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I de finländska styrelserummen behandlades mänsk-
liga rättigheter länge antingen som en självklarhet 
eller något av den fattiga kusinen från landet i rela-
tion till miljömässiga åtaganden. I det ingenjörsdriv-
na Nokia-Finland i början av millenniet tedde sig  
det lättare att handskas med frågor om (miljö)tekno-
logier och ansvarsfrågor som tog avstamp i hur man 
kan omvandla hållbarhet till en handelsvara och gö-
ra vinst på den, än frågor kring mänskliga rättighe-
ter som ställer rättighetsbärarna i fokus.

I intressenttankegången, något av kärnan i före-
tagens moderna ansvarstänkande, ligger företaget 
i mitten som nod och runtomkring den byggs nät-
verk av relationer till diverse intressenter. Företagen 
kan i mångt och mycket bestämma vilka intressen-
ter det är av värde att fokusera på, utgående från 
principer om vem som har mest makt och legitimi-
tet ur företagets synvinkel. Men i rättighetsperspek-
tivet, som står som grund i FN:s allmänna deklara-
tion om mänskliga rättigheter och konventionerna 
om mänskliga rättigheter, står ofta de mest margi-
naliserade och diskriminerade grupperna som nod, 
och företagen är de som får finna sig i att stiga ut ur 
centrum. Rättighetsprincipen är normativ och kan 
svårligen undgås även då dess logik inte smälter 
rakt in i logiken för hur företagen byggt upp sitt or-
ganisationsmässiga och strategiska samhällsansvar.
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Människorättsdiskursen är också rätt så eta-
blerad och det ger inte rum för helt nya företags-
mässiga tolkningar och omformuleringar. När 
jag började forska kring dessa teman för cirka 
12 år sedan var det inte ovanligt att samma per-
soner i företaget som har ansvar för miljöfrå-
gor förväntades ansvara för frågor kring mänsk-
liga rättigheter, trots att de ofta saknade såväl ut-
bildning som praktisk erfarenhet av dylika frå-
gor. Intresset för frågorna var rätt perifert, fastän 
påverkan i värdekedjorna var lika påtaglig som 
idag. Detta, kombinerat med frågornas frivillig-
het, gjorde att fastän FN år 2011 godkände och 
lanserade de vägledande principerna för företag 
och mänskliga rättigheter (UNGP), som blev en 
de facto global standard för hur företagen skul-
le respektera och förstå de mänskliga rättigheter-
na, skedde i praktiken inga större omvälvning-
ar i hur företagen strategiskt såg (eller inte såg) 
på ansvarsfrågan.

Det blev snart rätt klart att icke-bindande 
principer inte tillräckligt fort skulle åtgärda eller 
ens skapa medvetenhet kring företagens direkta 
eller indirekta negativa inverkan på de mänsk-
liga rättigheterna i de alltmer komplexa globala 
värdekedjorna. UNGP sedimenterade dock ge-
nom sloganen ”skydda, respektera, åtgärda” för-
ståelsen att statens roll är att skydda mänskliga 
rättigheter. Företagens roll är att respektera de 
mänskliga rättigheterna och de som utsatts för 
kränkning måste få sin sak prövad och åtgärdad.

Frivillighet och lagstiftning 
för att uppnå målen
I Europaparlamentets resolution från den 10 
mars 2021 konstateras att även om frågor an-
gående mänskliga rättigheter tas på allvar inom 
företagsansvarsdiskursen, har effektiviteten av 
utförandet hämmats av dess frivilliga karaktär. 
Detta har lett, helt i linje med vad till exempel 
europaparlamentariker Heidi Hautala konstate-
rat, att det även bland företag finns en förståelse 
att det krävs en ”smart mix” av frivillighet och 
lagstiftning för att kunna uppnå de mål som in-
går i UNGP. Följaktligen har vi runtomkring Eu-
ropa kunnat iaktta hur lagstiftning och lagutkast 
om företagens så kallade tillbörliga aktsamhet 
och ansvarsskyldighet om mänskliga rättigheter 
vuxit fram som svampar i regn.

De lagstiftningar kring tillbörlig aktsamhet 
som finländska näringslivsrepresentanter ver-
kar bäst känna till är den franska lagen om vak-
samhetsplikt från 2017 och Storbritanniens lag 
mot modernt slaveri från 2015, men liknande la-
gar och lagförslag har sett sin dager i ett växande 
antal länder (för en uppdaterad översikt se Bu-
siness and Human Rights Resource Centre 2021) 
samt inom Europeiska unionen. Så också i Fin-
land där bland annat kampanjen Ykkösketjuun 
(ungefär ”Till den första kedjan”), en kampanj 
bestående av medborgarorganisationer, fackför-
bund och företag, lobbade för bindande lagstift-
ning angående tillbörlig aktsamhet i värdeked-
jan.

Det var ett intressant och rätt så unikt lapp-
täcke av olika intressenter, ideologier och intres-
sen som sammankom för att föra upp frågan 
även på den finländska politiska agendan, och 
jag hade turen att få sitta med vid de flesta av 
gruppens möten. Som ett resultat av detta fanns 
det en skrivning i Sanna Marins regeringspro-
gram som fastslår att i ”samarbete med närings-
livet ska Finland ta fram bindande reglering om 
företagsansvar som en del av det reformarbete 
som sker inom ramen för FN och OECD”.

SIHTI-projektet följer upp företagens 
normativa uppgift
Man kan också säga att det delvis var på grund 
av statsrådets skrivning som det forskningsinsti-
tut jag leder, Centre for Corporate Responsibili-
ty (CCR), ett gemensamt institut mellan Hanken 
och Helsingfors universitet, fick uppdraget under 
statsrådets gemensamma utrednings- och forsk-
ningsverksamhet att undersöka hur de finländ-
ska företagens ansvar för de mänskliga rättighe-
terna realiseras i förhållande till de förväntning-
ar som fastställts i FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

Den forskning som görs inom statsrådets en-
het strävar efter att föra det politiska beslutsfat-
tandet, beredningen och verkställandet närmare 
forskningsinformationen – någonting som kan 
te sig självklart, men sällan är det varken för 
universitet eller beslutsfattare. SIHTI-projektet 
var ett samarbete mellan CCR, FIANT Consul-
ting Oy, 3bility Consulting och Människorätts-
centret, och gjordes under år 2020, och den slut-
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liga rapporten publicerades i januari 2021. (SIH-
TI är ”Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutu-
misen tila”, ungefär ”Tillståndet av mänskliga 
rättigheter i de finländska företagen”.)

Förutom det övergripande syftet ville statsrå-
det också evaluera en specifik metod som utar-
betats för att kontinuerligt följa upp och till en 
viss grad även utvärdera hur företag handskas 
med sin normativa uppgift enligt UNGP, det vill 
säga att (systematiskt) respektera de mänskli-
ga rättigheterna i sin egen verksamhet och i vär-
dekedjan. Som följd av detta använde vi i SIH-
TI en metodologi utarbetad av Corporate Hu-
man Rights Benchmark, följaktligen bär meto-
den även namnet CHRB (för mera information 
om metoden se http://www.corporatebench-
mark.org/).

CHRB grundades år 2013, den är del av 
den icke-vinstdrivande organisationen World 
Benchmarking Alliance (https://www.world-
benchmarkingalliance.org/) och metoden ut-
vecklades som ett slags öppen konsultativ pro-

cess där olika intressenter hördes. Öppenhet i så 
väl data som metod är en central del av CHRB, 
det finns inga licenskostnader eller dylikt, och 
den klingar därmed väl med idealet av öppen ve-
tenskap som de finska universiteten strävar ef-
ter. För SIHTI:s del betyder det bland annat att 
all den rå- och analysdata som vi använt oss av 
finns att ladda ned på projektets hemsida (htt-
ps://www.hanken.fi/sihti-project) och att före-
tagens resultat inte är anonymiserade.

Öppenheten underlättas av att databasen byg-
ger på information som finns allmänt att tillgå, 

Figur 1:
Fördelning av de samtliga 78 !nländska 
företagens resultat genom att använda de 
centrala indikatorerna i FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rät-
tigheter.

Figur 2. 
Medeltal per sek-
tor för varje del av 
den sektorspeci-
!ka metod som 
Corporate Human 
Rights Benchmark 
utarbetat.

”Det är otroligt centralt att företagen 
inte kan omformulera varken påverkan 
eller policy angående mänskliga rättig-
heter som någon form av a"ärshem-
ligheter.”
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vilket i sig är i linje med ideologin kring företa-
gens samhällsansvar, som i mycket är uppbyggt 
kring transparens och rapportering. Utmaning-
en för företag är däremot att man inte själv kan 
välja och vraka i vad som bör anses som re-
levant information, eller måla upp den sortens 
glansbildsverk som hållbarhetsrapporterna ofta 
är. Det är otroligt centralt att företagen inte kan 
omformulera varken påverkan eller policy angå-
ende mänskliga rättigheter som någon form av 
affärshemligheter.

Haltande uppföljning av ansvaret
I utredningsprojektet ingick 78 finländska före-
tag, varav 29 utvärderades genom att använda 
CHRB:s så kallade omfattande sektorspecifika 
metodologi, medan 49 företag utvärderades med 
de så kallade centrala UNGP-indikatorerna. Sek-
torerna som ingick var jordbrukssektorn, skogs-
sektorn, mineralsektorn, textil- och konfektions-
sektorn, samt informationsteknologisektorn. De 
undersökta företagen valdes utgående från de-

ras omsättning och som källa användes tidning-
en Talouselämäs TE500-index.

Med den sektorspecifika metodologin utvär-
deras företagen med upp till 57 indikatorer, med-
an de centrala UNGP-indikatorerna är 13 till an-
talet. Indikatorerna var underordnade olika te-
man som följer UNGP:s logik: styrning och poli-
cy, inbäddning av respekt och tillbörlig aktsam-
het, klagomålsmekanismer och åtgärdande av 
skada, tillämpning av mänskliga rättigheter, sva-
rande på grova överträdelser samt transparens.

Det totala antalet indikatorer kan låta stort, 
men i utredningen ingick även intervjuer med 20 
företagsrepresentanter angående utmaningar att 
publicera information om mänskliga rättigheter, 
och efter att SIHTI-projektet avslutats har ytter-
ligare intervjuer gjorts. De företag som utvärde-
rades med de sektorspecifika indikatorerna hade 
möjlighet att publicera den information som sak-
nades, något som väldigt få företag valde göra.

Utredningens resultat, genom användning av 
båda metodologierna, visade att fastän finländ-
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Protester mot det !nländska skogsbolaget Metsä-Botnias fabriksbygge i Uruguay 2010. Bygget vid gräns#oden 
mellan Argentina och Uruguay beskylldes för att förorena vattnet, skada !skeri- och turismnäringen och 
förstöra ekosystemet med plantager av eukalyptusträd. Den !nländska skogssektorn har fått genomgå en hård 
mangel och har numera de bästa resultaten i att möta mänskliga rättigheter.
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ska företag på ett allmänt plan förbundit sig till 
att respektera mänskliga rättigheter, så finns det 
stora utmaningar kring den systematiska inte-
grationen av människorättsansvaret och dess 
uppföljning i värdekedjan. Det finns en snarast 
total avsaknad av systematik kring processer 
som är kopplade till mekanismer för åtgärder 
– klagomålsmekanismer och speciellt processer 
kring tillgång till rättsmedel.

Företagen har ofta olika rapporterings- eller 
visselblåsarkanaler men dessa är ofta avsedda 
för företagets interna intressenter, och de perso-
ner som är mest utsatta och marginaliserade har 
liten möjlighet att få tillgång till dem. Mindre än 
hälften av de granskade företagen hade kanaler 
som är öppna för externa intressenter. Iögonfal-
lande var hur de finländska företagen publice-
rar väldigt sparsamt med information om hur de 
förverkligar sitt ansvar kring mänskliga rättighe-
ter. SIHTI visade också att statsägda företag in-
te hade bättre processer eller resultat än företag 
med andra sorters ägandeskap. Detta klingar väl 
med den sorts signaler man kunnat snappa upp 
– då staten agerar ägare snarare än politisk be-
slutsfattare får inte människorättsfrågor någon 
markant prioritet.

överraskning för de politiska beslutsfattarna som 
verkade anta att finländska företag representerar 
ett slags världsbäst-i-klassen när det gäller före-
tagens samhällansvar.

Utredningen visade också att den metodologi 
som CHRB utvecklat, som bygger på de centrala 
UNGP-indikatorerna, skulle lämpa sig väl för en 
regelbunden uppföljning av hur människorätts-
ansvar förverkligas av finländska företag. Detta 
på grund av att de använda indikatorerna foku-
serar på de centrala punkterna i FN:s vägledan-
de principer för företag och mänskliga rättighe-
ter, samt på grund av att dessa indikatorer kan 
användas för att utvärdera företag av olika stor-
lek och inom olika sektorer.  

Om man syftar till att till exempel på stat-
lig väg använda CHRB-metoder för kontinuerlig 
uppföljning av företagens människorättsåtgärder 
är det möjligt att den sektorspecifika metoden är 
för tungrodd och mer lämpad för att analysera 
stora multinationella företag. Men även den sek-
torspecifika utredningsmetoden utgör ett behöv-
ligt inslag, bland annat för medborgarorganisa-
tioner. Trycket på att liknande utredningar bor-
de göras kontinuerligt kommer från många oli-
ka håll: människorättsorganisationer, offentliga 
institutioner i länder som förbundit sig att följa 
FN:s människorättsmålsättningar och allt oftare 
också från investerare. SIHTI visade också att de 
finländska företagen i allmänhet inte heller har 
något emot att de utvärderas, fastän resultaten 
var mindre smickrande.

Klart är att många företag tycker om nume-
riska utvärderingar såsom CHRN. De sparras av 
att kunna jämföra sig med andra företag inom 
samma bransch och göra allt bättre ifrån sig – 
även om det är klart för de flesta med bakgrund 
i forskning att metoden inte riktigt är lämplig för 
det. CHRB är också en metod som är fokuserad 
på företagens transparens, problemet i sig är inte 
att resultatet skulle vara bättre om man gick in i 
företagen och granskade de processer som finns 
snarare än de som rapporteras – de uppföljnings-
intervjuer som gjorts visar att detta väldigt säl-
lan är fallet. Snarare är problemet med metoden 
att den inte ger någon röst åt de som påverkas, 
vilket inte heller är helt i linje med hur mänskli-
ga rättigheter borde undersökas. 

Av SIHTI kan man också dra slutsatsen att 

”Iögonfallande var hur de !nländska 
företagen publicerar väldigt sparsamt 

med information om hur de förverkligar 
sitt ansvar kring mänskliga rättigheter. 

SIHTI-projektet visade också att statsäg-
da företag inte hade bättre processer 

eller resultat än företag med andra 
sorters ägandeskap.”

Slutsatser
I sig skapade inte utredningens resultat stora 
gungningar, detta kanske även för att utredning-
ens resultat i stort sett är i linje med CHRB:s 
egna globala utredningsresultat. Utvärderingens 
resultat kanske till en viss del kom som en större 
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skarp offentlig kritik får företagen att reage-
ra. Det är ingen tillfällighet att den finländska 
skogssektorn, som ofta fått möta civilsamhällets 
kritik relaterat till mänskliga rättigheter, utmär-
ker sig i utredningen med de bästa resultaten. 
De har fått genomgå en hård mangel under åren 
och utvecklat systematiska rapporteringssystem. 
Det är också här som riskerna för mycket grova 
överträdelser ligger, det vill säga i globala värde-
kedjor där produktionen är kopplad till markfrå-
gor och markägande i den globala södern – så-
som inom jordbruk, gruvindustri och pappers-
industri (Kröger och Nygren 2020). Dessa risker 
finns ofta där miljöfrågorna möter de mänskli-
ga rättigheterna, år 2020 mördades fler miljöak-
tivister än tidigare år. De flesta fallen är koppla-
de just till markfrågan och offren är oftast även 
representanter för en ursprungsbefolkning (Glo-
bal Witness 2021).

Samtidigt var vi inom forskargruppen något 
överraskade av informationsteknologisektorns 
resultat. Sektorn har kantats av många männis-
korättsfrågor och risker men ligger ganska långt 
efter övriga sektorer. Delvis kan det ha att gö-
ra med att bland annat integritetsfrågor som in-
formationsteknologiföretagen har starkt på sin 
agenda inte uppfattas som människorättsfrågor 
och därför inte rapporteras som människorätts-
åtgärder. Men det är inte den enda förklaringen, 
utan det här är klart en sektor som vaknat upp 
sent angående systematisk integration och rap-
portering kring frågorna.

Slutligen är det viktigt att understryka att 
människorättsfrågor inte endast är ett problem 
i den globala södern. FN:s principer är univer-
sella och de tar sig uttryck i fråga om utmaning-
ar på olika sätt i värdekedjan. Det finns sektorer 
där det också finns mycket explicita människo-
rättsproblem i Finland, och det är särskilt grup-
per som annars också är i en svag position som 
lider mest av dem. Som exempel kan nämnas 
säsongsarbetare inom jordbruket, svaga arbets-
förhållanden inom städbranschen, svart arbets-
kraft inom restaurang- och byggbranschen, och 
företagens diversitets- och integrationsprocesser 
överlag. Även här finns det utmaningar i fråga 
om såväl processer som rapportering, ofta kan-
ske på grund av att det finns lagstiftning kring 
frågorna och man tar det som självklarheter.

De viktigaste punkterna för !nländska före-
tags ansvar kring mänskliga rättigheter:

r� &O� BMMNÅO� GÕSCJOEFMTF� UJMM� BUU� SFTQFLUFSB�
mänskliga rättigheter kommer inte att räcka i 
framtiden. Det måste följas av en systematisk 
tillämpning och rapportering av UNGP:s väg-
ledande principer.
r�5SBOTQBSFOT�ÅS�JOUF�WBMCBSU�J�GSÇHB�PN�NÅOTLMJ-
ga rättigheter – även om det är frivilligt.
r�3ÅUUJHIFUTQFSTQFLUJWFU� GÕMKFS�FO�BOOBO� MPHJL�
än intressenttänkandet inom företagsansvar, 
det är centralt att förstå skillnaden.
r�6UWFDLMBOEFU�BW�QSPDFTTFS�LSJOH�LMBHPNÇMT-
mekanismer och åtgärdande av skada är inte 
lätta åtaganden men inte något det går att väl-
ja bort.
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