfte 
är ytterst att skapa vinst för ägaren, eftersom de statliga företagen (utom de med särskilt 
beslutade samhällsuppdrag) i likhet med alla andra företag har vinstsyftet som 
övergripande handlingsnorm. Det tydligaste tecknet på att Ägarpolicyn är instrumentell 
när det gäller mänskliga rättigheter är uppmaningen till företagen att se över 

                                            
 
243	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	18.	
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affärsmöjligheterna i hållbarhetsarbetet. Ägarpolicyn förklarar uttryckligen att UNGP 
tillkommit i syfte att ge näringslivet vägledning i hantering av risker och 
affärsmöjligheter. Och i Handlingsplanen betonas att företagens ansvar att respektera 
mänskliga rättigheter kan vara värdeskapande och därmed gynnsamt för verksamhetens 
konkurrenskraft. Det är svårt att uppfatta Handlingsplanen och Ägarpolicyn på något 
annat sätt än att de uttrycker att ansvaret för mänskliga rättigheter när det gäller 
företagande är ett instrument för att uppnå ekonomiska resultat, inte ett mål i sig. 
Undersökningen visar att staten i Ägarpolicyn ställer krav och förväntningar på de 
statliga företagen när det gäller ”hållbart företagande” såsom detta begrepp är definierat 
i Ägarpolicyn. I denna begreppsdefinition ryms bl.a. respekten för mänskliga rättigheter, 
men också flera andra områden, t.ex. en inkluderande kultur, skäliga kundvillkor och 
ansvarsfullt agerande inom skatteområdet. Sammantaget är listan över områden en 
blandning av de områden som återfinns i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag. Precisionen i förväntningarna och kraven inom de olika 
inom de olika områdena skiljer sig åt. Exempel på sådana skillnader är Ägarpolicyns 
relativt lösa formulering om att ett sätt att arbeta för god affärsetik ”kan vara att följa” 
den kod som Institutet Mot Mutor fastställt samtidigt som företagen ”ska arbeta 
ansvarsfullt och aktivt för att följa internationella riktlinjer” om bl.a. mänskliga 
rättigheter. En rad områden lyfts fram i Ägarpolicyn som särskilt viktiga, däribland 
respekten för mänskliga rättigheter. Detta område är enligt Ägarpolicyn för staten lika 
viktigt som t.ex. skäliga betalningsvillkor i förhållande till kunder och leverantörer 
liksom ett ansvarsfullt agerande på skatteområdet. Mot bakgrund av att regeringen 2015 
lanserade Handlingsplanen och året därpå sin strategi för mänskliga rättigheter, är det 
förvånande att mänskliga rättigheter inte fått en större uppmärksamhet i Ägarpolicyn. 
Några särskilda mål om mänskliga rättigheter ställer inte staten på de statliga företagen 
trots att detta är en uttrycklig rekommendation i Rapporten.245  
 
Undersökningen visar att UNGP4 innehåller ett krav om att staten ska vidta ytterligare 
åtgärder i förhållande till de statliga företagen och att detta krav består av två delar: ett 
allmänt krav på ytterligare åtgärder och ett krav på att företagen ska genomföra HRDD.  
Dessutom visar studien att UNGP inte är en folkrättsligt bindande rättsakt och att 
bestämmelsen i UNGP4 i likhet med övriga artiklar i UNGP inte innebär några nya 
juridiska förpliktelser. Bestämmelsen i UNGP4 kan därför inte åberopas till stöd för att 
staten har en rättslig skyldighet att vidta ytterligare åtgärder eller HRDD. Frågan är då 
om UNGP4 återger några skyldigheter som staten redan har enligt internationell rätt? 
Det undersökta materialet innehåller inte besked om att så skulle vara fallet. Däremot 
finns det stöd i tidigare forskning för att UNGP4 ska tolkas i ljuset av internationell rätt 
och det krav på due diligence som staten har att uppfylla. I så fall har staten åtminstone 
en skyldighet att kräva HRDD av statliga företag, eftersom en sådan skyldighet följer 
av statens allmänna skyldighet att skydda mänskliga rättigheter. Något klart stöd för att 
begränsa denna skyldighet till statliga företag har jag inte kunnat finna. I så fall omfattar 
denna skyldighet samtliga företag, men just den frågan skulle behöva undersökas 
närmare. Ägarpolicyn uttrycker inte någon medvetenhet om bestämmelsen i UNGP4, 

                                            
 
245	FN,	Report	of	the	Working	Group	(A/HRC/32/45,	2016),	s.	16.	
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dvs. att staten bör vidta ytterligare åtgärder i förhållande till de statliga företagen, eller 
att UNGP speglar internationell rätt. 
 
På olika håll höjs röster om ett nytt förhållningssätt till hållbart företagande och 
mänskliga rättigheter. Ett lagkrav om hur hållbarhet ska förhålla sig till 
aktiebolagslagens vinstkrav är ett av förslagen, som vissa menar skulle underlätta 
utvecklingen av företagens hållbarhetsarbete.246 Ett annat krav framfördes i juni 2017 
från FN:s människorättskommissarie, som uppmanade staterna att ta sitt ansvar inom 
företagande och mänskliga rättigheter för att uppnå FN:s hållbarhetsmål: ”When seeking 
to engage business in pursuit of SDGs [hållbarhetsmål], States must at the same time 
emphasize that human rights – not profits – come first”. 247 Oavsett hur man värderar 
mänskliga rättigheter och företagens vinstintresse, finns här en målkonflikt. Enligt min 
mening kan denna konflikt inte lösas genom att argumentera för att arbetet för mänskliga 
rättigheter är ekonomiskt lönsamt. Det kan inte uteslutas att det behövs helt nya 
överväganden och nya regelverk när det gäller företagande och mänskliga rättigheter, 
som tydliggör den utgångspunkt som Clapham föreslår:  
 

I have suggested that the value of dignity as a foundation of human rights requires us to 
prevent and punish assaults on dignity whether they are perpetrated by state or by non-state 
actors. If human rights law is founded on the importance of the protection of human dignity, 
then human rights law must cover this wider approach.248 
 

6.2 Slutsats 
UNGP4 bör tolkas i ljuset av internationell rätt om statens skyldigheter att skydda. 
Ägarpolicyn relaterar till UNGP och innehåller ett krav på de statliga företagen att följa 
dessa riktlinjer. Av detta följer att även Ägarpolicyn bör tolkas i ljuset av internationell 
rätt om statens skyldigheter att skydda. Ägarpolicyn innehåller inte någon beskrivning 
eller uttrycker på något annat sätt att staten har särskilda skyldigheter i förhållande till 
de statliga företagen enligt UNGP4 eller internationell rätt.  Kraven och förväntningarna 
på dessa företag när det gäller mänskliga rättigheter motsvarar ungefär de som gäller 
alla företag. Statens krav och förväntningar på det statliga företagen när det gäller 
mänskliga rättigheter integreras med förväntningar på företagen om affärsmöjligheter. 
De värderingar som kan spåras i Ägarpolicyn är relaterade till statens övergripande mål 
om att skapa värde. Det finns inte något i Ägarpolicyn som tyder på att detta värde är 
något annat än ett ekonomiskt värde. 
 
 
  

                                            
 
246 https://www.di.se/hallbart-naringsliv/storbolag-vill-att-abl-skrivs-om/ 
247	FN,	FN	högkommissarie	för	mänskliga	rättigheter,	Information	Note,	2017,	The	business	
and	human	rights	dimension	of	sustainable	development.	Embedding	“Protect,	Respect	and	
Remedy”	in	SDGs	implementation.	Genève,	30	juni	2017,	s.	2.	
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  Introduction to the Guiding Principles 

1. The issue of business and human rights became permanently implanted on the global 
policy agenda in the 1990s, reflecting the dramatic worldwide expansion of the private 
sector at the time, coupled with a corresponding rise in transnational economic activity. 
These developments heightened social awareness of businesses’ impact on human rights 
and also attracted the attention of the United Nations.  

2. One early United Nations-based initiative was called the Norms on Transnational 
Corporations and Other Business Enterprises; it was drafted by an expert subsidiary body of 
what was then the Commission on Human Rights. Essentially, this sought to impose on 
companies, directly under international law, the same range of human rights duties that 
States have accepted for themselves under treaties they have ratified: “to promote, secure 
the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights”.  

3. This proposal triggered a deeply divisive debate between the business community 
and human rights advocacy groups while evoking little support from Governments. The 
Commission declined to act on the proposal. Instead, in 2005 it established a mandate for a 
Special Representative of the Secretary-General “on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises” to undertake a new process, and 
requested the Secretary-General to appoint the mandate holder. This is the final report of 
the Special Representative.  

4. The work of the Special Representative has evolved in three phases. Reflecting the 
mandate’s origins in controversy, its initial duration was only two years and it was intended 
mainly to “identify and clarify” existing standards and practices. This defined the first 
phase. In 2005, there was little that counted as shared knowledge across different 
stakeholder groups in the business and human rights domain. Thus the Special 
Representative began an extensive programme of systematic research that has continued to 
the present. Several thousand pages of documentation are available on his web portal 
(http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home): mapping patterns of 
alleged human rights abuses by business enterprises; evolving standards of international 
human rights law and international criminal law; emerging practices by States and 
companies;  commentaries of United Nations treaty bodies on State obligations concerning 
business-related human rights abuses; the impact of investment agreements and corporate 
law and securities regulation on both States’ and enterprises’ human rights policies; and 
related subjects. This research has been actively disseminated, including to the Council 
itself. It has provided a broader and more solid factual basis for the ongoing business and 
human rights discourse, and is reflected in the Guiding Principles annexed to this report.   

5. In 2007, the Council renewed the mandate of the Special Representative for an 
additional year, inviting him to submit recommendations. This marked the mandate’s 
second phase. The Special Representative observed that there were many initiatives, public 
and private, which touched on business and human rights. But none had reached sufficient 
scale to truly move markets; they existed as separate fragments that did not add up to a 
coherent or complementary system. One major reason has been the lack of an authoritative 
focal point around which the expectations and actions of relevant stakeholders could 
converge. Therefore, in June 2008 the Special Representative made only one 
recommendation: that the Council support the “Protect, Respect and Remedy” Framework 
he had developed following three years of research and consultations. The Council did so, 
unanimously “welcoming” the Framework in its resolution 8/7 and providing, thereby, the 
authoritative focal point that had been missing.   
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6. The Framework rests on three pillars. The first is the State duty to protect against 
human rights abuses by third parties, including business enterprises, through appropriate 
policies, regulation, and adjudication. The second is the corporate responsibility to respect 
human rights, which means that business enterprises should act with due diligence to avoid 
infringing on the rights of others and to address adverse impacts with which they are 
involved. The third is the need for greater access by victims to effective remedy, both 
judicial and non-judicial. Each pillar is an essential component in an inter-related and 
dynamic system of preventative and remedial measures: the State duty to protect because it 
lies at the very core of the international human rights regime; the corporate responsibility to 
respect because it is the basic expectation society has of business in relation to human 
rights; and access to remedy because even the most concerted efforts cannot prevent all 
abuse.  

7. Beyond the Human Rights Council, the Framework has been endorsed or employed 
by individual Governments, business enterprises and associations, civil society and 
workers’ organizations, national human rights institutions, and investors. It has been drawn 
upon by such multilateral institutions as the International Organization for Standardization 
and the Organization for Economic Cooperation and Development in developing their own 
initiatives in the business and human rights domain. Other United Nations special 
procedures have invoked it extensively.  

8. Apart from the Framework’s intrinsic utility, the large number and inclusive 
character of stakeholder consultations convened by and for the mandate no doubt have 
contributed to its widespread positive reception. Indeed, by January 2011 the mandate had 
held 47 international consultations, on all continents, and the Special Representative and his 
team had made site visits to business operations and their local stakeholders in more than 
20 countries.  

9. In its resolution 8/7, welcoming the “Protect, Respect and Remedy” Framework, the 
Council also extended the Special Representative’s mandate until June 2011, asking him to 
“operationalize” the Framework – that is, to provide concrete and practical 
recommendations for its implementation. This constitutes the mandate’s third phase. 
During the interactive dialogue at the Council’s June 2010 session, delegations agreed that 
the recommendations should take the form of “Guiding Principles”; these are annexed to 
this report.  

10. The Council asked the Special Representative, in developing the Guiding Principles, 
to proceed in the same research-based and consultative manner that had characterized his 
mandate all along. Thus, the Guiding Principles are informed by extensive discussions with 
all stakeholder groups, including Governments, business enterprises and associations, 
individuals and communities directly affected by the activities of enterprises in various 
parts of the world, civil society, and experts in the many areas of law and policy that the 
Guiding Principles touch upon.  

11. Some of the Guiding Principles have been road-tested as well. For example, those 
elaborating effectiveness criteria for non-judicial grievance mechanisms involving business 
enterprises and communities in which they operate were piloted in five different sectors, 
each in a different country. The workability of the Guiding Principles’ human rights due-
diligence provisions was tested internally by 10 companies, and was the subject of detailed 
discussions with corporate law professionals from more than 20 countries with expertise in 
over 40 jurisdictions. The Guiding Principles addressing how Governments should help 
companies avoid getting drawn into the kinds of human rights abuses that all too often 
occur in conflict-affected areas emerged from off-the-record, scenario-based workshops 
with officials from a cross-section of States that had practical experience in dealing with 
these challenges. In short, the Guiding Principles aim not only to provide guidance that is 
practical, but also guidance informed by actual practice.  
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12. Moreover, the text of the Guiding Principles itself has been subject to extensive 
consultations. In October 2010, an annotated outline was discussed in separate day-long 
sessions with Human Rights Council delegations, business enterprises and associations, and 
civil society groups. The same document was also presented at the annual meeting of the 
International Coordinating Committee of National Human Rights Institutions. Taking into 
account the diverse views expressed, the Special Representative then produced a full draft 
of the Guiding Principles and Commentary, which was sent to all Member States on 22 
November 2010 and posted online for public comment until 31 January 2011. The online 
consultation attracted 3,576 unique visitors from 120 countries and territories. Some 100 
written submissions were sent directly to the Special Representative, including by 
Governments. In addition, the draft Guiding Principles were discussed at an expert multi-
stakeholder meeting, and then at a session with Council delegations, both held in January 
2011. The final text now before the Council is the product of this extensive and inclusive 
process.  

13. What do these Guiding Principles do? And how should they be read? Council 
endorsement of the Guiding Principles, by itself, will not bring business and human rights 
challenges to an end. But it will mark the end of the beginning: by establishing a common 
global platform for action, on which cumulative progress can be built, step-by-step, without 
foreclosing any other promising longer-term developments.  

14. The Guiding Principles’ normative contribution lies not in the creation of new 
international law obligations but in elaborating the implications of existing standards and 
practices for States and businesses; integrating them within a single, logically coherent and 
comprehensive template; and identifying where the current regime falls short and how it 
should be improved. Each Principle is accompanied by a commentary, further clarifying its 
meaning and implications. 

15. At the same time, the Guiding Principles are not intended as a tool kit, simply to be 
taken off the shelf and plugged in. While the Principles themselves are universally 
applicable, the means by which they are realized will reflect the fact that we live in a world 
of 192 United Nations Member States, 80,000 transnational enterprises, 10 times as many 
subsidiaries and countless millions of national firms, most of which are small and medium-
sized enterprises. When it comes to means for implementation, therefore, one size does not 
fit all.  

16. The Special Representative is honored to submit these Guiding Principles to the 
Human Rights Council. In doing so, he wishes to acknowledge the extraordinary 
contributions by hundreds of individuals, groups and institutions around the world, 
representing different segments of society and sectors of industry, who gave freely of their 
time, openly shared their experiences, debated options vigorously, and who came to 
constitute a global movement of sorts in support of a successful mandate: establishing 
universally applicable and yet practical Guiding Principles on the effective prevention of, 
and remedy for, business-related human rights harm. 
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Annex 

  Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” Framework 

  General principles 

These Guiding Principles are grounded in recognition of:  

(a) States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and 
fundamental freedoms;   

(b) The role of business enterprises as specialized organs of society performing 
specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human 
rights;   

(c) The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective 
remedies when breached.   

These Guiding Principles apply to all States and to all business enterprises, both 
transnational and others, regardless of their size, sector, location, ownership and structure. 

These Guiding Principles should be understood as a coherent whole and should be read, 
individually and collectively, in terms of their objective of enhancing standards and 
practices with regard to business and human rights so as to achieve tangible results for 
affected individuals and communities, and thereby also contributing to a socially 
sustainable globalization.  

Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law 
obligations, or as limiting or undermining any legal obligations a State may have 
undertaken or be subject to under international law with regard to human rights. 

These Guiding Principles should be implemented in a non-discriminatory manner, with 
particular attention to the rights and needs of, as well as the challenges faced by, individuals 
from groups or populations that may be at heightened risk of becoming vulnerable or 
marginalized, and with due regard to the different risks that may be faced by women and 
men. 

 I. The State duty to protect human rights 

 A. Foundational principles 

 1. States must protect against human rights abuse within their territory and/or 
jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking 
appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through 
effective policies, legislation, regulations and adjudication. 

  Commentary  

States’ international human rights law obligations require that they respect, protect and 
fulfil the human rights of individuals within their territory and/or jurisdiction. This includes 
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the duty to protect against human rights abuse by third parties, including business 
enterprises. 

The State duty to protect is a standard of conduct. Therefore, States are not per se 
responsible for human rights abuse by private actors.  However, States may breach their 
international human rights law obligations where such abuse can be attributed to them, or 
where they fail to take appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress private 
actors’ abuse. While States generally have discretion in deciding upon these steps, they 
should consider the full range of permissible preventative and remedial measures, including 
policies, legislation, regulations and adjudication. States also have the duty to protect and 
promote the rule of law, including by taking measures to ensure equality before the law, 
fairness in its application, and by providing for adequate accountability, legal certainty, and 
procedural and legal transparency.   

This chapter focuses on preventative measures while Chapter III outlines remedial 
measures. 

 2. States should set out clearly the expectation that all business enterprises domiciled in 
their territory and/or jurisdiction respect human rights throughout their operations. 

  Commentary 

At present States are not generally required under international human rights law to regulate 
the extraterritorial activities of businesses domiciled in their territory and/or jurisdiction. 
Nor are they generally prohibited from doing so, provided there is a recognized 
jurisdictional basis. Within these parameters some human rights treaty bodies recommend 
that home States take steps to prevent abuse abroad by business enterprises within their 
jurisdiction.  

There are strong policy reasons for home States to set out clearly the expectation that 
businesses respect human rights abroad, especially where the State itself is involved in or 
supports those businesses. The reasons include ensuring predictability for business 
enterprises by providing coherent and consistent messages, and preserving the State’s own 
reputation.  

States have adopted a range of approaches in this regard.  Some are domestic measures with 
extraterritorial implications. Examples include requirements on “parent” companies to 
report on the global operations of the entire enterprise; multilateral soft-law instruments 
such as the Guidelines for Multinational Enterprises of the Organization for Economic 
Cooperation and Development; and performance standards required by institutions that 
support overseas investments. Other approaches amount to direct extraterritorial legislation 
and enforcement. This includes criminal regimes that allow for prosecutions based on the 
nationality of the perpetrator no matter where the offence occurs. Various factors may 
contribute to the perceived and actual reasonableness of States’ actions, for example 
whether they are grounded in multilateral agreement. 
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 B. Operational principles 

  General State regulatory and policy functions 

 3. In meeting their duty to protect, States should: 

   (a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business 
enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such 
laws and address any gaps; 

   (b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing 
operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable 
business respect for human rights; 

   (c) Provide effective guidance to business enterprises on how to respect 
human rights throughout their operations; 

   (d) Encourage, and where appropriate require, business enterprises to 
communicate how they address their human rights impacts. 

  Commentary 

States should not assume that businesses invariably prefer, or benefit from, State inaction, 
and they should consider a smart mix of measures – national and international, mandatory 
and voluntary – to foster business respect for human rights.  

The failure to enforce existing laws that directly or indirectly regulate business respect for 
human rights is often a significant legal gap in State practice. Such laws might range from 
non-discrimination and labour laws to environmental, property, privacy and anti-bribery 
laws.  Therefore, it is important for States to consider whether such laws are currently being 
enforced effectively, and if not, why this is the case and what measures may reasonably 
correct the situation.   

It is equally important for States to review whether these laws provide the necessary 
coverage in light of evolving circumstances and whether, together with relevant policies, 
they provide an environment conducive to business respect for human rights. For example, 
greater clarity in some areas of law and policy, such as those governing access to land, 
including entitlements in relation to ownership or use of land, is often necessary to protect 
both rights-holders and business enterprises. 

Laws and policies that govern the creation and ongoing operation of business enterprises, 
such as corporate and securities laws, directly shape business behaviour. Yet their 
implications for human rights remain poorly understood. For example, there is a lack of 
clarity in corporate and securities law regarding what companies and their officers are 
permitted, let alone required, to do regarding human rights. Laws and policies in this area 
should provide sufficient guidance to enable enterprises to respect human rights, with due 
regard to the role of existing governance structures such as corporate boards.  

Guidance to business enterprises on respecting human rights should indicate expected 
outcomes and help share best practices. It should advise on appropriate methods, including 
human rights due diligence, and how to consider effectively issues of gender, vulnerability 
and/or marginalization, recognizing the specific challenges that may be faced by indigenous 
peoples, women, national or ethnic minorities, religious and linguistic minorities, 
children, persons with disabilities, and migrant workers and their families. 

National human rights institutions that comply with the Paris Principles have an important 
role to play in helping States identify whether relevant laws are aligned with their human 
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rights obligations and are being effectively enforced, and in providing guidance on human 
rights also to business enterprises and other non-State actors.   

Communication by business enterprises on how they address their human rights impacts 
can range from informal engagement with affected stakeholders to formal public reporting.  
State encouragement of, or where appropriate requirements for, such communication are 
important in fostering respect for human rights by business enterprises.  Incentives to 
communicate adequate information could include provisions to give weight to such self-
reporting in the event of any judicial or administrative proceeding. A requirement to 
communicate can be particularly appropriate where the nature of business operations or 
operating contexts pose a significant risk to human rights. Policies or laws in this area can 
usefully clarify what and how businesses should communicate, helping to ensure both the 
accessibility and accuracy of communications.  

Any stipulation of what would constitute adequate communication should take into account 
risks that it may pose to the safety and security of individuals and facilities; legitimate 
requirements of commercial confidentiality; and variations in companies’ size and 
structures.  

Financial reporting requirements should clarify that human rights impacts in some instances 
may be “material” or “significant” to the economic performance of the business enterprise.   

  The State-business nexus 

 4. States should take additional steps to protect against human rights abuses by business 
enterprises that are owned or controlled by the State, or that receive substantial 
support and services from State agencies such as export credit agencies and official 
investment insurance or guarantee agencies, including, where appropriate, by 
requiring human rights due diligence. 

  Commentary 

States individually are the primary duty-bearers under international human rights law, and 
collectively they are the trustees of the international human rights regime. Where a business 
enterprise is controlled by the State or where its acts can be attributed otherwise to the 
State, an abuse of human rights by the business enterprise may entail a violation of the 
State’s own international law obligations. Moreover, the closer a business enterprise is to 
the State, or the more it relies on statutory authority or taxpayer support, the stronger the 
State’s policy rationale becomes for ensuring that the enterprise respects human rights.   

Where States own or control business enterprises, they have greatest means within their 
powers to ensure that relevant policies, legislation and regulations regarding respect for 
human rights are implemented.  Senior management typically reports to State agencies, and 
associated government departments have greater scope for scrutiny and oversight, including 
ensuring that effective human rights due diligence is implemented.  (These enterprises are 
also subject to the corporate responsibility to respect human rights, addressed in Chapter 
II.)    

A range of agencies linked formally or informally to the State may provide support and 
services to business activities. These include export credit agencies, official investment 
insurance or guarantee agencies, development agencies and development finance 
institutions. Where these agencies do not explicitly consider the actual and potential 
adverse impacts on human rights of beneficiary enterprises, they put themselves at risk – in 
reputational, financial, political and potentially legal terms – for supporting any such harm, 
and they may add to the human rights challenges faced by the recipient State.    
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Given these risks, States should encourage and, where appropriate, require human rights 
due diligence by the agencies themselves and by those business enterprises or projects 
receiving their support. A requirement for human rights due diligence is most likely to be 
appropriate where the nature of business operations or operating contexts pose significant 
risk to human rights. 

 5. States should exercise adequate oversight in order to meet their international human 
rights obligations when they contract with, or legislate for, business enterprises to 
provide services that may impact upon the enjoyment of human rights. 

  Commentary 

States do not relinquish their international human rights law obligations when they privatize 
the delivery of services that may impact upon the enjoyment of human rights.  Failure by 
States to ensure that business enterprises performing such services operate in a manner 
consistent with the State’s human rights obligations may entail both reputational and legal 
consequences for the State itself.  As a necessary step, the relevant service contracts or 
enabling legislation should clarify the State’s expectations that these enterprises respect 
human rights. States should ensure that they can effectively oversee the enterprises’ 
activities, including through the provision of adequate independent monitoring and 
accountability mechanisms. 

 6. States should promote respect for human rights by business enterprises with which 
they conduct commercial transactions. 

  Commentary 

States conduct a variety of commercial transactions with business enterprises, not least 
through their procurement activities. This provides States – individually and collectively – 
with unique opportunities to promote awareness of and respect for human rights by those 
enterprises, including through the terms of contracts, with due regard to States’ relevant 
obligations under national and international law. 

  Supporting business respect for human rights in conflict-affected areas 

 7. Because the risk of gross human rights abuses is heightened in conflict-affected areas, 
States should help ensure that business enterprises operating in those contexts are not 
involved with such abuses, including by: 

   (a) Engaging at the earliest stage possible with business enterprises to help 
them identify, prevent and mitigate the human rights-related risks of their activities 
and business relationships; 

   (b) Providing adequate assistance to business enterprises to assess and 
address the heightened risks of abuses, paying special attention to both gender-based 
and sexual violence; 

   (c) Denying access to public support and services for a business enterprise 
that is involved with gross human rights abuses and refuses to cooperate in addressing 
the situation; 
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   (d) Ensuring that their current policies, legislation, regulations and 
enforcement measures are effective in addressing the risk of business involvement in 
gross human rights abuses. 

  Commentary 

Some of the worst human rights abuses involving business occur amid conflict over the 
control of territory, resources or a Government itself – where the human rights regime 
cannot be expected to function as intended.  Responsible businesses increasingly seek 
guidance from States about how to avoid contributing to human rights harm in these 
difficult contexts. Innovative and practical approaches are needed. In particular, it is 
important to pay attention to the risk of sexual and gender-based violence, which is 
especially prevalent during times of conflict.   

It is important for all States to address issues early before situations on the ground 
deteriorate. In conflict-affected areas, the “host” State may be unable to protect human 
rights adequately due to a lack of effective control. Where transnational corporations are 
involved, their “home” States therefore have roles to play in assisting both those 
corporations and host States to ensure that businesses are not involved with human rights 
abuse, while neighboring States can provide important additional support.  

To achieve greater policy coherence and assist business enterprises adequately in such 
situations, home States should foster closer cooperation among their development 
assistance agencies, foreign and trade ministries, and export finance institutions in their 
capitals and within their embassies, as well as between these agencies and host Government 
actors; develop early-warning indicators to alert Government agencies and business 
enterprises to problems; and attach appropriate consequences to any failure by enterprises 
to cooperate in these contexts, including by denying or withdrawing existing public support 
or services, or where that is not possible, denying their future provision.   

States should warn business enterprises of the heightened risk of being involved with gross 
abuses of human rights in conflict-affected areas. They should review whether their 
policies, legislation, regulations and enforcement measures effectively address this 
heightened risk, including through provisions for human rights due diligence by business. 
Where they identify gaps, States should take appropriate steps to address them. This may 
include exploring civil, administrative or criminal liability for enterprises domiciled or 
operating in their territory and/or jurisdiction that commit or contribute to gross human 
rights abuses. Moreover, States should consider multilateral approaches to prevent and 
address such acts, as well as support effective collective initiatives.  

All these measures are in addition to States’ obligations under international humanitarian 
law in situations of armed conflict, and under international criminal law. 

  Ensuring policy coherence 

 8. States should ensure that governmental departments, agencies and other State-based 
institutions that shape business practices are aware of and observe the State’s human 
rights obligations when fulfilling their respective mandates, including by providing 
them with relevant information, training and support. 

  Commentary 

There is no inevitable tension between States’ human rights obligations and the laws and 
policies they put in place that shape business practices.  However, at times, States have to 
make difficult balancing decisions to reconcile different societal needs. To achieve the 
appropriate balance, States need to take a broad approach to managing the business and 
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human rights agenda, aimed at ensuring both vertical and horizontal domestic policy 
coherence.  

Vertical policy coherence entails States having the necessary policies, laws and processes to 
implement their international human rights law obligations. Horizontal policy coherence 
means supporting and equipping departments and agencies, at both the national and sub-
national levels, that shape business practices –  including those responsible for corporate 
law and securities regulation, investment, export credit and insurance, trade and labour  –  
to be informed of and act in a manner compatible with the Governments’ human rights 
obligations. 

 9. States should maintain adequate domestic policy space to meet their human rights 
obligations when pursuing business-related policy objectives with other States or 
business enterprises, for instance through investment treaties or contracts. 

  Commentary 

Economic agreements concluded by States, either with other States or with business 
enterprises – such as bilateral investment treaties, free-trade agreements or contracts for 
investment projects  – create economic opportunities for States. But they can also affect the 
domestic policy space of governments. For example, the terms of international investment 
agreements may constrain States from fully implementing new human rights legislation, or 
put them at risk of binding international arbitration if they do so. Therefore, States should 
ensure that they retain adequate policy and regulatory ability to protect human rights under 
the terms of such agreements, while providing the necessary investor protection.   

 10. States, when acting as members of multilateral institutions that deal with business-
related issues, should: 

   (a) Seek to ensure that those institutions neither restrain the ability of their 
member States to meet their duty to protect nor hinder business enterprises from 
respecting human rights; 

   (b) Encourage those institutions, within their respective mandates and 
capacities, to promote business respect for human rights and, where requested, to help 
States meet their duty to protect against human rights abuse by business enterprises, 
including through technical assistance, capacity-building and awareness-raising; 

   (c) Draw on these Guiding Principles to promote shared understanding and 
advance international cooperation in the management of business and human rights 
challenges.  

  Commentary 

Greater policy coherence is also needed at the international level, including where States 
participate in multilateral institutions that deal with business-related issues, such as 
international trade and financial institutions. States retain their international human rights 
law obligations when they participate in such institutions.   

Capacity-building and awareness-raising through such institutions can play a vital role in 
helping all States to fulfil their duty to protect, including by enabling the sharing of 
information about challenges and best practices, thus promoting more consistent 
approaches.  

Collective action through multilateral institutions can help States level the playing field 
with regard to business respect for human rights, but it should do so by raising the 
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performance of laggards.  Cooperation between States, multilateral institutions and other 
stakeholders can also play an important role. 

These Guiding Principles provide a common reference point in this regard, and could serve 
as a useful basis for building a cumulative positive effect that takes into account the 
respective roles and responsibilities of all relevant stakeholders. 

 II. The corporate responsibility to respect human rights 

 A. Foundational principles 

 11. Business enterprises should respect human rights. This means that they should avoid 
infringing on the human rights of others and should address adverse human rights 
impacts with which they are involved. 

  Commentary 

The responsibility to respect human rights is a global standard of expected conduct for all 
business enterprises wherever they operate. It exists independently of States’ abilities 
and/or willingness to fulfil their own human rights obligations, and does not diminish those 
obligations. And it exists over and above compliance with national laws and regulations 
protecting human rights.  

Addressing adverse human rights impacts requires taking adequate measures for their 
prevention, mitigation and, where appropriate, remediation. 

Business enterprises may undertake other commitments or activities to support and promote 
human rights, which may contribute to the enjoyment of rights. But this does not offset a 
failure to respect human rights throughout their operations.  

Business enterprises should not undermine States’ abilities to meet their own human rights 
obligations, including by actions that might weaken the integrity of judicial processes. 

 12. The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to 
internationally recognized human rights  – understood, at a minimum, as those 
expressed in the International Bill of Human Rights and the principles concerning 
fundamental rights set out in the International Labour Organization’s Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work. 

  Commentary 

Because business enterprises can have an impact on virtually the entire spectrum of 
internationally recognized human rights, their responsibility to respect applies to all such 
rights. In practice, some human rights may be at greater risk than others in particular 
industries or contexts, and therefore will be the focus of heightened attention. However, 
situations may change, so all human rights should be the subject of periodic review.  

An authoritative list of the core internationally recognized human rights is contained in the 
International Bill of Human Rights (consisting of the Universal Declaration of Human 
Rights and the main instruments through which it has been codified: the International 
Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights), coupled with the principles concerning fundamental rights in the eight 
ILO core conventions as set out in the Declaration on Fundamental Principles and Rights at 
Work. These are the benchmarks against which other social actors assess the human rights 
impacts of business enterprises. The responsibility of business enterprises to respect human 
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rights is distinct from issues of legal liability and enforcement, which remain defined 
largely by national law provisions in relevant jurisdictions.  

Depending on circumstances, business enterprises may need to consider additional 
standards. For instance, enterprises should respect the human rights of individuals 
belonging to specific groups or populations that require particular attention, where they 
may have adverse human rights impacts on them. In this connection, United Nations 
instruments have elaborated further on the rights of indigenous peoples; women; national or 
ethnic, religious and linguistic minorities; children; persons with disabilities; and migrant 
workers and their families. Moreover, in situations of armed conflict enterprises should 
respect the standards of international humanitarian law. 

 13. The responsibility to respect human rights requires that business enterprises:  

   (a) Avoid causing or contributing to adverse human rights impacts through 
their own activities, and address such impacts when they occur; 

   (b) Seek to prevent or mitigate adverse human rights impacts that are 
directly linked to their operations, products or services by their business 
relationships, even if they have not contributed to those impacts. 

  Commentary 

Business enterprises may be involved with adverse human rights impacts either through 
their own activities or as a result of their business relationships with other parties. Guiding 
Principle 19 elaborates further on the implications for how business enterprises should 
address these situations. For the purpose of these Guiding Principles a business enterprise’s 
“activities” are understood to include both actions and omissions; and its “business 
relationships” are understood to include relationships with business partners, entities in its 
value chain, and any other non-State or State entity directly linked to its business 
operations, products or services. 

 14. The responsibility of business enterprises to respect human rights applies to all 
enterprises regardless of their size, sector, operational context, ownership and 
structure. Nevertheless, the scale and complexity of the means through which 
enterprises meet that responsibility may vary according to these factors and with the 
severity of the enterprise’s adverse human rights impacts. 

  Commentary 

The means through which a business enterprise meets its responsibility to respect human 
rights will be proportional to, among other factors, its size. Small and medium-sized 
enterprises may have less capacity as well as more informal processes and management 
structures than larger companies, so their respective policies and processes will take on 
different forms. But some small and medium-sized enterprises can have severe human 
rights impacts, which will require corresponding measures regardless of their size. Severity 
of impacts will be judged by their scale, scope and irremediable character. The means 
through which a business enterprise meets its responsibility to respect human rights may 
also vary depending on whether, and the extent to which, it conducts business through a 
corporate group or individually. However, the responsibility to respect human rights applies 
fully and equally to all business enterprises. 
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 15. In order to meet their responsibility to respect human rights, business enterprises 
should have in place policies and processes appropriate to their size and 
circumstances, including: 

   (a) A policy commitment to meet their responsibility to respect human 
rights; 

   (b) A human rights due-diligence process to identify, prevent, mitigate and 
account for how they address their impacts on human rights; 

   (c) Processes to enable the remediation of any adverse human rights impacts 
they cause or to which they contribute. 

  Commentary 

Business enterprises need to know and show that they respect human rights. They cannot do 
so unless they have certain policies and processes in place. Principles 16 to 24 elaborate 
further on these. 

 B.  Operational principles 

  Policy commitment 

 16. As the basis for embedding their responsibility to respect human rights, business 
enterprises should express their commitment to meet this responsibility through a 
statement of policy that:  

   (a) Is approved at the most senior level of the business enterprise; 

   (b) Is informed by relevant internal and/or external expertise; 

   (c) Stipulates the enterprise’s human rights expectations of personnel, 
business partners and other parties directly linked to its operations, products or 
services; 

   (d) Is publicly available and communicated internally and externally to all 
personnel, business partners and other relevant parties; 

   (e) Is reflected in operational policies and procedures necessary to embed it 
throughout the business enterprise. 

  Commentary 

The term “statement” is used generically, to describe whatever means an enterprise 
employs to set out publicly its responsibilities, commitments, and expectations. 

The level of expertise required to ensure that the policy statement is adequately informed 
will vary according to the complexity of the business enterprise’s operations.  Expertise can 
be drawn from various sources, ranging from credible online or written resources to 
consultation with recognized experts.  

The statement of commitment should be publicly available. It should be communicated 
actively to entities with which the enterprise has contractual relationships; others directly 
linked to its operations, which may include State security forces; investors; and, in the case 
of operations with significant human rights risks, to the potentially affected stakeholders. 
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Internal communication of the statement and of related policies and procedures should 
make clear what the lines and systems of accountability will be, and should be supported by 
any necessary training for personnel in relevant business functions.   

Just as States should work towards policy coherence, so business enterprises need to strive 
for coherence between their responsibility to respect human rights and policies and 
procedures that govern their wider business activities and relationships. This should 
include, for example, policies and procedures that set financial and other performance 
incentives for personnel; procurement practices; and lobbying activities where human rights 
are at stake.  

Through these and any other appropriate means, the policy statement should be embedded 
from the top of the business enterprise through all its functions, which otherwise may act 
without awareness or regard for human rights. 

  Human rights due diligence 

 17. In order to identify, prevent, mitigate and account for how they address their adverse 
human rights impacts, business enterprises should carry out human rights due 
diligence. The process should include assessing actual and potential human rights 
impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and 
communicating how impacts are addressed. Human rights due diligence: 

   (a) Should cover adverse human rights impacts that the business enterprise 
may cause or contribute to through its own activities, or which may be directly linked 
to its operations, products or services by its business relationships;  

   (b) Will vary in complexity with the size of the business enterprise, the risk 
of severe human rights impacts, and the nature and context of its operations; 

   (c) Should be ongoing, recognizing that the human rights risks may change 
over time as the business enterprise’s operations and operating context evolve. 

  Commentary 

This Principle defines the parameters for human rights due diligence, while Principles 18 
through 21 elaborate its essential components.   

Human rights risks are understood to be the business enterprise’s potential adverse human 
rights impacts.  Potential impacts should be addressed through prevention or mitigation, 
while actual impacts – those that have already occurred – should be a subject for 
remediation (Principle 22). 

Human rights due diligence can be included within broader enterprise risk-management 
systems, provided that it goes beyond simply identifying and managing material risks to the 
company itself, to include risks to rights-holders.  

Human rights due diligence should be initiated as early as possible in the development of a 
new activity or relationship, given that human rights risks can be increased or mitigated 
already at the stage of structuring contracts or other agreements, and may be inherited 
through mergers or acquisitions. 

Where business enterprises have large numbers of entities in their value chains it may be 
unreasonably difficult to conduct due diligence for adverse human rights impacts across 
them all.  If so, business enterprises should identify general areas where the risk of adverse 
human rights impacts is most significant, whether due to certain suppliers’ or clients’ 
operating context, the particular operations, products or services involved, or other relevant 
considerations, and prioritize these for human rights due diligence.  

16  



A/HRC/17/31 

Questions of complicity may arise when a business enterprise contributes to, or is seen as 
contributing to, adverse human rights impacts caused by other parties. Complicity has both 
non-legal and legal meanings. As a non-legal matter, business enterprises may be perceived 
as being “complicit” in the acts of another party where, for example, they are seen to 
benefit from an abuse committed by that party. 

As a legal matter, most national jurisdictions prohibit complicity in the commission of a 
crime, and a number allow for criminal liability of business enterprises in such cases. 
Typically, civil actions can also be based on an enterprise's alleged contribution to a 
harm, although these may not be framed in human rights terms. The weight of international 
criminal law jurisprudence indicates that the relevant standard for aiding and abetting is 
knowingly providing practical assistance or encouragement that has a substantial effect on 
the commission of a crime. 

Conducting appropriate human rights due diligence should help business enterprises 
address the risk of legal claims against them by showing that they took every reasonable 
step to avoid involvement with an alleged human rights abuse. However, business 
enterprises conducting such due diligence should not assume that, by itself, this will 
automatically and fully absolve them from liability for causing or contributing to human 
rights abuses. 

 18. In order to gauge human rights risks, business enterprises should identify and assess 
any actual or potential adverse human rights impacts with which they may be 
involved either through their own activities or as a result of their business 
relationships. This process should:  

   (a) Draw on internal and/or independent external human rights expertise; 

   (b) Involve meaningful consultation with potentially affected groups and 
other relevant stakeholders, as appropriate to the size of the business enterprise and 
the nature and context of the operation. 

  Commentary 

The initial step in conducting human rights due diligence is to identify and assess the nature 
of the actual and potential adverse human rights impacts with which a business enterprise 
may be involved. The purpose is to understand the specific impacts on specific people, 
given a specific context of operations. Typically this includes assessing the human rights 
context prior to a proposed business activity, where possible; identifying who may be 
affected; cataloguing the relevant human rights standards and issues; and projecting how 
the proposed activity and associated business relationships could have adverse human rights 
impacts on those identified. In this process, business enterprises should pay special 
attention to any particular human rights impacts on individuals from groups or populations 
that may be at heightened risk of vulnerability or marginalization, and bear in mind the 
different risks that may be faced by women and men.  

While processes for assessing human rights impacts can be incorporated within other 
processes such as risk assessments or environmental and social impact assessments, they 
should include all internationally recognized human rights as a reference point, since 
enterprises may potentially impact virtually any of these rights. 

Because human rights situations are dynamic, assessments of human rights impacts should 
be undertaken at regular intervals: prior to a new activity or relationship; prior to major 
decisions or changes in the operation (e.g. market entry, product launch, policy change, or 
wider changes to the business); in response to or anticipation of changes in the operating 
environment (e.g. rising social tensions); and periodically throughout the life of an activity 
or relationship.  
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To enable business enterprises to assess their human rights impacts accurately, they should 
seek to understand the concerns of potentially affected stakeholders by consulting them 
directly in a manner that takes into account language and other potential barriers to 
effective engagement. In situations where such consultation is not possible, business 
enterprises should consider reasonable alternatives such as consulting credible, independent 
expert resources, including human rights defenders and others from civil society. 

The assessment of human rights impacts informs subsequent steps in the human rights due 
diligence process. 

 19. In order to prevent and mitigate adverse human rights impacts, business enterprises 
should integrate the findings from their impact assessments across relevant internal 
functions and processes, and take appropriate action. 

   (a) Effective integration requires that:  

 (i) Responsibility for addressing such impacts is assigned to the 
appropriate level and function within the business enterprise;  

 (ii) Internal decision-making, budget allocations and oversight 
processes enable effective responses to such impacts.  

   (b) Appropriate action will vary according to: 

 (i) Whether the business enterprise causes or contributes to an 
adverse impact, or whether it is involved solely because the impact is 
directly linked to its operations, products or services by a business 
relationship; 

 (ii) The extent of its leverage in addressing the adverse impact. 

  Commentary 

The horizontal integration across the business enterprise of specific findings from assessing 
human rights impacts can only be effective if its human rights policy commitment has been 
embedded into all relevant business functions. This is required to ensure that the assessment 
findings are properly understood, given due weight, and acted upon.   

In assessing human rights impacts, business enterprises will have looked for both actual and 
potential adverse impacts. Potential impacts should be prevented or mitigated through the 
horizontal integration of findings across the business enterprise, while actual impacts—
those that have already occurred  –  should be a subject for remediation (Principle 22).  

Where a business enterprise causes or may cause an adverse human rights impact, it should 
take the necessary steps to cease or prevent the impact. 

Where a business enterprise contributes or may contribute to an adverse human rights 
impact, it should take the necessary steps to cease or prevent its contribution and use its 
leverage to mitigate any remaining impact to the greatest extent possible. Leverage is 
considered to exist where the enterprise has the ability to effect change in the wrongful 
practices of an entity that causes a harm.  

Where a business enterprise has not contributed to an adverse human rights impact, but that 
impact is nevertheless directly linked to its operations, products or services by its business 
relationship with another entity, the situation is more complex. Among the factors that will 
enter into the determination of the appropriate action in such situations are the enterprise’s 
leverage over the entity concerned, how crucial the relationship is to the enterprise, the 
severity of the abuse, and whether terminating the relationship with the entity itself would 
have adverse human rights consequences.   
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The more complex the situation and its implications for human rights, the stronger is the 
case for the enterprise to draw on independent expert advice in deciding how to respond. 

If the business enterprise has leverage to prevent or mitigate the adverse impact, it should 
exercise it. And if it lacks leverage there may be ways for the enterprise to increase it. 
Leverage may be increased by, for example, offering capacity-building or other incentives 
to the related entity, or collaborating with other actors. 

There are situations in which the enterprise lacks the leverage to prevent or mitigate 
adverse impacts and is unable to increase its leverage. Here, the enterprise should consider 
ending the relationship, taking into account credible assessments of potential adverse 
human rights impacts of doing so.    

Where the relationship is “crucial” to the enterprise, ending it raises further challenges. A 
relationship could be deemed as crucial if it provides a product or service that is essential to 
the enterprise’s business, and for which no reasonable alternative source exists. Here the 
severity of the adverse human rights impact must also be considered: the more severe the 
abuse, the more quickly the enterprise will need to see change before it takes a decision on 
whether it should end the relationship. In any case, for as long as the abuse continues and 
the enterprise remains in the relationship, it should be able to demonstrate its own ongoing 
efforts to mitigate the impact and be prepared to accept any consequences – reputational, 
financial or legal – of the continuing connection. 

 20. In order to verify whether adverse human rights impacts are being addressed, 
business enterprises should track the effectiveness of their response. Tracking should: 

   (a) Be based on appropriate qualitative and quantitative indicators; 

   (b) Draw on feedback from both internal and external sources, including 
affected stakeholders. 

  Commentary 

Tracking is necessary in order for a business enterprise to know if its human rights policies 
are being implemented optimally, whether it has responded effectively to the identified 
human rights impacts, and to drive continuous improvement.  

Business enterprises should make particular efforts to track the effectiveness of their 
responses to impacts on individuals from groups or populations that may be at heightened 
risk of vulnerability or marginalization.   

Tracking should be integrated into relevant internal reporting processes. Business 
enterprises might employ tools they already use in relation to other issues. This could 
include performance contracts and reviews as well as surveys and audits, using gender-
disaggregated data where relevant. Operational-level grievance mechanisms can also 
provide important feedback on the effectiveness of the business enterprise’s human rights 
due diligence from those directly affected (see Principle 29). 
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 21. In order to account for how they address their human rights impacts, business 
enterprises should be prepared to communicate this externally, particularly when 
concerns are raised by or on behalf of affected stakeholders.  Business enterprises 
whose operations or operating contexts pose risks of severe human rights impacts 
should report formally on how they address them. In all instances, communications 
should: 

   (a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s human rights 
impacts and that are accessible to its intended audiences;  

   (b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy of an 
enterprise’s response to the particular human rights impact involved; 

   (c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to legitimate 
requirements of commercial confidentiality. 

  Commentary 

The responsibility to respect human rights requires that business enterprises have in place 
policies and processes through which they can both know and show that they respect 
human rights in practice. Showing involves communication, providing a measure of 
transparency and accountability to individuals or groups who may be impacted and to other 
relevant stakeholders, including investors.  

Communication can take a variety of forms, including in-person meetings, online 
dialogues, consultation with affected stakeholders, and formal public reports.  Formal 
reporting is itself evolving, from traditional annual reports and corporate 
responsibility/sustainability reports, to include on-line updates and integrated financial and 
non-financial reports.   

Formal reporting by enterprises is expected where risks of severe human rights impacts 
exist, whether this is due to the nature of the business operations or operating contexts. The 
reporting should cover topics and indicators concerning how enterprises identify and 
address adverse impacts on human rights. Independent verification of human rights 
reporting can strengthen its content and credibility. Sector-specific indicators can provide 
helpful additional detail. 

  Remediation 

 22. Where business enterprises identify that they have caused or contributed to adverse 
impacts, they should provide for or cooperate in their remediation through legitimate 
processes. 

  Commentary 

Even with the best policies and practices, a business enterprise may cause or contribute to 
an adverse human rights impact that it has not foreseen or been able to prevent.   

Where a business enterprise identifies such a situation, whether through its human rights 
due diligence process or other means, its responsibility to respect human rights requires 
active engagement in remediation, by itself or in cooperation with other actors. 
Operational-level grievance mechanisms for those potentially impacted by the business 
enterprise’s activities can be one effective means of enabling remediation when they meet 
certain core criteria, as set out in Principle 31.  

Where adverse impacts have occurred that the business enterprise has not caused or 
contributed to, but which are directly linked to its operations, products or services by a 

20  



A/HRC/17/31 

business relationship, the responsibility to respect human rights does not require that the 
enterprise itself provide for remediation, though it may take a role in doing so.  

Some situations, in particular where crimes are alleged, typically will require cooperation 
with judicial mechanisms.   

Further guidance on mechanisms through which remediation may be sought, including 
where allegations of adverse human rights impacts are contested, is included in Chapter III 
on access to remedy. 

  Issues of context 

 23. In all contexts, business enterprises should: 

   (a) Comply with all applicable laws and respect internationally recognized 
human rights, wherever they operate; 

   (b) Seek ways to honour the principles of internationally recognized human 
rights when faced with conflicting requirements; 

   (c) Treat the risk of causing or contributing to gross human rights abuses as 
a legal compliance issue wherever they operate.  

  Commentary 

Although particular country and local contexts may affect the human rights risks of an 
enterprise’s activities and business relationships, all business enterprises have the same 
responsibility to respect human rights wherever they operate. Where the domestic context 
renders it impossible to meet this responsibility fully, business enterprises are expected to 
respect the principles of internationally recognized human rights to the greatest extent 
possible in the circumstances, and to be able to demonstrate their efforts in this regard.   

Some operating environments, such as conflict-affected areas, may increase the risks of 
enterprises being complicit in gross human rights abuses committed by other actors 
(security forces, for example). Business enterprises should treat this risk as a legal 
compliance issue, given the expanding web of potential corporate legal liability arising 
from extraterritorial civil claims, and from the incorporation of the provisions of the Rome 
Statute of the International Criminal Court in jurisdictions that provide for corporate 
criminal responsibility. In addition, corporate directors, officers and employees may be 
subject to individual liability for acts that amount to gross human rights abuses.  

In complex contexts such as these, business enterprises should ensure that they do not 
exacerbate the situation.  In assessing how best to respond, they will often be well advised 
to draw on not only expertise and cross-functional consultation within the enterprise, but 
also to consult externally with credible, independent experts, including from governments, 
civil society, national human rights institutions and relevant multi-stakeholder initiatives. 

 24. Where it is necessary to prioritize actions to address actual and potential adverse 
human rights impacts, business enterprises should first seek to prevent and mitigate 
those that are most severe or where delayed response would make them irremediable. 

  Commentary 

While business enterprises should address all their adverse human rights impacts, it may 
not always be possible to address them simultaneously. In the absence of specific legal 
guidance, if prioritization is necessary business enterprises should begin with those human 
rights impacts that would be most severe, recognizing that a delayed response may affect 
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remediability. Severity is not an absolute concept in this context, but is relative to the other 
human rights impacts the business enterprise has identified. 

 III. Access to remedy 

 A. Foundational principle 

 25. As part of their duty to protect against business-related human rights abuse, States 
must take appropriate steps to ensure, through judicial, administrative, legislative or 
other appropriate means, that when such abuses occur within their territory and/or 
jurisdiction those affected have access to effective remedy. 

  Commentary 

Unless States take appropriate steps to investigate, punish and redress business-related 
human rights abuses when they do occur, the State duty to protect can be rendered weak or 
even meaningless.    

Access to effective remedy has both procedural and substantive aspects. The remedies 
provided by the grievance mechanisms discussed in this section may take a range of 
substantive forms the aim of which, generally speaking, will be to counteract or make good 
any human rights harms that have occurred. Remedy may include apologies, restitution, 
rehabilitation, financial or non-financial compensation and punitive sanctions (whether 
criminal or administrative, such as fines), as well as the prevention of harm through, for 
example, injunctions or guarantees of non-repetition.  Procedures for the provision of 
remedy should be impartial, protected from corruption and free from political or other 
attempts to influence the outcome. 

For the purpose of these Guiding Principles, a grievance is understood to be a perceived 
injustice evoking an individual’s or a group’s sense of entitlement, which may be based on 
law, contract, explicit or implicit promises, customary practice, or general notions of 
fairness of aggrieved communities. The term grievance mechanism is used to indicate any 
routinized, State-based or non-State-based, judicial or non-judicial process through which 
grievances concerning business-related human rights abuse can be raised and remedy can 
be sought. 

State-based grievance mechanisms may be administered by a branch or agency of the State, 
or by an independent body on a statutory or constitutional basis. They may be judicial or 
non-judicial. In some mechanisms, those affected are directly involved in seeking remedy; 
in others, an intermediary seeks remedy on their behalf. Examples include the courts (for 
both criminal and civil actions), labour tribunals, National Human Rights Institutions, 
National Contact Points under the Guidelines for Multinational Enterprises of the 
Organization for Economic Cooperation and Development, many ombudsperson offices, 
and Government-run complaints offices.  

Ensuring access to remedy for business-related human rights abuses requires also that 
States facilitate public awareness and understanding of these mechanisms, how they can be 
accessed, and any support (financial or expert) for doing so.  

State-based judicial and non-judicial grievance mechanisms should form the foundation of 
a wider system of remedy. Within such a system, operational-level grievance mechanisms 
can provide early-stage recourse and resolution. State-based and operational-level 
mechanisms, in turn, can be supplemented or enhanced by the remedial functions of 
collaborative initiatives as well as those of international and regional human rights 
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mechanisms. Further guidance with regard to these mechanisms is provided in Guiding 
Principles 26 to 31. 

 B.  Operational principles 

  State-based judicial mechanisms 

 26. States should take appropriate steps to ensure the effectiveness of domestic judicial 
mechanisms when addressing business-related human rights abuses, including 
considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead 
to a denial of access to remedy. 

  Commentary 

Effective judicial mechanisms are at the core of ensuring access to remedy.  Their ability to 
address business-related human rights abuses depends on their impartiality, integrity and 
ability to accord due process.  

States should ensure that they do not erect barriers to prevent legitimate cases from being 
brought before the courts in situations where judicial recourse is an essential part of 
accessing remedy or alternative sources of effective remedy are unavailable.  They should 
also ensure that the provision of justice is not prevented by corruption of the judicial 
process, that courts are independent of economic or political pressures from other State 
agents and from business actors, and that the legitimate and peaceful activities of human 
rights defenders are not obstructed. 

Legal barriers that can prevent legitimate cases involving business-related human rights 
abuse from being addressed can arise where, for example:  

• The way in which legal responsibility is attributed among members of a corporate 
group under domestic criminal and civil laws facilitates the avoidance of appropriate 
accountability; 

• Where claimants face a denial of justice in a host State and cannot access home State 
courts regardless of the merits of the claim; 

• Where certain groups, such as indigenous peoples and migrants, are excluded from 
the same level of legal protection of their human rights that applies to the wider 
population. 

Practical and procedural barriers to accessing judicial remedy can arise where, for example: 

• The costs of bringing claims go beyond being an appropriate deterrent to 
unmeritorious cases and/or cannot be reduced to reasonable levels through 
government support, ‘market-based’ mechanisms (such as litigation insurance and 
legal fee structures), or other means; 

• Claimants experience difficulty in securing legal representation, due to a lack of 
resources or of other incentives for lawyers to advise claimants in this area; 

• There are inadequate options for aggregating claims or enabling representative 
proceedings (such as class actions and other collective action procedures), and this 
prevents effective remedy for individual claimants; 

• State prosecutors lack adequate resources, expertise and support to meet the State’s 
own obligations to investigate individual and business involvement in human rights-
related crimes. 
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Many of these barriers are the result of, or compounded by, the frequent imbalances 
between the parties to business-related human rights claims, such as in their financial 
resources, access to information and expertise.  Moreover, whether through active 
discrimination or as the unintended consequences of the way judicial mechanisms are 
designed and operate, individuals from groups or populations at heightened risk of 
vulnerability or marginalization often face additional cultural, social, physical and financial 
impediments to accessing, using and benefiting from these mechanisms. Particular attention 
should be given to the rights and specific needs of such groups or populations at each stage 
of the remedial process: access, procedures and outcome. 

  State-based non-judicial grievance mechanisms 

 27. States should provide effective and appropriate non-judicial grievance mechanisms, 
alongside judicial mechanisms, as part of a comprehensive State-based system for the 
remedy of business-related human rights abuse.  

  Commentary 

Administrative, legislative and other non-judicial mechanisms play an essential role in 
complementing and supplementing judicial mechanisms. Even where judicial systems are 
effective and well-resourced, they cannot carry the burden of addressing all alleged abuses; 
judicial remedy is not always required; nor is it always the favoured approach for all 
claimants.  

Gaps in the provision of remedy for business-related human rights abuses could be filled, 
where appropriate, by expanding the mandates of existing non-judicial mechanisms and/or 
by adding new mechanisms.  These may be mediation-based, adjudicative or follow other 
culturally-appropriate and rights-compatible processes – or involve some combination of 
these – depending on the issues concerned, any public interest involved, and the potential 
needs of the parties. To ensure their effectiveness, they should meet the criteria set out in 
Principle 31. 

National human rights institutions have a particularly important role to play in this regard.  

As with judicial mechanisms, States should consider ways to address any imbalances 
between the parties to business-related human rights claims and any additional barriers to 
access faced by individuals from groups or populations at heightened risk of vulnerability 
or marginalization. 

  Non-State-based grievance mechanisms 

 28. States should consider ways to facilitate access to effective non-State-based grievance 
mechanisms dealing with business-related human rights harms. 

  Commentary 

One category of non-State-based grievance mechanisms encompasses those administered 
by a business enterprise alone or with stakeholders, by an industry association or a multi-
stakeholder group.  They are non-judicial, but may use adjudicative, dialogue-based or 
other culturally appropriate and rights-compatible processes. These mechanisms may offer 
particular benefits such as speed of access and remediation, reduced costs and/or 
transnational reach.   

Another category comprises regional and international human rights bodies. These have 
dealt most often with alleged violations by States of their obligations to respect human 
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rights.  However, some have also dealt with the failure of a State to meet its duty to protect 
against human rights abuse by business enterprises.   

States can play a helpful role in raising awareness of, or otherwise facilitating access to, 
such options, alongside the mechanisms provided by States themselves. 

 29. To make it possible for grievances to be addressed early and remediated directly, 
business enterprises should establish or participate in effective operational-level 
grievance mechanisms for individuals and communities who may be adversely 
impacted.  

  Commentary 

Operational-level grievance mechanisms are accessible directly to individuals and 
communities who may be adversely impacted by a business enterprise.  They are typically 
administered by enterprises, alone or in collaboration with others, including relevant 
stakeholders. They may also be provided through recourse to a mutually acceptable external 
expert or body.  They do not require that those bringing a complaint first access other 
means of recourse.  They can engage the business enterprise directly in assessing the issues 
and seeking remediation of any harm. 

Operational-level grievance mechanisms perform two key functions regarding the 
responsibility of business enterprises to respect human rights.  

• First, they support the identification of adverse human rights impacts as a part of an 
enterprise’s on-going human rights due diligence. They do so by providing a channel 
for those directly impacted by the enterprise’s operations to raise concerns when 
they believe they are being or will be adversely impacted.  By analyzing trends and 
patterns in complaints, business enterprises can also identify systemic problems and 
adapt their practices accordingly  

• Second, these mechanisms make it possible for grievances, once identified, to be 
addressed and for adverse impacts to be remediated early and directly by the 
business enterprise, thereby preventing harms from compounding and grievances 
from escalating.   

Such mechanisms need not require that a complaint or grievance amount to an alleged 
human rights abuse before it can be raised, but specifically aim to identify any legitimate 
concerns of those who may be adversely impacted. If those concerns are not identified and 
addressed, they may over time escalate into more major disputes and human rights abuses. 

Operational-level grievance mechanisms should reflect certain criteria to ensure their 
effectiveness in practice (Principle 31). These criteria can be met through many different 
forms of grievance mechanism according to the demands of scale, resource, sector, culture 
and other parameters.  

Operational-level grievance mechanisms can be important complements to wider 
stakeholder engagement and collective bargaining processes, but cannot substitute for 
either. They should not be used to undermine the role of legitimate trade unions in 
addressing labour-related disputes, nor to preclude access to judicial or other non-judicial 
grievance mechanisms. 
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 30. Industry, multi-stakeholder and other collaborative initiatives that are based on 
respect for human rights-related standards should ensure that effective grievance 
mechanisms are available. 

  Commentary 

Human rights-related standards are increasingly reflected in commitments undertaken by 
industry bodies, multi-stakeholder and other collaborative initiatives, through codes of 
conduct, performance standards, global framework agreements between trade unions and 
transnational corporations, and similar undertakings.  

Such collaborative initiatives should ensure the availability of effective mechanisms 
through which affected parties or their legitimate representatives can raise concerns when 
they believe the commitments in question have not been met. The legitimacy of such 
initiatives may be put at risk if they do not provide for such mechanisms.  The mechanisms 
could be at the level of individual members, of the collaborative initiative, or both. These 
mechanisms should provide for accountability and help enable the remediation of adverse 
human rights impacts. 

  Effectiveness criteria for non-judicial grievance mechanisms 

 31. In order to ensure their effectiveness, non-judicial grievance mechanisms, both State-
based and non-State-based, should be: 

   (a) Legitimate: enabling trust from the stakeholder groups for whose use 
they are intended, and being accountable for the fair conduct of grievance processes;  

   (b) Accessible: being known to all stakeholder groups for whose use they are 
intended, and providing adequate assistance for those who may face particular 
barriers to access; 

   (c) Predictable: providing a clear and known procedure with an indicative 
timeframe for each stage, and clarity on the types of process and outcome available 
and means of monitoring implementation; 

   (d) Equitable: seeking to ensure that aggrieved parties have reasonable 
access to sources of information, advice and expertise necessary to engage in a 
grievance process on fair, informed and respectful terms; 

   (e) Transparent: keeping parties to a grievance informed about its progress, 
and providing sufficient information about the mechanism’s performance to build 
confidence in its effectiveness and meet any public interest at stake; 

   (f) Rights-compatible: ensuring that outcomes and remedies accord with 
internationally recognized human rights; 

   (g) A source of continuous learning: drawing on relevant measures to 
identify lessons for improving the mechanism and preventing future grievances and 
harms; 

  Operational-level mechanisms should also be: 

   (h) Based on engagement and dialogue: consulting the stakeholder groups 
for whose use they are intended on their design and performance, and focusing on 
dialogue as the means to address and resolve grievances. 
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  Commentary 

A grievance mechanism can only serve its purpose if the people it is intended to serve know 
about it, trust it and are able to use it.  These criteria provide a benchmark for designing, 
revising or assessing a non-judicial grievance mechanism to help ensure that it is effective 
in practice.  Poorly designed or implemented grievance mechanisms can risk compounding 
a sense of grievance amongst affected stakeholders by heightening their sense of 
disempowerment and disrespect by the process.  

The first seven criteria apply to any State-based or non-State-based, adjudicative or 
dialogue-based mechanism. The eighth criterion is specific to operational-level mechanisms 
that business enterprises help administer.  

The term “grievance mechanism” is used here as a term of art.  The term itself may not 
always be appropriate or helpful when applied to a specific mechanism, but the criteria for 
effectiveness remain the same.  Commentary on the specific criteria follows: 

 (a)  Stakeholders for whose use a mechanism is intended must trust it if they are 
to choose to use it. Accountability for ensuring that the parties to a grievance process 
cannot interfere with its fair conduct is typically one important factor in building 
stakeholder trust;   

 (b)  Barriers to access may include a lack of awareness of the mechanism, 
language, literacy, costs, physical location and fears of reprisal; 

 (c)  In order for a mechanism to be trusted and used, it should provide public 
information about the procedure it offers. Timeframes for each stage should be respected 
wherever possible, while allowing that flexibility may sometimes be needed;  

 (d)  In grievances or disputes between business enterprises and affected 
stakeholders, the latter frequently have much less access to information and expert 
resources, and often lack the financial resources to pay for them.  Where this imbalance is 
not redressed, it can reduce both the achievement and perception of a fair process and make 
it harder to arrive at durable solutions; 

 (e)  Communicating regularly with parties about the progress of individual 
grievances can be essential to retaining confidence in the process.  Providing transparency 
about the mechanism’s performance to wider stakeholders, through statistics, case studies 
or more detailed information about the handling of certain cases, can be important to 
demonstrate its legitimacy and retain broad trust.  At the same time, confidentiality of the 
dialogue between parties and of individuals’ identities should be provided where necessary; 

 (f)  Grievances are frequently not framed in terms of human rights and many do 
not initially raise human rights concerns.  Regardless, where outcomes have implications 
for human rights, care should be taken to ensure that they are in line with internationally 
recognized human rights; 

 (g)  Regular analysis of the frequency, patterns and causes of grievances can 
enable the institution administering the mechanism to identify and influence policies, 
procedures or practices that should be altered to prevent future harm; 

 (h)  For an operational-level grievance mechanism, engaging with affected 
stakeholder groups about its design and performance can help to ensure that it meets their 
needs, that they will use it in practice, and that there is a shared interest in ensuring its 
success. Since a business enterprise cannot, with legitimacy, both be the subject of 
complaints and unilaterally determine their outcome, these mechanisms should focus on 
reaching agreed solutions through dialogue.  Where adjudication is needed, this should be 
provided by a legitimate, independent third-party mechanism. 
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Bilaga 

 

Vägledande principer för företag och mänskliga 
rättigheter: tillämpning av Förenta nationernas 
ramverk "skydda, respektera och åtgärda" 

 

Allmänna principer 
 

Grundvalen för dessa vägledande principer är att 

a) stater har en skyldighet att respektera, skydda och förverkliga de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

 

b) företag har en särskild roll och funktion i samhället och måste följa alla tillämpliga lagar 

och respektera de mänskliga rättigheterna, 

 

c) det finns ett behov att få sin sak prövad effektivt och på lämpligt sätt för det fall 

rättigheterna och skyldigheterna inte respekteras. 

 

Dessa vägledande principer gäller för alla stater och för alla företag, såväl multinationella 

som andra, oavsett storlek, bransch, geografiskt läge, ägarförhållande och struktur. 

 

Dessa vägledande principer utgör en sammanhängande helhet och bör läsas, var för sig och 

gemensamt, utifrån målsättningen att standarder och praxis ska förbättras när det gäller 

företag och mänskliga rättigheter så att konkreta resultat kan uppnås för utsatta människor 

och samhällen, vilket i sin tur även kan bidra till en socialt hållbar globalisering. 

 

Ingenting i dessa vägledande principer bör tolkas så att de skapar nya folkrättsliga 

förpliktelser eller begränsar eller försvagar eventuella rättsliga förpliktelser som en stat 

kan ha åtagit sig att följa eller vara bunden av enligt internationell rätt i fråga om 

mänskliga rättigheter. 

 

Dessa vägledande principer bör tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt personer som tillhör grupper eller befolkningar som löper en 

förhöjd risk att utsättas för kränkning eller marginalisering och åt deras behov och 

rättigheter, samt de utmaningar som dessa personer står inför. Vederbörlig hänsyn bör 

dessutom tas till de olika risker som kvinnor och män kan vara utsatta för. 

 

I. Statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna 

 A. Grundläggande principer 
 

1. Stater ska skydda befolkningen mot tredje parts, företag inbegripna, kränkningar av 

mänskliga rättigheter inom det egna territoriet och/eller den egna jurisdiktionen. Detta 

innebär att de ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och 

gottgöra sådana kränkningar genom effektiva riktlinjer, en effektiv lagstiftning, 

reglering och prövning. 

Kommentar 
Staters folkrättsliga förpliktelser när det gäller de mänskliga rättigheterna kräver 

att de respekterar, skyddar och förverkligar de mänskliga rättigheter som personer 



inom det egna territoriet och/eller den egna jurisdiktionen åtnjuter. Detta omfattar 

skyldigheten att skydda befolkningen mot tredje parts, företag inbegripna, 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

 

Skyldigheten att skydda är en norm för hur stater förväntas uppträda. Stater är således inte 

i sig ansvariga för privata aktörers kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Stater kan 

emellertid bryta mot sina internationella åtaganden när det gäller de mänskliga 

rättigheterna om kränkningarna kan hänföras till dem eller om de underlåter att vidta 

lämpliga åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra privata aktörers 

kränkningar. Stater bestämmer i allmänhet själva vilka åtgärder som ska vidtas och bör 

beakta samtliga förebyggande och återställande åtgärder som tillåts, inbegripet riktlinjer, 

lagstiftning, reglering och prövning. Stater har även en skyldighet att skydda och värna 

rättsstatens principer, inbegripet genom att föranstalta om allas likhet inför och en rättvis 

tillämpning av lagen samt genom att vidta åtgärder för att ett adekvat ansvarsutkrävande, 

att rättssäkerheten och att ett öppet rättssystem tillförsäkras. 

 

De förebyggande åtgärderna behandlas i detta kapitel och de återställande åtgärderna i 

kapitel III. 

 

2. Stater bör vara tydliga med att de förväntar sig att alla företag som är etablerade 

inom det egna territoriet och/eller den egna jurisdiktionen respekterar de 

mänskliga rättigheterna i all verksamhet. 

 

Kommentar 
 

Idag är stater enligt internationell rätt inte generellt förpliktade att reglera den verksamhet 

som företag etablerade inom det egna territoriet och/eller den egna jurisdiktionen bedriver 

utanför det egna territoriet. De är inte heller generellt förbjudna att göra detta, förutsatt att 

det finns en erkänd jurisdiktionsgrund. Vissa av de organ som har inrättats i kraft av 

människorättskonventionerna rekommenderar att hemmastaterna vidtar åtgärder för att 

förhindra att företag inom den egna jurisdiktionen begår kränkningar utomlands. 

 

Det finns starka skäl för hemmastaterna att vara tydliga med att de förväntar sig att 

företagen respekterar de mänskliga rättigheterna utomlands, särskilt när staten själv har ett 

intresse i eller stöder sådana företag. Ett av skälen är att göra det förutsebart för företagen, 

genom samstämmiga budskap, ett annat att staten upprätthåller sitt anseende. 

 

Staterna angriper detta på lite olika sätt. Vissa stater väljer nationella åtgärder med 

extraterritoriell verkan. Det kan till exempel röra sig om krav på "moderbolagen" att 

redogöra för hela företagets globala verksamhet, om multilaterala icke-bindande 

instrument som OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 

riktlinjer för multinationella företag samt om krav på hur resultatet ska presenteras från 

institutioner som stöder investeringar över nationella gränser. Andra har löst detta genom 

direkt extraterritoriell lagstiftning och tillämpning. I vissa rättsordningar är det till exempel 

tillåtet med lagföring på grundval av gärningsmannens medborgarskap oavsett var brottet 

begås. Olika faktorer kan bidra till att staters handlande upplevs som och faktiskt är 

skäligt, till exempel om handlandet har sin grund i en multilateral överenskommelse. 

 

 

 

 



B.  Statens skyldighet i praktiken 

 

Statens funktion som initiativtagare till regler och riktlinjer 

 

3. Skyldigheten att skydda innebär att staterna bör 

 

a) tillämpa lagar som syftar till att, eller får till effekt att, företagen måste 

respektera de mänskliga rättigheterna samt med jämna mellanrum utvärdera om 

lagarna har fått avsedd effekt och täppa till eventuella kryphål, 

 

b) se till att andra lagar och riktlinjer som reglerar företags bildande och löpande 

verksamhet, till exempel associationsrätten, inte begränsar utan gör det möjligt för 

företag att respektera de mänskliga rättigheterna, 

 

c) ge företagen ändamålsenlig vägledning om hur de respekterar de mänskliga 

rättigheterna i all verksamhet, 

 

d) uppmuntra till, och om så är lämpligt, kräva att företagen informerar om hur de 

hanterar sin påverkan på de mänskliga rättigheterna. 

Kommentar 

 

Stater bör inte ta för givet att företag alltid föredrar, eller tjänar på, passivitet från statens 

sida, och de bör överväga olika typer av åtgärder – nationella och internationella, 

tvingande och frivilliga – för att främja företagens respekt för de mänskliga rättigheterna. 

 

Stater uppvisar ofta betydande brister när det gäller att tillämpa de lagar som direkt eller 

indirekt reglerar företagens respekt för de mänskliga rättigheterna. Det kan gälla allt från 

diskrimineringslagar och arbetsrätten till miljölagar, förmögenhetsrätten, lagstiftning om 

privatlivets helgd och mutlagstiftning. Därför är det viktigt att stater undersöker om dessa 

lagar är ändamålsenliga, och om inte, varför i sådana fall och vilka åtgärder som rimligen 

bör vidtas för att komma till rätta med detta. 

 

Det är lika viktigt att staterna utvärderar om dessa lagar ger nödvändigt skydd mot 

bakgrund av omständigheterna och om de, tillsammans med relevanta riktlinjer, skapar en 

miljö som befrämjar företagens respekt för de mänskliga rättigheterna. Ökad tydlighet på 

vissa av lagstiftningens och riktlinjernas områden, bland annat när det gäller tillgången till 

mark, inbegripet rättigheter i förhållande till ägande eller nyttjande av mark, är till 

exempel ofta nödvändigt för att skydda både rättighetsinnehavarna och företagen. 

 

De lagar och riktlinjer som reglerar företags bildande och löpande verksamhet, till 

exempel associationsrätten och finansmarknadslagstiftningen, är av direkt betydelse för 

hur företagen uppträder. Men deras påverkan på de mänskliga rättigheterna är fortfarande 

svårgripbar. Associationsrätten och finansmarknadslagstiftningen präglas till exempel av 

en viss otydlighet när det gäller vad företagen och deras anställda får, eller ska, göra i fråga 

om mänskliga rättigheter. Lagar och riktlinjer på detta område bör ge företagen tillräcklig 

vägledning så att de kan respektera de mänskliga rättigheterna, med vederbörlig hänsyn till 

den roll som befintliga styrningsstrukturer, till exempel företagens styrelser har. 

 

Vägledningen till företagen om att respektera de mänskliga rättigheterna bör innehålla det 



förväntade resultatet och bidra till att exempel på framgångsrikt arbete utbyts. Den bör 

innehålla råd om lämpliga metoder, inbegripet om konsekvensanalys (due diligence) när 

det gäller de mänskliga rättigheterna, och hur man på ett effektivt sätt hanterar frågor om 

kön, sårbarhet och/eller marginalisering och då särskilt ta hänsyn till de speciella 

utmaningar som ursprungsbefolkningar, kvinnor, nationella eller etniska minoriteter, 

religiösa och språkliga minoriteter, barn, personer med funktionsnedsättning och 

migrerande arbetare och deras familjer står inför. 

 

Nationella människorättsinstitutioner som följer Parisprinciperna har en viktig roll när det 

gäller att hjälpa staterna att ta reda på om relevanta lagar överensstämmer med deras 

åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna och att de tillämpas effektivt, och när 

det gäller att ge företag och andra icke-statliga aktörer vägledning om mänskliga 

rättigheter. 

 

Företagen kan informera om hur de hanterar sin påverkan på de mänskliga rättigheterna 

genom allt från informella möten med berörda parter till formella offentliga redogörelser. 

Det är viktigt att staterna uppmuntrar till, eller när så är lämpligt kräver, sådan information 

för att främja företagens respekt för de mänskliga rättigheterna. Även bestämmelser kan 

ingå i incitamenten att föra ut adekvat information för att ge eftertryck åt sådana frivilliga 

redogörelser i händelse av eventuella rättsliga eller administrativa förfaranden. Ett krav på 

information kan vara särskilt lämpligt när verksamheten i sig eller den miljö i vilken 

verksamheten bedrivs utgör en betydande risk när det gäller de mänskliga rättigheterna. 

Riktlinjer och lagar på detta område kan med fördel tydliggöra vad och hur företagen bör 

informera samt bidra till att informationen blir tillgänglig och korrekt. 

 

Hänsyn bör tas till de risker som det kan innebära för personers och anläggningars 

säkerhet och trygghet, till legitima krav på affärshemligheter och till variationer i 

företagens storlek och strukturer i alla föreskrifter om vad som kan utgöra adekvat 

information. 

 
I kraven på finansiell rapportering bör det tydligt framgå att påverkan på de mänskliga 

rättigheterna i vissa fall kan vara "av avgörande betydelse” eller "betydande" för företagets 

ekonomiska utveckling. 

 

Förhållandet stat–företag 

 

4. Stater bör vidta ytterligare åtgärder för att motverka att företag som ägs eller 

kontrolleras av staten, eller som får omfattande stöd och service från myndigheter 

exempelvis exportkreditorgan och offentliga organ som försäkrar eller garanterar 

investeringar, kränker de mänskliga rättigheterna genom att, när så är lämpligt, kräva att 

företagen genomför en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Kommentar 

 

Enligt internationell rätt vilar det primära ansvaret för mänskliga rättigheter på 



varje enskild stat, medan staterna tillsammans förvaltar det internationella 

systemet för de mänskliga rättigheterna. När ett företag kontrolleras av staten eller 

när företagets agerande på annat sätt kan hänföras till staten kan företagets 

kränkning av de mänskliga rättigheterna innebära att staten brister i sina 

folkrättsliga åtaganden. Ju närmare sambandet är mellan ett företag och staten, 

eller ju mer beroende det är av ett lagstadgat bemyndigande eller skattemedel, 

desto starkare skäl finns det också för staten att säkerställa att företaget respekterar 

de mänskliga rättigheterna. 

 

När stater äger eller kontrollerar företag har de störst möjligheter att säkerställa att 

relevanta riktlinjer, lagar och regler om respekten för de mänskliga rättigheterna 

tillämpas. Företagets ledning rapporterar normalt till myndigheter, och berörda 

departement har bättre förutsättning att granska och utöva tillsyn, inbegripet 

genom att säkerställa att en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de 

mänskliga rättigheterna genomförs. (Även dessa företag omfattas av ansvaret att 

respektera de mänskliga rättigheterna, vilket behandlas i kapitel II.) 

 

Olika organ som är formellt eller informellt kopplade till staten kan ge stöd och 

service till företagens verksamhet. Det rör sig bland annat om exportkreditorgan 

och offentliga organ som försäkrar eller garanterar investeringar samt institutioner 

för utvecklingsfinansiering. När dessa organ inte uttryckligen beaktar de 

mottagande företagens faktiska och potentiellt negativa påverkan på de mänskliga 

rättigheterna utsätter de sig själva för en risk – att förlora i anseende, ekonomiskt, 

politiskt och potentiellt rättsligt – för att ha understött sådana kränkningar, och de 

kan bidra till att förvärra de utmaningar som mottagarstaten står inför när det 

gäller de mänskliga rättigheterna. 

 

Med hänsyn till dessa risker bör staterna uppmuntra och, när så är lämpligt, kräva 

att myndigheterna själva och de företag eller projekt som tar emot stöd genomför 

en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna. Ett 

krav på konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna 

är förmodligen särskilt lämpligt när verksamheten i sig eller den miljö i vilken 

verksamheten bedrivs utgör en betydande risk när det gäller de mänskliga 

rättigheterna. 

 

5. För att leva upp till sina internationella åtaganden när det gäller de mänskliga 

rättigheterna bör stater utöva fullgod tillsyn när de ingår avtal med, eller lagstiftar om, 

företag som ska tillhandahålla tjänster som kan påverka människors åtnjutande av de 

mänskliga rättigheterna. 

 

Kommentar 

 

Stater frånhänder sig inte sina internationella åtaganden när det gäller de mänskliga 

rättigheterna när de privatiserar samhällstjänster som kan påverka åtnjutandet av de 

mänskliga rättigheterna. Staters underlåtenhet att säkerställa att företag som utför sådana 

tjänster bedriver sin verksamhet på ett sätt som är förenligt med statens åtaganden när det 

gäller de mänskliga rättigheterna kan få såväl konsekvenser för statens anseende som 

rättsliga följder. Som en nödvändig åtgärd bör de relevanta tjänstekontrakten eller 

bemyndigandelagstiftningen tydliggöra statens förväntningar om att sådana företag 



respekterar de mänskliga rättigheterna. Stater bör säkerställa att de på ett ändamålsenligt 

sätt kan utöva tillsyn över företagens verksamhet, inbegripet genom att ställa lämpliga 

oberoende mekanismer för övervakning och ansvarsutkrävande till förfogande. 

 

6. Stater bör verka för att företag som de genomför affärstransaktioner med respekterar de 

mänskliga rättigheterna. 

 

Kommentar 

Stater genomför olika typer av affärstransaktioner med företag, inte minst genom 

upphandling. Detta ger stater – var för sig och gemensamt – unika möjligheter att främja 

dessa företags kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna, inbegripet genom 

avtalsvillkoren, med vederbörlig hänsyn till staters relevanta åtaganden enligt nationell och 

internationell rätt. 

 

 

Att verka för företagens respekt för de mänskliga rättigheterna i 

konfliktdrabbade områden 

 

7. Risken för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna är förhöjd i 

konfliktdrabbade områden, och stater bör bidra till att säkerställa att företag som 

är verksamma i sådana miljöer inte är inblandade i sådana kränkningar, inbegripet 

genom att 

 

 a) så tidigt som möjligt sätta sig i förbindelse med företagen för att hjälpa dem att 

identifiera, förhindra och begränsa de människorättsrelaterade riskerna av deras 

verksamhet och affärsförbindelser. 

 

 b) ge företagen lämpligt stöd så att de kan bedöma och åtgärda de förhöjda riskerna 

för kränkningar, och ägna särskild uppmärksamhet åt både könsrelaterat våld och 

sexuellt våld. 

 

 c) inte ge företag som är inblandade i grova kränkningar av mänskliga rättigheter 

offentligt stöd och offentlig service om de vägrar att samarbeta för att komma till 

rätta med situationen. 

 

 d) säkerställa att gällande riktlinjer, lagstiftning, regleringar och åtgärder för att 

säkerställa efterlevnaden av dessa är ändamålsenliga när det gäller att hantera 

risken för företags inblandning i grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

 

Kommentar 

Vissa av de värsta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna där företag är 

inblandade sker under en konflikt om kontrollen av territoriet, om resurser eller om 

själva makten – då systemet för de mänskliga rättigheterna inte kan förväntas 

fungera som avsett. Ansvarstagande företag söker allt oftare vägledning från stater 

om hur de kan undvika att bidra till kränkningar i dessa svåra situationer. Det 

behövs innovativa och praktiska tillvägagångssätt. Det är särskilt viktigt att vara 



uppmärksam på risken för sexuellt och könsrelaterat våld, vilket är vanligt 

förekommande under konflikt. 

 

Det är viktigt för alla stater att ta sig an problemen tidigt innan situationen på 

marken förvärras. I konfliktdrabbade områden kanske inte "värdstaten" kan skydda 

de mänskliga rättigheterna som sig bör på grund av att de inte har effektiv kontroll 

över området. När multinationella företag är inblandade har därför deras 

"hemmastater" till uppgift att bistå såväl dessa företag som värdstaterna för att 

säkerställa att företag inte är inblandade i kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. Grannstaterna kan ge annat viktigt stöd. 

 

För att göra riktlinjerna mer samstämmiga och för att på lämpligt sätt bistå 

företagen i sådana situationer bör hemmastaterna få till stånd ett närmare samarbete 

mellan sina biståndsorgan, utrikes- och handelsministerier och institutioner för 

exportfinansiering i sina huvudstäder och inom sina ambassader, samt mellan dessa 

organ och värdregeringens aktörer. De bör även utveckla system för tidig varning 

så att regeringsorgan och företag informeras om problemen samt låta företagens 

underlåtenhet att samarbeta i dessa sammanhang vara förenade med lämpliga 

konsekvenser, inbegripet genom att inte ge eller upphöra med befintligt offentligt 

stöd eller offentlig service, eller om detta inte är möjligt, neka till detta i framtiden. 

 

Stater bör göra företagen uppmärksamma på den förhöjda risken att dras in i grova 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna i konfliktdrabbade områden. De bör 

undersöka om riktlinjerna, lagstiftningen, regleringarna och åtgärderna för att 

säkerställa efterlevnaden av dessa på ett ändamålsenligt sätt svarar mot denna 

förhöjda risk, inbegripet genom bestämmelser om företagens konsekvensanalys 

(due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna. När stater upptäcker 

brister bör de vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med dem. Det kan 

bland annat röra sig om att föreskriva om civilrättsligt, administrativt eller 

straffrättsligt ansvar för företag som är etablerade eller verksamma inom det egna 

territoriet och/eller den egna jurisdiktionen och som begår eller bidrar till grova 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Stater bör även överväga att ta hjälp av 

andra parter för att förebygga och motverka sådana kränkningar samt stödja 

ändamålsenliga kollektiva initiativ. 

 

Alla dessa åtgärder gäller utöver staternas åtaganden enligt internationell humanitär 

rätt i väpnade konflikter och enligt internationell straffrätt. 

 

 

Samstämmiga riktlinjer 

 

8. Stater bör säkerställa att ministerier, myndigheter och andra statligt offentliga 

institutioner som utformar bestämmelser som får betydelse för hur företagen uppträder är 

medvetna om och iakttar statens åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna i sina 

respektive uppdrag, inbegripet genom att ge dem relevant information, utbildning och stöd. 

 

Kommentar 



Det finns ingen oundviklig motsättning mellan staters åtaganden när det gäller de 

mänskliga rättigheterna och de lagar och riktlinjer som de utarbetar och som får 

betydelse för hur företagen uppträder. Men stater måste emellanåt göra svåra 

avvägningar för att jämka samman olika behov i samhället. För att åstadkomma rätt 

balans behöver staterna angripa agendan företag och mänskliga rättigheter på bred 

front, för att säkerställa att de nationella riktlinjerna är samstämmiga såväl vertikalt 

som horisontellt. 
 

Med vertikalt samstämmiga riktlinjer avses att staterna har nödvändiga riktlinjer, 

lagar och system för att fullgöra sina internationella åtaganden när det gäller de 

mänskliga rättigheterna. Med horisontellt samstämmiga riktlinjer avses att stödja 

och rusta ministerier och myndigheter, på både nationell och regional nivå, som 

utformar bestämmelser som får betydelse för hur företagen uppträder – inbegripet 

dem som ansvarar för associationsrätt och regleringar av värdepapper, 

investeringar, exportkrediter och försäkringar, handel och arbetsrätt – så att de är 

informerade om och kan handla på ett sätt som är förenligt med regeringarnas 

åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna. 

 

9. Stater bör upprätthålla ett nationellt politiskt handlingsutrymme så att de kan fullgöra 

sina internationella åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna när de försöker 

uppnå sina näringspolitiska mål med andra stater eller företag, till exempel genom 

överenskommelser eller avtal om investering. 

 

Kommentar 

Ekonomiska avtal som har ingåtts av stater, antingen med andra stater eller med företag – 

till exempel bilaterala investeringsavtal, frihandelsavtal eller kontrakt om 

investeringsprojekt – ger ekonomiska möjligheter för stater. Men de kan även påverka 

regeringarnas nationella politiska handlingsutrymme. Villkoren i internationella 

investeringsavtal kan till exempel inskränka staters möjlighet att till fullo tillämpa ny 

lagstiftning om mänskliga rättigheter eller innebära att de riskerar att bli bundna av en 

internationell skiljedom om de gör det. Stater bör därför säkerställa att rätten att utforma 

riktlinjer och regleringar till skydd för de mänskliga rättigheterna i tillräcklig utsträckning 

kvarstår i villkoren i sådana avtal, när nödvändigt investeringsskydd ges. 

 

10. När stater agerar som medlemmar av multilaterala institutioner som behandlar 

näringslivsfrågor bör de 

 

 a) försöka se till att dessa institutioner varken inskränker medlemsstaternas 

möjlighet att fullgöra sina skyldigheter att skydda eller hindrar företagen från att 

respektera de mänskliga rättigheterna. 

 

 b) uppmuntra dessa institutioner att, inom sina respektive uppdrag och 

möjligheter, främja företagens respekt för de mänskliga rättigheterna och, vid 

behov, hjälpa stater att fullgöra sina skyldigheter att skydda befolkningen mot 

företags kränkningar av de mänskliga rättigheterna, inbegripet genom teknisk 

hjälp, kunskapsuppbyggnad och medvetandegörande. 

 

 c) utgå från dessa vägledande principer för att skapa en gemensam förståelse och 

främja en internationell samverkan för att hantera problematiken kring företag 

och mänskliga rättigheter. 

 



Kommentar 

 

Mer samstämmiga riktlinjer behövs också internationellt, inbegripet när stater deltar i 

multilaterala institutioner som behandlar näringslivsfrågor, som internationella handels- 

och finansinstitut. Staternas internationella åtaganden när det gäller de mänskliga 

rättigheterna kvarstår när de deltar i sådana institutioner. 

 

Kunskapsuppbyggnad och medvetandegörande genom sådana institutioner kan ha en 

avgörande roll när det gäller att hjälpa alla stater att fullgöra sina skyldigheter att skydda, 

inbegripet genom att göra det möjligt att utbyta information om svårigheter och exempel 

på framgångsrikt arbete. På så sätt främjas mer konsekventa tillvägagångssätt. 

 

Genom kollektiva åtgärder via multilaterala institutioner kan stater få hjälp med att skapa 

goda och likvärdiga förutsättningar när det gäller företagens respekt för de mänskliga 

rättigheterna, men då måste de som är på efterkälken göra bättre ifrån sig. Samarbete 

mellan stater, multilaterala institutioner och andra berörda parter kan också vara av 

betydelse. 
 

Dessa vägledande principer utgör en gemensam referenspunkt i detta avseende och kan 

tjäna som grund för att skapa en kombination av flera olika positiva effekter utifrån alla 

relevanta berörda parters respektive roller och ansvar. 

 

 

II. Företagets ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna 
 

A. Grundläggande principer 
 

11. Företag ska respektera de mänskliga rättigheterna. Detta innebär att de ska undvika 

att kränka andras mänskliga rättigheter och bör åtgärda en negativ påverkan på 

mänskliga rättigheter som de är inblandade i. 

 

Kommentar 

 

Ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna är en global standard för hur företagen 

förväntas uppträda var de än bedriver sin verksamhet. Ansvaret gäller oberoende av 

staternas förmåga och/eller vilja att fullgöra sina egna skyldigheter i fråga om mänskliga 

rättigheter, och innebär inte att företagen på något sätt fråntas dessa skyldigheter. Och det 

gäller utöver nationella lagar och andra författningar till skydd för de mänskliga 

rättigheterna som företagen förväntas följa. 

 

Med att åtgärda en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna avses att företagen ska 

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, begränsa och om så är lämpligt gottgöra 



kränkningen. 

 

Företag får göra andra åtaganden eller vidta andra åtgärder till stöd för och för att främja 

de mänskliga rättigheterna, som kan bidra till ett åtnjutande av rättigheterna. Dock 

kompenserar inte detta för en underlåtenhet att i all verksamhet respektera de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Företag bör inte undergräva staters möjligheter att fullgöra sina åtaganden när det gäller 

de mänskliga rättigheterna, inbegripet genom att vidta åtgärder som skulle kunna påverka 

rättsprocesserna. 

 

12. De mänskliga rättigheter som företagen förväntas respektera är de internationellt erkända 

mänskliga rättigheterna – och då avses, som ett minimum, de mänskliga rättigheter som kommer 

till uttryck i International Bill of Human Rights och principerna om de grundläggande 

rättigheterna enligt Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande 

principer och rättigheter i arbetslivet. 

 

Kommentar 

Ansvaret att respektera gäller alla dessa rättigheter, eftersom företag kan ha en påverkan 

på i stort sett alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. I praktiken finns det i 

vissa branscher eller miljöer en större risk att somliga mänskliga rättigheter inte 

respekteras än andra, och dessa bör då ägnas större uppmärksamhet. Detta kan emellertid 

förändras, så alla mänskliga rättigheter bör bevakas fortlöpande. 

 

De mest centrala internationellt erkända mänskliga rättigheterna ingår i International Bill 

of Human Rights (som består av Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

och de viktigaste instrumenten genom vilka de har kodifierats: Internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Internationella 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter), tillsammans med 

principerna om grundläggande rättigheter i de åtta mest centrala ILO-konventionerna 

enligt deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. 

Ovanstående utgör de riktmärken som andra samhällsaktörer tar till utgångspunkt för 

bedömningen av företagens påverkan på de mänskliga rättigheterna. Företagens ansvar 

att respektera de mänskliga rättigheterna skiljer sig från frågor som rör rättsligt ansvar 

och verkställighet, som till stor del fastställs genom bestämmelser i nationell lagstiftning i 

respektive rättsordning. 
 

Beroende på omständigheterna kan företagen behöva överväga ytterligare normer. 

Företagen bör till exempel ägna särskild uppmärksamhet åt personer som tillhör en viss 

grupp eller befolkning om de riskerar att kränka deras mänskliga rättigheter. Förenta 

nationernas instrument har i detta avseende vidareutvecklats när det gäller rättigheter för 

ursprungsbefolkningar, kvinnor, personer som tillhör en nationell eller etnisk, religiös 

och språklig minoritet, barn, personer med funktionsnedsättning och migrerande arbetare 

och deras familjer. Företagen bör vidare respektera normerna enligt den internationella 

humanitära rätten i situationer av väpnad konflikt. 

 

13. Företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna innebär att de ska 

 



a) undvika att orsaka eller bidra till en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna genom sin 

egen verksamhet och åtgärda sådan påverkan om den uppstår. 

 

b) försöka förhindra eller begränsa en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som 

genom affärsförbindelserna står i direkt samband med företagets verksamhet, produkter eller 

tjänster, även om de inte själva har bidragit till denna negativa påverkan. 

 

Kommentar 

Företag kan vara inblandade i en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna antingen 

genom sin egen verksamhet eller som ett resultat av sina affärsförbindelser med andra 

parter. Vägledande princip 19 innehåller mer information om hur företagen bör hantera 

dessa situationer. I dessa vägledande principer avses med ett företags verksamhet både 

handlingar och underlåtenhet och med affärsförbindelser avses förbindelser med 

affärspartner, verksamheter i värdekedjan och all annan icke-statlig eller statlig 

verksamhet som är direkt kopplad till företagets verksamhet, produkter eller tjänster. 

 

14. Företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna gäller för alla företag, 

oavsett storlek, bransch, i vilken miljö verksamheten bedrivs, ägarförhållande och 

struktur. På vilket sätt företagen fullgör detta ansvar kan ändå variera beroende på dessa 

faktorer och beroende på hur pass allvarlig företagets negativa påverkan på de mänskliga 

rättigheterna är. 

 

Kommentar 

Hur företag fullgör sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna kommer att stå i 

proportion till, bland annat, dess storlek. Små och medelstora företag kan ha sämre 

möjligheter och mer informella processer och ledningsstrukturer än större företag, så deras 

respektive riktlinjer och processer kommer att skilja sig åt. Men vissa små och medelstora 

företag kan ha en allvarlig negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna, vilket kommer 

att kräva åtgärder som motsvarar denna påverkan oavsett dess storlek. Hur pass allvarlig 

den negativa påverkan är kommer att bedömas utifrån dess omfattning, utsträckning och 

om den går att rätta till. Hur ett företag fullgör sitt ansvar att respektera de mänskliga 

rättigheterna kan även variera beroende på om, och i vilken utsträckning, verksamheten 

bedrivs genom en koncern eller enskilt. Ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna 

gäller emellertid fullt ut och på lika villkor för alla företag. 

 

 

15. För att fullgöra sitt ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna bör 

företagen ha riktlinjer och processer som är lämpliga med hänsyn till storlek 

och övriga omständigheter, inbegripet 

 

 a) ett policyåtagande att fullgöra ansvaret att respektera de mänskliga 

rättigheterna. 

 

 b) en process för att genomföra en konsekvensanalys (due diligence) när det 

gäller de mänskliga rättigheterna för att identifiera, förhindra, begränsa och 

redogöra för hur de åtgärdar en påverkan på de mänskliga rättigheterna. 

 

 c) processer för att göra det möjligt att gottgöra en negativ påverkan på de 

mänskliga rättigheterna som de orsakar eller bidrar till. 



 

Kommentar 

Företag behöver känna till och visa att de respekterar de mänskliga rättigheterna. De kan 

inte göra detta om de inte har särskilda riktlinjer och processer på plats. I principerna 16–

24 finns mer information om detta. 

 

 

B. Ansvaret i praktiken 
 

Policyåtagande 
 

16. Som utgångspunkt för att förankra ansvaret att respektera de mänskliga 

rättigheterna bör företagen uttrycka sitt åtagande att fullgöra detta ansvar i en 

policyförklaring som 

 

 a) är godkänd på den högsta nivån i företaget, 

  

 b) bygger på relevant intern och/eller extern expertis, 

  

 c) fastställer företagets förväntningar på personal, affärsförbindelser och 

andra parter som är direkt kopplade till företagets verksamhet, produkter 

eller tjänster när det gäller de mänskliga rättigheterna, 

 

 d) är allmänt tillgänglig och har internt och externt delgetts all personal, alla 

affärsförbindelser och andra relevanta parter, 

 

 e) avspeglas i företagets förehavanden så att den kan förankras i hela företaget. 

 

Kommentar 

Begreppet "förklaring" används allmänt för att beskriva vilka metoder ett företag 

använder för att offentligt berätta om sitt ansvar, sina åtaganden och sina förväntningar. 

 

Vilka sakkunskaper som krävs för att säkerställa att policyförklaringen innehåller adekvat 

information kommer att variera beroende på hur komplex verksamheten är. 

Sakkunskaperna kan komma från olika källor, från trovärdiga källor på webben och 

skriftliga källor till samråd med erkända experter. 

 

Åtagandeförklaringen bör offentliggöras. Den bör aktivt delges verksamheter som 

företaget har kontraktsförhållanden med, andra som är direkt kopplade till verksamheten, 

däribland statliga säkerhetsstyrkor, investerare, och om verksamheten utgör en betydande 

risk för att de mänskliga rättigheterna kan komma att kränkas, de personer som kan 

utsättas för kränkningen. 

 

I den interna delgivningen av förklaringen och relaterade riktlinjer och förfaranden bör 

det klart och tydligt framgå var gränserna går och hur systemet ser ut för 

ansvarsutkrävande, och personal med relevanta funktioner inom företaget bör få 



nödvändig utbildning. 

 

På samma sätt som stater bör verka för samstämmiga riktlinjer behöver företag sträva 

efter samstämmighet mellan ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna och 

riktlinjer och förfaranden som gäller för sin verksamhet och sina förbindelser ur ett 

bredare perspektiv. Detta bör innefatta, till exempel, riktlinjer och förfaranden som anger 

ekonomiska och andra prestationsinriktade incitament för personalen, upphandlingsrutiner 

och påverkansarbete där de mänskliga rättigheterna står på spel. 

 

Genom dessa och andra lämpliga metoder bör policyförklaringen förankras hela vägen 

från högsta nivån till övrig personal i företaget, som annars kan agera utan att vara 

medveten om eller utan att ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. 

 

 

Konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna 

 

17. Företagen bör genomföra en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de 

mänskliga rättigheterna för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för 

hur de åtgärdar sin negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna. Processen 

bör innefatta att bedöma faktisk och potentiell påverkan på de mänskliga 

rättigheterna, att införliva och agera utifrån dessa iakttagelser, att följa upp 

vidtagna åtgärder och kommunicera vilka åtgärder som vidtas. 

Konsekvensanalysen (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna 

 

 a) bör omfatta negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som företaget kan 

orsaka eller bidra till genom den egna verksamheten eller som genom 

affärsförbindelserna kan vara direkt kopplad till verksamheten, produkterna eller 

tjänsterna. 

 

 b) kommer att variera i komplexitet utifrån företagets storlek, risken för allvarlig 

påverkan på de mänskliga rättigheterna och verksamheten i sig och den miljö i 

vilken verksamheten bedrivs. 

 

 c) bör göras fortlöpande eftersom riskerna förändras med tiden i takt med att 

företagets verksamhet och miljön i vilken den bedrivs utvecklas. 

 

Kommentar 

Denna princip anger ramen för en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de 

mänskliga rättigheterna, medan principerna 18–21 beskriver dess ingående delar. 

 

Med risker när det gäller de mänskliga rättigheterna avses företagets potentiellt negativa 

påverkan på de mänskliga rättigheterna. Potentiellt negativ påverkan bör hanteras genom 

förhindrande eller begränsning, medan faktisk påverkan – sådan som redan har inträffat – 

bör gottgöras (princip 22). 

 

En konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna kan ingå i 

de bredare riskhanteringssystemen, förutsatt att den sträcker sig längre än till att bara 



identifiera och hantera materiella risker för själva företaget och inbegriper riskerna för 

rättighetsinnehavarna. 

 

En konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna bör göras så 

tidigt som möjligt i utvecklingen av en ny verksamhet eller relation, om riskerna när det 

gäller de mänskliga rättigheterna kan öka eller begränsas redan när kontrakten eller andra 

avtal upprättas, och kan gå i arv genom sammanslagningar och förvärv. 

 

När företag har ett stort antal verksamheter i sin värdekedja kan det vara oskäligt svårt att 

genomföra en konsekvensanalys (due diligence) i fråga om en negativ påverkan på de 

mänskliga rättigheterna för dem alla. I sådana fall bör företag identifiera allmänna 

områden där risken för negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna är som störst, 

oavsett om det beror på miljön i vilken vissa leverantörer eller kunder bedriver sin 

verksamhet, verksamheten i sig, produkterna eller tjänsterna eller andra relevanta 

omständigheter. Företag bör prioritera dessa områden när de genomför en 

konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna. 

 

Frågor om delaktighet kan uppkomma när ett företag bidrar till, eller anses bidra till, en 

negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som andra parter orsakar. Delaktighet har 

både en icke-rättslig och en rättslig mening. I den icke-rättsliga meningen kan företag 

uppfattas som "delaktiga" i en annan parts handlingar om de, till exempel, anses gynnas av 

en kränkning som den andra parten begår. 

 

I den rättsliga meningen förbjuder de flesta nationella rättsordningar delaktighet i brott och 

flera föreskriver straffrättsligt ansvar för företag i dessa fall. Civilrättsliga förfaranden kan 

typiskt sett också inledas mot företaget om det misstänks för att ha bidragit till en skada, 

men dessa kan i sådana fall inte utformas i termer av mänskliga rättigheter. Enligt den 

samlade rättspraxisen från internationella brottmålsdomstolar innebär medhjälp att 

medvetet ge praktisk hjälp eller uppmuntran som är av avgörande betydelse för att brottet 

begås. 

 

Genom att genomföra en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de mänskliga 

rättigheterna kan företagen få hjälp med att hantera risken för rättsliga anspråk riktade mot 

dem och visa att de vidtog alla rimliga åtgärder för att undvika inblandning i en påstådd 

kränkning av de mänskliga rättigheterna. Företagen som genomför en sådan 

konsekvensanalys (due diligence) bör emellertid inte ta för givet att de därmed, enbart på 

grund av detta, automatiskt och helt och hållet befrias från ansvar för att ha orsakat eller 

bidragit till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

 

18. När företagen analyserar riskerna när det gäller de mänskliga rättigheterna bör 

de identifiera och bedöma all faktisk eller potentiellt negativ påverkan på de 

mänskliga rättigheterna som de kan vara inblandade i antingen genom sin egen 

verksamhet eller som ett resultat av sina affärsförbindelser. Denna process bör 

 

 a) bygga på intern och/eller oberoende extern expertis inom mänskliga rättigheter,  

 

 b) innefatta meningsfulla samråd med grupper och andra relevanta personer som 

kan komma att drabbas och som anses lämpligt utifrån företagets storlek och 

verksamheten i sig och den miljö i vilken verksamheten bedrivs. 

 

Kommentar 



Det första steget när man genomför en konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de 

mänskliga rättigheterna är att identifiera och bedöma hur den faktiska och potentiellt 

negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna som ett företag kan vara inblandat i tar 

sig uttryck. Syftet är att förstå den specifika påverkan på specifika människor, utifrån den 

specifika miljö i vilken verksamheten bedrivs. Detta omfattar typiskt sett att bedöma 

människorättssituationen inför en föreslagen affärsverksamhet, om möjligt, att identifiera 

vilka som kan komma att drabbas, att sammanställa de relevanta normerna och frågorna 

när det gäller de mänskliga rättigheterna och att beräkna hur den föreslagna verksamheten 

och dithörande affärsförbindelser skulle kunna påverka de mänskliga rättigheterna 

negativt för dem som identifieras. I denna process bör företagen ägna särskild 

uppmärksamhet åt eventuell särskild påverkan på de mänskliga rättigheterna för personer 

som tillhör grupper eller befolkningar som är särskilt sårbara och som löper en förhöjd 

risk att bli marginaliserade och ta hänsyn till de olika risker som kvinnor och män kan 

vara utsatta för. 

 

Processerna för att bedöma påverkan på de mänskliga rättigheterna kan ingå i andra 

processer som riskbedömningar eller bedömningar av de miljömässiga och sociala 

effekterna, men alla internationellt erkända mänskliga rättigheter bör ingå som 

referenspunkt, eftersom företagen potentiellt kan påverka i stort sett alla dessa rättigheter. 

 

Eftersom människorättssituationer är dynamiska bör det med jämna mellanrum göras 

bedömningar av hur de mänskliga rättigheterna påverkas: inför en ny verksamhet eller 

förbindelse, inför viktiga beslut eller ändringar i verksamheten (t.ex. marknadstillträde, 

produktlansering, ändrade riktlinjer eller viktiga förändringar i verksamheten), för att 

bemöta eller införa ändringar i den miljö i vilken verksamheten bedrivs (t.ex. tilltagande 

sociala spänningar) och regelbundet under hela verksamheten eller förbindelsen. 

 

För att företagen korrekt ska kunna bedöma hur de påverkar de mänskliga rättigheterna 

bör de försöka förstå de potentiellt utsatta parternas belägenhet genom att rådgöra direkt 

med dem och i samband därmed ta hänsyn till språkproblem och andra potentiella hinder 

för effektiv delaktighet. I situationer där sådana samråd inte är möjliga bör företagen 

överväga andra alternativ som att rådgöra med tillförlitliga, oberoende experter, 

inbegripet människorättsförsvarare och andra representanter för det civila samhället. 

 

Bedömningen av hur de mänskliga rättigheterna påverkas ska ligga till grund för nästa 

steg i konsekvensanalysprocessen (due diligence) när det gäller de mänskliga 

rättigheterna. 

 

19. För att förhindra och begränsa en negativ påverkan på mänskliga rättigheter bör 

företagen införliva resultatet av påverkansbedömningarna i relevanta interna 

funktioner och processer och vidta lämpliga åtgärder. 

 

 a) För att införlivandet ska vara effektivt krävs det att 

 

  i) ansvaret för att hantera sådan påverkan läggs på lämplig nivå och funktion 

inom företaget. 

 

 ii) internt beslutsfattande, budgetfördelningar och översynsprocesser gör det 

möjligt att effektivt bemöta en sådan påverkan. 

 

 b) Vilka åtgärder som är lämpliga kommer att variera beroende på 

 



 i) om företaget orsakar eller bidrar till en negativ påverkan, eller om det är 

inblandat enbart på grund av att påverkan är direkt kopplad till verksamheten, 

produkterna eller tjänsterna genom en affärsförbindelse. 

 

 ii) i vilken utsträckning företaget har tillräckligt inflytande för att kunna hantera 

den negativa påverkan. 

 

Kommentar 

Ett horisontellt införlivande i hela företaget av särskilda resultat från bedömningen hur de 

mänskliga rättigheterna påverkas kan endast bli effektivt om dess policyåtagande i fråga 

om mänskliga rättigheter har förankrats inom alla relevanta verksamhetsfunktioner. Detta 

krävs för att säkerställa att resultatet från bedömningen har uppfattats korrekt, tillmätts 

betydelse och genomförts. 

 

I bedömningen av hur de mänskliga rättigheterna påverkas kommer företagen att ha 

undersökt både faktisk och potentiellt negativ påverkan. Potentiell påverkan bör förhindras 

eller begränsas genom det horisontella införlivandet av resultaten i hela företaget, medan 

faktisk påverkan – sådan som redan har inträffat – bör gottgöras (princip 22). 

 

När ett företag orsakar eller kan orsaka en negativ påverkan på mänskliga rättigheter bör 

företaget vidta nödvändiga åtgärder för att upphöra med eller förhindra denna. 
 

När ett företag bidrar eller kan bidra till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter bör 

det vidta nödvändiga åtgärder för att upphöra med eller förhindra detta och använda sitt 

inflytande till att i största möjliga utsträckning begränsa ytterligare påverkan. Det anses 

föreligga ett inflytande om företaget har möjlighet att åstadkomma en förändring av den 

verksamhet som orsakar skadan. 

 

Om ett företag inte har bidragit till en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna, men 

då denna trots det är direkt kopplad till verksamheten, produkterna eller tjänsterna genom 

en affärsförbindelse med annan verksamhet är situationen mer invecklad. Bland de 

faktorer som kan komma i fråga vid bedömning av lämplig åtgärd i sådana situationer är 

företagets inflytande över berörd verksamhet, hur viktig förbindelsen är för företaget, 

kränkningens allvarlighetsgrad och om upphörandet av förbindelsen med verksamheten i 

sig skulle få en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 

 

Ju mer invecklad situationen och dess inverkan på mänskliga rättigheter är, desto större 

anledning är det för företaget att be oberoende experter om råd för att bestämma hur man 

ska bemöta detta. 

 

Om företaget genom sitt inflytande kan förhindra eller begränsa den negativa påverkan ska 

företaget använda sitt inflytande till det. Om det inte har något inflytande kan det finnas 

sätt för företaget att öka det. Inflytandet kan ökas genom att, till exempel, erbjuda 

kunskapsuppbyggnad eller andra incitament till berörd verksamhet eller att samarbeta med 

andra aktörer. 

 

I vissa situationer har företaget inte tillräckligt med inflytande för att förhindra eller 

begränsa en negativ påverkan och kan heller inte öka sitt inflytande. I sådant fall bör 



företaget överväga att upphöra med förbindelsen och då ta hänsyn till trovärdiga 

bedömningar av potentiellt negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som detta kan 

leda till. 

 

När förbindelsen är "mycket viktig" för företaget innebär ett upphörande av den ytterligare 

utmaningar. En förbindelse kan anses mycket viktig om den förser företaget med en 

produkt eller tjänst som är nödvändig för verksamheten och för vilken det inte finns några 

rimliga alternativ. I sådant fall måste också allvarlighetsgraden av den negativa påverkan 

på de mänskliga rättigheterna beaktas: ju allvarligare kränkningen är, desto snabbare 

kommer företaget att behöva se en förändring innan det fattar ett beslut om huruvida det 

ska upphöra med förbindelsen. Så länge som kränkningen fortgår och företaget behåller 

förbindelsen bör det i vart fall kunna visa vad det gör för att begränsa påverkan och vara 

berett att acceptera alla konsekvenser – att förlora i anseende, ekonomiska eller rättsliga – 

av den fortsatta förbindelsen. 

 

20. För att kontrollera om den negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna 

åtgärdas bör företagen följa upp hur pass effektivt företagets bemötande av den är. 

Uppföljningen bör 

 

 a) baseras på lämpliga kvalitativa och kvantitativa indikatorer. 

 

 b) stödja sig på återkoppling från både interna och externa källor, inbegripet 

utsatta parter. 

 

Kommentar 

Det är nödvändigt med uppföljning för att ett företag ska få reda på om riktlinjerna när det 

gäller de mänskliga rättigheterna tillämpas på bästa sätt, om det på ett effektivt sätt har 

bemött den identifierade påverkan på de mänskliga rättigheterna och för att det ska kunna 

arbeta mot ständiga förbättringar. 

 

Företag bör särskilt rikta in sig på att följa upp hur effektivt de bemöter påverkan i 

förhållande till personer som tillhör grupper eller befolkningar som är särskilt sårbara 

eller som löper en förhöjd risk att bli marginaliserade. 

 

Uppföljningen bör införlivas i de relevanta processerna för internrapportering. Företag 

kan använda verktyg som redan används i samband med andra frågor. Det kan till 

exempel röra sig om resultatkontrakt och -granskningar samt undersökningar och 

revisioner, och företaget bör använda uppgifter uppdelade på kön när detta är relevant. 

Mekanismer för klagomål på företagsnivå kan också ge viktig återkoppling om hur 

effektivt företaget har genomfört sin konsekvensanalys (due diligence) när det gäller de 

mänskliga rättigheterna från dem som direkt berörs (se princip 29). 

 

 

21. Företagen bör kunna redogöra för hur de hanterar sin påverkan på de mänskliga 

rättigheterna och bör vara beredda att kommunicera detta externt, särskilt när 

kränkningen rapporteras av en utsatt part eller för en utsatt parts räkning. 

Företag vars verksamhet i sig eller den miljö i vilken det verkar innebär en risk 

för allvarlig påverkan på de mänskliga rättigheterna bör formellt rapportera om 

hur de kommer till rätta med den. I samtliga fall bör kommunikationen 



 

 a) stå i paritet med företagets påverkan på de mänskliga rättigheterna när det 

gäller form och frekvens och vara tillgänglig för de tilltänkta målgrupperna. 

 

 b) ge tillräcklig information för att man ska kunna utvärdera om ett företag på ett 

korrekt sätt har bemött sin påverkan på de mänskliga rättigheterna i fråga. 

 

 c) i sin tur inte innebära några risker för utsatta parter och personal eller för att 

legitima krav på affärshemligheter kan komma att röjas. 

 

Kommentar 

Ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna kräver att företag har riktlinjer och 

processer genom vilka de både får kännedom om och i praktiken kan visa att de 

respekterar de mänskliga rättigheterna. I företagens arbete att visa att de respekterar de 

mänskliga rättigheterna ingår kommunikation och att ge presumtivt utsatta personer eller 

grupper och andra relevanta parter ett visst mått av insyn och möjlighet till 

ansvarsutkrävande. 

 

Kommunikationen kan ta sig olika uttryck, däribland personliga möten, webbdialoger, 

samråd med utsatta parter och formella offentliga rapporter. Den formella rapporteringen 

håller i sig på att utvecklas, från traditionella årsredovisningar och rapporter om 

ansvarsfullt företagande/hållbarhet, till att omfatta uppdateringar på webben och 

integrerade finansiella och icke-finansiella rapporter. 
 

Företagen förväntas formellt rapportera när det föreligger en risk för allvarlig påverkan på 

de mänskliga rättigheterna, oavsett om detta beror på verksamheten i sig eller den miljö i 

vilken verksamheten bedrivs. I rapporteringen bör ingå ämnen och indikatorer som rör hur 

företaget identifierar och hanterar en negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna. En 

oberoende granskning av rapporteringen om de mänskliga rättigheterna kan stärka dess 

innehåll och trovärdighet. Branschspecifika indikatorer kan ge ytterligare användbar 

information. 

 

 

Gottgörelse 

 

22. När företag kommer fram till att de har orsakat eller bidragit till en negativ påverkan 

bör de enskilt eller genom samarbete gottgöra kränkningen genom legitima processer. 

 

Kommentar 

Även om företag har de bästa riktlinjerna och förfarandena kan det orsaka eller bidra till en 

negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som det inte förutsåg eller kunnat 

förhindra. 

 

När ett företag kommer fram till att så är fallet, oavsett om det sker genom sin 



konsekvensanalysprocess (due diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna eller på 

annat sätt, kräver ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna att företaget aktivt 

deltar för att rätta till situationen, antingen själva eller i samarbete med andra aktörer. 

Mekanismer för klagomål på företagsnivå för personer som kan komma att drabbas av 

företagets verksamhet kan vara ett effektivt sätt att möjliggöra upprättelse om de uppfyller 

vissa kriterier, i enlighet med princip 31. 

 

När en negativ påverkan har inträffat som företaget inte har orsakat eller bidragit till, men 

som genom en affärsförbindelse är direkt kopplad till dess verksamhet, produkter eller 

tjänster kräver ansvaret att respektera de mänskliga rättigheterna inte att företaget på egen 

hand måste gottgöra kränkningen, men de kan ta på sig en roll i detta. 

 

Vissa situationer, särskilt vid påstådd brottslighet, kommer normalt att kräva samarbete 

med rättsliga instanser. 

 

Ytterligare vägledning om mekanismer som kan användas för att rätta till situationen, 

inbegripet när påståenden om negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna bestrids, 

ingår i kapitel III om möjlighet att få sin sak prövad. 

 

 

Olika situationer 

 

23. Företag bör i alla situationer 

 

a) följa alla tillämpliga lagar och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, var de 

än bedriver sin verksamhet. 

 

b) sträva efter att efterleva principerna i de internationellt erkända mänskliga rättigheterna när de 

står inför motstridiga krav. 

 

c) behandla risken att orsaka eller bidra till grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som 

en fråga om lagenlighet var de än bedriver sin verksamhet. 

 

Kommentar 

Även om situationen i vissa länder och lokalt kan påverka de risker som är förknippade 

med ett företags verksamhet och affärsförbindelser när det gäller de mänskliga 

rättigheterna har alla företag samma ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna var 

de än bedriver sin verksamhet. När den inhemska situationen gör det omöjligt att till fullo 

leva upp till detta ansvar förväntas företagen att respektera principerna i de internationellt 

erkända mänskliga rättigheterna i största möjliga utsträckning i situationen och att visa 

vad de gör i detta avseende. 

 

I vissa miljöer, som konfliktdrabbade områden, kan riskerna öka för att företag blir 

indragna i grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås av andra aktörer 

(till exempel säkerhetsstyrkor). Företag bör behandla denna risk som en fråga om 

lagenlighet, mot bakgrund av företagens potentiellt ökade rättsliga ansvar till följd av 

extraterritoriella civilrättsliga anspråk, och till följd av införlivandet av bestämmelserna i 

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen i rättsordningar som föreskriver om 



straffansvar för företag. Bolagschefer och anställda kan dessutom bli föremål för 

individuellt straffansvar för handlingar som bedöms utgöra grova kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. 

 

I komplexa miljöer som dessa bör företagen säkerställa att de inte försvårar situationen. 

Vid bedömningen av hur företagen på bästa sätt ska bemöta situationen är det viktigt att 

de inte bara använder intern kompetens och samråd mellan olika funktioner inom 

företaget, utan även rådgör med externa tillförlitliga, oberoende experter, inbegripet från 

regeringar, det civila samhället, nationella människorättsinstitutioner och relevanta 

flerpartsinitiativ. 

 

24. När det är nödvändigt att prioritera åtgärder för att hantera en faktisk eller potentiellt negativ 

påverkan på de mänskliga rättigheterna bör företagen först försöka förhindra och begränsa den 

som är mest allvarlig eller då ett fördröjt bemötande skulle innebära att det inte går att rätta till 

situationen. 

 

Kommentar 

 

Företag bör åtgärda all sin negativa påverkan på de mänskliga rättigheterna, men det 

kanske inte alltid är möjligt att göra det samtidigt. I avsaknad av särskild rättslig 

vägledning bör företagen, om det är nödvändigt att prioritera, börja med den påverkan på 

de mänskliga rättigheterna som skulle bli mest allvarlig, och vara medvetna om att ett 

fördröjt bemötande kan leda till att det inte går att rätta till kränkningen. 

Allvarlighetsgraden är inte absolut i detta sammanhang, utan ska jämföras med annan 

påverkan på de mänskliga rättigheterna som företaget har identifierat. 

 

 

III. Möjlighet att få sin sak prövad 
 

A. Grundläggande principer 
 

25. I staternas skyldighet att skydda befolkningen mot företagsrelaterade kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna ingår att de ska vidta lämpliga åtgärder för att, genom lagstiftning eller 

genom rättsliga, administrativa eller andra lämpliga förfaranden, säkerställa att de som har 

utsatts för sådana kränkningar som inträffar inom det egna territoriet och/eller den egna 

jurisdiktionen har en möjlighet att få sin sak prövad på ett effektivt sätt. 

 

Kommentar 

Om inte stater vidtar lämpliga åtgärder för att utreda, straffa och gottgöra 

företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna när dessa inträffar kan 

statens skyldighet att skydda försvagas eller till och med sakna värde. 

 



Möjligheten att få sin sak prövad på ett effektivt sätt avser såväl förfarande som innehåll. 

De möjligheter till prövning som erbjuds genom de klagomålsmekanismer som tas upp i 

detta avsnitt kan till sitt innehåll ta en mängd olika uttryck vars syfte, i stort sett, är att 

motverka kränkningar eller att lämna upprättelse för en kränkning. Upprättelsen kan ske i 

form av ursäkter, återställande, återupprättelse, ekonomiskt eller ideellt skadestånd och 

straffåtgärder (antingen straffrättsliga eller administrativa som böter) samt 

skadeprevention genom till exempel förelägganden eller garantier om att kränkningen inte 

ska upprepas. Förfaranden som gör det möjligt att få sin sak prövad bör vara opartiska, 

och det får inte förekomma någon korruption eller några politiska och andra försök att 

påverka utgången. 

 

Med klagomål avses i dessa vägledande principer en upplevd orättvisa som framkallar en 

persons eller en grupps känsla av att ha blivit berövad en rättighet, som kan ha sin grund i 

lag, avtal, uttryckliga eller underförstådda löften, sedvana eller den allmänna 

rättsuppfattningen på den plats där den inträffar. Begreppet klagomålsmekanism används 

för alla rutinmässiga allmänna och enskilda processer i och utanför domstol, genom vilka 

klagomål om företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan tas upp 

och upprättelse kan lämnas. 

 

Allmänna klagomålsmekanismer kan förvaltas av en statlig myndighet eller ett statligt 

organ eller av ett självständigt organ med lagstadgat eller konstitutionellt uppdrag. De kan 

hållas i eller utanför domstol. I vissa mekanismer medverkar de utsatta direkt för att få sin 

sak prövad, i andra begär en mellanhand upprättelse för deras räkning. Det kan röra sig 

om bland annat domstolar (för såväl straffrättsliga som civilrättsliga förfaranden), 

arbetsdomstolar, nationella människorättsinstitutioner, nationella kontaktpunkter enligt 

OECD:s riktlinjer för multinationella företag, många ombudsmänsfunktioner och statliga 

klagomålsfunktioner. 

 

För att säkerställa möjligheten att få sin sak prövad vid företagsrelaterade kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna krävs det även att stater bidrar till att öka allmänhetens 

medvetenhet om och förståelse för dessa mekanismer, hur man får tillgång till dem och 

om det finns någon hjälp att få (ekonomisk eller av expert) om man använder sig av dem. 

 

Allmänna klagomålsmekanismer i och utanför domstol bör utgöra grunden för ett mer 

heltäckande upprättelsesystem. Inom ett sådant system kan klagomålsmekanismer på 

företagsnivå erbjuda en möjlighet till prövning och tvistlösning i ett tidigt skede. 

Allmänna mekanismer och mekanismer på företagsnivå kan i sin tur kompletteras eller 

förstärkas genom funktionerna för gottgörelse i gemensamma initiativ och de 

internationella och regionala människorättsmekanismerna. Ytterligare vägledning om 

dessa mekanismer finns i vägledande principerna 26–31. 

 

B. Prövningen i praktiken 
 

Allmänna rättsliga mekanismer 

 

26. Stater bör vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att de inhemska rättsliga 

mekanismerna på ett effektivt sätt hanterar företagsrelaterade kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna och de bör överväga hur de kan minska rättsliga, praktiska och 

andra relevanta hinder som kan leda till att möjligheten att få sin sak prövad omintetgörs. 



 

Kommentar 

 

För att säkerställa möjligheten att få sin sak prövad är det mycket viktigt att de 

rättsliga mekanismerna är effektiva. En förutsättning för att komma till rätta med 

företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna är att de rättsliga 

mekanismerna är opartiska, inte låter sig påverkas och kan garantera en rättssäker 

process. 
 

Stater bör säkerställa att de inte ställer upp hinder som innebär att legitima fall 

inte kan tas upp i domstol då det är möjligt att få sin sak prövad rättsligt eller om 

det inte finns några alternativa forum för att få sin sak prövad på ett effektivt sätt. 

De bör även säkerställa att rättvisan får ha sin gång och att den inte förhindras 

genom otillbörlig påverkan av rättsprocessen och att domstolar står fria från 

ekonomiska eller politiska påtryckningar från andra statliga företrädare och från 

privata aktörer samt att människorättsförsvarares legitima och fredliga arbete inte 

försvåras. 

 

Exempel på rättsliga hinder som kan innebära att legitima fall avseende 

företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna inte tas upp till prövning: 

 

• Det sätt som det rättsliga ansvaret enligt nationell straff- och civilrätt är fördelat på 

medlemmarna av en företagsgrupp gör det möjligt att undvika att ansvar utkrävs. 

 

• Då klaganden inte får sin sak prövad i en värdstat och inte kan få den prövad i 

hemmastatens domstolar oavsett vad klagomålet rör. 

 

• Då vissa grupper, till exempel ursprungsbefolkningar och migranter, inte har 

samma rättsliga skydd som majoriteten av befolkningen när det gäller de 

mänskliga rättigheterna. 

 

Exempel på praktiska och processuella hinder för möjligheten att få sin sak prövad: 

 

• Kostnaderna för att öppna en process avskräcker inte bara från att ta upp ogrundade fall 

och/eller kan inte minskas till skäliga nivåer genom statligt stöd, "marknadsbaserade" 

mekanismer (till exempel rättsskyddsförsäkring och system för ombudsarvoden) eller på annat 

sätt. 

• Klaganden har svårt att få rättsligt biträde, på grund av bristande resurser eller avsaknaden av 

andra incitament för jurister att ge klaganden råd inom detta område. 

• Alternativen för att slå samman mål eller att tillåta företrädare i processen (som grupptalan och 

andra gemensamma förfaranden) är otillräckliga och detta innebär att enskilda klaganden inte får 

sin sak prövad på ett effektivt sätt. 

• Åklagare saknar tillräckliga resurser, sakkunskaper och stöd för att leva upp till statens 

skyldigheter att utreda enskildas och företags inblandning i människorättsrelaterad brottslighet. 



 

Många av dessa hinder är ett resultat av, eller försvåras av, den vanligt förekommande 

obalansen mellan parterna i klagomål om företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna, till exempel ekonomiska resurser, tillgång till information och sakkunskap. 

Dessutom hindras ofta personer som tillhör grupper eller befolkningar som är särskilt 

sårbara eller som löper en förhöjd risk att marginaliseras även av kulturella, sociala, fysiska 

och ekonomiska skäl att få tillgång till, använda och dra nytta av dessa mekanismer, oavsett 

om det sker genom aktiv diskriminering eller som icke avsedda effekter av det sätt på vilket 

rättsliga mekanismer är utformade och fungerar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 

sådana grupper eller befolkningar och deras rättigheter och speciella behov i varje moment 

av prövningsprocessen: möjligheten att få sin sak prövad, förfarandena och utgången. 
 

Allmänna klagomålsmekanismer utanför domstol 

 

27. Stater bör, vid sidan av rättsliga mekanismer, kunna erbjuda effektiva och lämpliga 

klagomålsmekanismer utanför domstol som en del av ett heltäckande allmänt system för 

prövning av företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

 

Kommentar 

Lagstiftning, administrativa och andra mekanismer utanför domstol spelar en betydande 

roll som ett komplement och tillägg till rättsliga mekanismer. Även då de rättsliga 

systemen är effektiva och har tillräckligt med resurser kan de inte ta upp alla påstådda 

kränkningar. Rättslig prövning krävs inte alltid, och det är inte heller vad alla klaganden 

önskar. 

 

Brister när det gäller möjligheten att pröva företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna skulle kunna åtgärdas, när så är lämpligt, genom att utöka mandaten för 

befintliga mekanismer utanför domstol och/eller genom att lägga till nya mekanismer. 

Dessa kan vara inriktade på medling, leda till ett avgörande eller följa andra processer som 

är kulturellt lämpliga och förenliga med rättigheterna – eller utgöra en kombination av 

dessa – beroende på vilka frågor det rör sig om, eventuellt allmänintresse och parternas 

potentiella behov. För att säkerställa att de är effektiva bör de uppfylla de kriterier som 

anges i princip 31. 

 

Nationella människorättsinstitutioner har i detta sammanhang en särskilt viktig uppgift. 

Liksom med rättsliga mekanismer bör stater överväga hur de ska hantera obalanser mellan 

parterna i företagsrelaterade kränkningar av de mänskliga rättigheterna och eventuella 

ytterligare hinder som innebär att personer som tillhör grupper eller befolkningar som är 

särskilt utsatta eller löper en förhöjd risk att marginaliseras inte kan få sin sak prövad. 

 

 

Enskilda klagomålsmekanismer 

 



28. Stater bör överväga hur de kan underlätta tillgången till effektiva enskilda 

klagomålsmekanismer som behandlar brister i företagens respekt för de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Kommentar 

En kategori av enskilda klagomålsmekanismer är dem som administreras av ett företag, på 

egen hand eller tillsammans med berörda parter, av en branschförening eller av en grupp 

med flera parter. De hålls utanför domstol och kan leda till ett avgörande, vara inriktade på 

dialog eller använda andra processer som är kulturellt lämpliga och förenliga med 

rättigheterna. Dessa mekanismer kan erbjuda vissa fördelar, till exempel att det kan gå 

snabbare att få sin sak prövad och få upprättelse, lägre kostnader och/eller att de sträcker 

sig över nationella gränser. 
 

En annan kategori är regionala och internationella människorättsorgan. Dessa har oftast 

behandlat klagomål om att stater har brustit i sina skyldigheter att respektera de mänskliga 

rättigheterna. Vissa har emellertid även behandlat klagomål om att en stat inte har levt upp 

till sin skyldighet att skydda befolkningen mot företags kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Stater kan bidra till att öka medvetenheten om, eller på annat sätt underlätta tillgången till, 

sådana alternativ, vid sidan av de mekanismer som staterna tillhandahåller. 

 

29. För att klagomål ska kunna hanteras i ett tidigt skede och gottgöras direkt, bör företag 

inrätta eller delta i effektiva klagomålsmekanismer på företagsnivå för enskilda personer 

och samhällen som kan påverkas negativt. 

 

Kommentar 

Enskilda personer och samhällen som kan påverkas negativt av ett företag kan direkt 

använda klagomålsmekanismerna på företagsnivå. De administreras typiskt sett av företag, 

på egen hand eller i samverkan med andra, inbegripet relevanta berörda parter. Prövningen 

kan också överlämnas till en extern expert eller ett externt organ som parterna kommer 

överens om. Dessa mekanismer kräver inte att klaganden först använder sig av andra 

prövningsmöjligheter. Företaget kan vara direkt delaktigt i bedömningen av frågorna och i 

upprättelsen för eventuell skada. 

 

Klagomålsmekanismerna på företagsnivå fyller två huvudfunktioner när det gäller 

företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. 

 

• Först och främst kan de bidra till att en negativ påverkan på de mänskliga 

rättigheterna upptäcks som en del av företagets fortlöpande konsekvensanalys (due 

diligence) när det gäller de mänskliga rättigheterna. De som berörs direkt av 

företagets verksamhet får på detta sätt en kanal för att ta upp frågor om de anser 

sig vara eller komma att bli negativt påverkade. Genom att analysera trender och 

mönster i klagomålen kan företag även identifiera systematiska problem och 

anpassa sin praxis därefter. 

 



• För det andra gör dessa mekanismer det möjligt att i ett tidigt skede komma till 

rätta med missförhållandena, när de väl har identifierats, och att gottgöra en 

negativ påverkan direkt av företaget. Därmed minskas risken för att bristerna 

förvärras och att missförhållandena ökar. 

 

I dessa mekanismer behöver inte en kränkning av de mänskliga rättigheterna ha ägt rum 

för att ett klagomål eller missförhållande ska tas upp. Syftet är snarare att identifiera 

berättigade farhågor hos personer som kan påverkas negativt. Om dessa farhågor inte 

identifieras och åtgärdas kan det leda till betydligt större tvister och kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. 

 

För att klagomålsmekanismerna på företagsnivå ska vara effektiva i praktiken bör vissa 

kriterier vara uppfyllda (princip 31). Detta kan ske i många olika former av 

klagomålsmekanismer och beror på hur behoven ser ut i fråga om omfattning, resurser, 

sektor, kultur och andra parametrar. 

 

Klagomålsmekanismerna på företagsnivå kan utgöra ett viktigt komplement till mer 

heltäckande processer med berörda parter och gemensamma förhandlingar, men kan inte 

ersätta någon av dem. De bör inte användas för att undergräva legitima fackföreningars 

roll när det gäller arbetsrättsrelaterade tvister, eller utesluta möjligheten att få sin sak 

prövad av klagomålsmekanismer i och utanför domstol. 

 

 

30. Bransch- och flerpartsinitiativ och andra gemensamma initiativ med utgångspunkt i respekten 

för människorättsrelaterade standarder bör säkerställa att det finns effektiva 

klagomålsmekanismer att tillgå. 

 

Kommentar 

 

Människorättsrelaterade standarder ingår allt oftare i de åtaganden som görs av 

branschorgan, genom flerpartsinitiativ och andra gemensamma initiativ, i form av 

uppförandekoder, krav på hur resultatet ska presenteras, globala ramavtal mellan 

fackföreningar och multinationella företag och liknande. 

 

I sådana gemensamma initiativ bör det säkerställas att det finns effektiva mekanismer, 

genom vilka berörda parter eller deras legitima företrädare kan föra fram sin sak när de 

anser att åtagandena i fråga inte har fullgjorts. Initiativens legitimitet kan ifrågasättas om 

sådana mekanismer inte finns. Mekanismerna skulle kunna finnas hos enskilda 

medlemmar, genom gemensamma initiativ, eller bådadera. Dessa mekanismer bör kunna 

leda till att ansvar kan utkrävas och därigenom bidra till att gottgöra en negativ påverkan 

på de mänskliga rättigheterna. 
 

 

Effektivitetskriterier för klagomålsmekanismer utanför domstol 



 

31. För att säkerställa att de allmänna och de enskilda klagomålsmekanismerna är 

effektiva bör de vara 

 

 a) legitima: dvs. att berörda parter för vilka de är avsedda har förtroende för 

mekanismerna och att dessa utgör en garant för att klagomålsprocesserna 

genomförs rättvist. 

 

 b) tillgängliga: dvs. att alla berörda parter för vilka de är avsedda känner till dem 

och att de ger adekvat hjälp till dem som kan ha särskilt svårt att få tillgång till 

dem. 

 

 c) förutsebara: dvs. att förfarandet är tydligt och känt, att en ungefärlig tidsram 

anges för varje moment och att det framgår tydligt hur processen ser ut och vad 

den kan leda fram till samt hur genomförandet kan följas upp. 

 

 d) likvärdiga: dvs. att utsatta parter ska ha rimlig tillgång till information, råd och 

expertis för att vara välunderrättade och på rättvisa villkor kunna delta i en 

klagomålsprocess på ett respektfullt sätt. 

 

 e) öppna: dvs. att de håller parterna informerade om processen och ger tillräckligt 

med information om resultatet för att skapa förtroende för mekanismens 

effektivitet och för att tillgodose ett eventuellt allmänintresse. 

 

 f) förenliga med rättigheterna: dvs. att de säkerställer att resultat och gottgörelser 

överensstämmer med de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. 

 

 g) en källa till fortsatt lärande: dvs. att lärdom dras av relevanta åtgärder för att 

förbättra mekanismen och för att förhindra framtida missförhållanden och brister. 

 

Mekanismerna på företagsnivå bör även 

 

 h) grunda sig på delaktighet och dialog: dvs. rådgöra med de berörda parter för 

vilka de är avsedda om dess utformning och resultat och fokusera på dialog som 

metod för att hantera och komma till rätta med missförhållanden. 

 

 

Kommentar 

En klagomålsmekanism kan endast uppfylla sitt syfte om människorna som den är till för 

har kännedom om den, har förtroende för den och kan använda den. Dessa kriterier utgör 

ett riktmärke vid utformning, omprövning eller bedömning av en klagomålsmekanism 

utanför domstol och kan vara till hjälp för att säkerställa att den är effektiv i praktiken. 

Bristfälligt utformade eller tillämpade klagomålsmekanismer riskerar att förvärra de 

utsatta parternas missnöje genom att processen förstärker känslan av maktlöshet och 

bristande respekt. 

 

De första sju kriterierna gäller för alla allmänna och enskilda mekanismer som kan leda till 

ett avgörande eller vara inriktade på dialog. Det åttonde kriteriet gäller särskilt för 

mekanismer på företagsnivå som företag hjälper till att administrera. 

 



Begreppet "klagomålsmekanism" ska här ses som en fackterm. Begreppet kanske inte 

alltid är lämpligt eller användbart när det används för en specifik mekanism, men 

effektivitetskriterierna är desamma. Nedan följer en kommentar till de specifika 

kriterierna: 

 

a) De berörda parterna för vilka en mekanism är avsedd måste ha förtroende för den 

för att de ska vilja använda den. En viktig faktor för att skapa förtroende hos 

berörda parter är typiskt sett att parterna i en klagomålsprocess inte med otillbörliga 

påtryckningar kan påverka processen. 

 

b) Med svårt att få tillgång till mekanismen avses bland annat att man inte har 

någon kännedom om den, språk, läskunnighet, kostnader, fysisk plats och rädsla för 

repressalier. 

 

c) För att en mekanism ska få förtroende och användas bör den öppet redovisa 

vilket förfarande som erbjuds. Tidsramarna för varje moment bör respekteras när så 

är möjligt, samtidigt som det ibland kan vara nödvändigt med viss flexibilitet. 

 

d) I klagomål eller tvister mellan företag och utsatta berörda parter har de senare 

ofta en betydligt sämre tillgång till information och experter och saknar ofta 

erforderliga ekonomiska resurser. Om denna obalans inte utjämnas kan processen 

uppfattas som och bli orättvis, vilket innebär att det blir svårare att nå fram till 

varaktiga lösningar. 

 

e) Att kommunicera regelbundet med parterna om hur det går i enskilda fall kan 

vara nödvändigt för att bevara förtroendet för processen. Det kan vara viktigt att 

öppet redovisa resultatet i en vidare krets, genom statistik, fallstudier eller mer 

detaljerad information om hanteringen av vissa fall, för att ge mekanismen 

legitimitet och bevara ett brett förtroende. Samtidigt bör dialogen mellan parterna 

och enskilda personers identitet vid behov kunna beläggas med sekretess. 

 

f) Klagomål är ofta inte utformade i termer av mänskliga rättigheter och många tar 

inledningsvis inte upp sin sak som ett människorättsproblem. När utfallet har en 

inverkan på mänskliga rättigheter bör man emellertid vara noga med att se till att de 

överensstämmer med de internationellt erkända mänskliga rättigheterna. 

 

g) Genom en regelbunden analys av mängden klagomål, dess mönster och orsaker 

får den institution som administrerar mekanismen möjlighet att identifiera och 

påverka vilka riktlinjer, förfaranden eller praxis som bör ändras för att förhindra 

framtida brister. 

 

h) För en klagomålsmekanism på företagsnivå kan ett samarbete med berörda 

grupper om dess utformning och resultat bidra till att säkerställa att den tillgodoser 

deras behov, att de kommer att använda den i praktiken och att det ligger i deras 

gemensamma intresse att den uppnår goda resultat. Eftersom ett företag inte 

rättmätigt både kan vara källan till klagomål och på egen hand avgöra saken bör 

dessa mekanismer fokusera på att nå en samförståndslösning genom dialog. När ett 

avgörande behövs bör prövningen göras av en legitim, oberoende 

tredjepartsmekanism. 
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