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» 

Skarpt  läge
i hållbarhetsarbetet

Skärpta lagar och bestämmel
ser på hållbarhetsområdet i 

kombination med en allmänt 
ökad medvetenhet om vikten 

av att bekämpa klimatför
ändringar, människorätts

kränkningar och korruption 
har lett till nya uppdrag för 
advokater. Samtidigt måste 

advokatbyråerna arbeta lång
siktigt med hållbarhet i den 
egna verksamheten för att 

leva upp till de nya kraven och 
för att stå sig i konkurrensen 

om duktiga medarbetare.

TEXT: KAMILLA KVARNTORP FOTO: ISTOCK M. FL.
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änskligheten har under det se-
naste århundradet konsumerat 
jordens resurser på ett aldrig ti-
digare skådat sätt. Överkonsum-
tionen har bland annat resul-

terat i klimatförändringar 
och utarmade ekosystem. 
För att jordens resurser ska 

räcka även i framtiden måste 
vi ändra vårt sätt att leva. Vår konsumtion måste bli mer 
hållbar. Och hållbar utveckling är något som uppmärk-
sammas allt mer i den allmänna debatten samtidigt som 
regelverken om företagens samhällsansvar blir allt fler.

År 2011 antog FN vägledande principer om företagan-
de och mänskliga rättigheter. Principerna bygger på de 
så kallade Ruggie-principerna som har uppkallats efter 
professor John Ruggie, FN:s generalsekreterares spe-
ciella rapportör för företag och mänskliga rättigheter 
2005–2011 (läs mer på sidan 28). 
Även på nationell nivå ökar reg-
leringen på hållbarhetsområdet. I 
juni föreslog regeringen i en pro-
position att det ska bli obligato-
riskt för landets största företag att 
hållbarhetsredovisa från och med 
räkenskapsåret 2017 (läs mer på 
sidan 40).

Men det råder viss förvirring om 
vad begreppet hållbarhet innebär.

Niklas Egels Zandén, docent i 
företagsekonomi vid Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet, 
använder hållbarhet och CSR, cor-
porate social responsibility, det 
vill säga företagens sociala ansvar, 
synonymt. Det enda forskarna är 
eniga om är, enligt honom, att hållbarhet och/eller CSR 
på något sätt ska handla om miljö, socialt ansvarstagande 
och ekonomi. Att hitta en global definition som europeis-
ka såväl som indiska, kinesiska och amerikanska forskare 
är överens om har hittills varit omöjligt.

– Men i grunden handlar hållbarhet och CSR om den 
filosofiska frågan om vad som är rätt och fel, gott och 
ont och vilket samhälle vi vill ha. Att tro att man ska vara 
överens om det i en global värld är naivt att tro, säger 
Niklas Egels Zandén.

INTERNT HÅLLBARHETSARBETE

Advokatbyråer arbetar med hållbarhet i både den interna 
verksamheten och externt i kontakten med sina klienter. 
De stora affärsjuridiska byråerna har sedan flera år satt 
upp tydliga mål och tagit fram strukturerade regler vad 
gäller hållbarhet.

Vinge har bland annat haft ett mångfaldsprojekt i 13 
år, där byrån arbetar för att säkerställa att rättsväsen-
det återspeglar mångfalden i Sverige. Advokatbyråns vd 
Maria-Pia Hope berättar att det finns statistik som visar 
att över 20 procent av Sveriges befolkning har minst en 
förälder som är född utanför Sverige. 

– Så ser det inte ut i rättsväsendet. Det är jätteviktigt att 
en så betydande del av samhällsmaskineriet återspeglar 
mångfalden i samhället. Därför inledde vi vårt mångfalds-
projekt som syftar till att entusiasmera personer med in-
vandrarbakgrund att söka sig till rättsväsendet, inklusive 
advokatbranschen, säger hon.

För att locka skolelever att bli advokater, domare och 
åklagare besöker representanter från byrån bland annat 
gymnasieskolor i invandrartäta områden i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och berättar om hur det är att ar-
beta inom rättsväsendet.

Trots det medvetna mångfaldsarbetet återstår en del 
att göra även på Vinge, betydligt 
färre än 20 procent av byråns 
medarbetare har invandrarbak-
grund.

– Vi diskuterar hur vi kan åstad-
komma en förbättring och ta vårt 
mångfaldsarbete vidare, säger 
Maria-Pia Hope. 

Advokatbyråns interna arbete 
med jämställdhet är också en vik-
tig del av hållbarhetsarbetet. De 
senaste åren har 30–40 procent 
av de nya delägarna varit kvinnor. 
Med det leder Vinge ligan bland 
de stora affärsjuridiska byråerna 
när det gäller andel kvinnliga del-
ägare.

– Men det räcker inte. De senas-
te 10–15 åren har vi rekryterat fler kvinnliga än manliga 
biträdande jurister direkt från universiteten. Men det har 
inte fått genomslag i de seniora leden, säger Maria-Pia 
Hope.

Som första svenska byrå satte Vinge därför upp ett kon-
kret jämställdhetsmål hösten 2015. De kommande fem 
åren är målsättningen att 50 procent av alla nya delägar-
kandidater ska vara kvinnor.

Förutom att mångfald och jämställdhet gör den interna 
arbetsmiljön mer trivsam är det viktiga lönsamhetspara-
metrar.

– Vi ger bättre rådgivning till våra klienter när vi har 
olika bakgrund och olika perspektiv. Det finns forskning 
som visar att jämställda företag har en lönsamhet som 
överstiger icke-jämställda företag med 15 procent och är 
det jämställt i ledningsgruppen får man en lönsamhets-
förbättring på 35 procent. Dessutom är man inte trovär-

”Det finns forskning 
som visar att jämställ-
da företag har en lön-

samhet som överstiger 
icke-jämställda företag 
med 15 procent och är 

det jämställt i lednings-
gruppen får man en 

lönsamhetsförbättring 
på 35 procent.”

Maria-Pia Hope

Maria-Pia Hope.
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dig som rådgivare i hållbarhetsfrågor om det inte finns ett 
engagemang internt, säger Maria-Pia Hope.

Wistrand har också ett aktivt hållbarhetsarbete på flera 
nivåer. Byrån strävar bland annat efter att undvika resor 
vid möten och i stället ha telefon- eller videokonferenser. 
Vid upphandling av exempelvis it-tjänster ser de till att le-
verantörerna uppfyller olika krav i hållbarhetsavseenden. 
När det gäller social hållbarhet och jämställdhet har by-
rån, utöver arbete utifrån jämställdhetsplan, ett nätverk, 
Wistrand Women, som har funnits i tio år och som syftar 
till att få fler kvinnor på chefspositioner och i styrelser. 

– Vi vill att Wistrand Women ska fungera som en mötes-
plats för erfarenhetsutbyte och kontaktskapande. Vi hop-
pas att det kan leda till fler kvinnor i ledande positioner, 
i samhället i stort men också i vår egen verksamhet och 
bransch, säger Tove Andersson, partner på Wistrand.

Exempel på Mannheimer Swartlings interna hållbar-
hetsarbete är att det finns en uppförandekod som har 
kommunicerats externt och en visselblåsarfunktion.

– Det är svårt att ge klienter råd om till exempel uppfö-
randekoder, whistleblowing policies eller hur de ska få 
in hållbarhetsfrågor som en del av bolagsstyrningen om 
vi inte själva arbetar på samma sätt. Vi måste leva som vi 
lär, säger byråns hållbarhetschef Emma Ihre, och tillägger 
att ett aktivt internt hållbarhetsarbete också är viktigt för 
att locka till sig och behålla unga duktiga medarbetare.

– Vi får många mejl från studenter och unga biträdande 

jurister som vill börja jobba hos oss därför att vi har så 
tydliga värderingar kring hållbarhet, samt ett strategiskt 
hållbarhetsarbete som inkluderar såväl vår rådgivning till 
klienter som vårt interna arbete med den egna verksam-
heten.

ÖKAD EFTERFRÅGAN

De tre affärsjuridiska advokatbyråer som vi har varit i 
kontakt med tecknar en samstämmig bild av att efterfrå-
gan på tjänster som rör hållbarhet ökar.

– Jag tror att det är en kombination av tidens anda, 
ökad medvetenhet och att det börjar komma mer regle-
ringar på området. Man har pratat om hållbarhet länge, 
och nu börjar lagstiftningsapparaten komma i kapp. Det 
här gör sammantaget att frågorna kommer högre upp på 
agendan hos många företag, säger Tove Andersson.

CSR-chefen Parul Sharma och vd Maria-Pia Hope på 
Vinge tror också att det finns flera förklaringar till att före-
tagens intresse för hållbarhetsarbete har ökat på senare 
år. Att den mediala bevakningen av miljömässiga effekter 
av företagens verksamhet och vilka arbetsvillkor som gäl-
ler i tillverkningsländerna har ökat är en anledning. Före-
tagens investerare ställer också allt högre krav på att det 
finns ett aktivt hållbarhetsarbete.

– Många investerare i näringslivet känner ett starkt 
samhällsansvar. Varumärket stärks också om det finns ett 
aktivt hållbarhetsarbete, säger Maria-Pia Hope. » 

Fokus Hållbarhet
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Emma Ihre framhåller att bolagen vill nyttja sin makt 
och sitt inflytande till att bidra till en mer hållbar utveck-
ling, samtidigt som de ser en tydlig affärsnytta med ett 
strategiskt integrerat hållbarhetsarbete.

EFTERFRÅGADE TJÄNSTER

Tove Andersson berättar att det är en stor spännvidd på 
de tjänster som efterfrågas av klienterna när det gäller 
hållbarhet. Det kan handla om allt 
ifrån hur de själva ska agera för 
att göra sin verksamhet hållbar till 
mer nischade frågor som till exem-
pel att träffa avtal om hållbar fast-
ighetsförvaltning.

Enligt Emma Ihre vill klienterna 
ofta få hjälp med att hantera håll-
barhetsfrågor i samband med fö-
retagsförvärv, till exempel genom 
granskningar av vilka hållbarhets-
risker som en viss verksamhet 
innebär och hur dessa risker hanteras. Dessutom är håll-
barhetsfrågor allt oftare i fokus i samband med börsin-
troduktioner.

– Om det finns misstankar om till exempel korruption 
kan vi hjälpa till med krishantering och med att göra obe-
roende utredningar. Vid en sådan utredning är företagen 
ofta intresserade av att få reda på om de bryter mot nå-
gon lag, till exempel mutlagstiftning. Allt fler bolag, men 
även deras ägare och andra intressenter, vill också veta 
om de bryter mot internationella riktlinjer och bransch-
koder eller om de agerar på ett sätt som kan uppfattas 
som kontroversiellt, säger Emma Ihre.

Mannheimer Swartlings hållbarhetsrådgivning är inde-
lad i tre huvudområden – hållbarhet i den löpande verk-
samheten, hållbarhet i transaktioner samt utredningar 
och krishantering. Hållbarhetsaspekter som mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption inte-
greras i mer eller mindre all rådgivning.

– På så sätt hjälper vi våra klienter att uppfylla tillämp-
liga regelverk och att hantera risker och affärsmöjligheter 
kopplade till hållbarhet, säger byråns vd Jan Dernestam.

En del i Wistrands externa hållbarhetsarbete är att an-
ordna föreläsningar på hållbarhetsteman som är av rele-
vans för klienterna. Det kan handla om cirkulära affärs-
modeller, det vill säga hur värdet av produkter, material 
och resurser kan behållas inom ekonomin så länge som 

möjligt.  Byrån medverkar också 
sedan flera år i varje nummer av 
tidningen Recycling & Miljöteknik 
med relevanta juridiska artiklar. 
Dessutom anordnas frukostsemi-
narier om social hållbarhet, ex-
empelvis om organisatorisk och 
social arbetsmiljö.

– Vi är angelägna om att fånga 
upp frågorna som är aktuella för 
våra klienter för att kunna an-
passa vår rådgivning utifrån det, 

säger Tove Andersson.

HÅLLBARHETSAVDELNINGAR

För att möta klienternas efterfrågan på rådgivning i håll-
barhetsfrågor har det blivit vanligare att de stora affärs-
juridiska advokatbyråerna bildar särskilda verksamhets-
grupper.

Mannheimer Swartling bildade för 1,5 år sedan en verk-
samhetsgrupp, Corporate sustainability and risk mana-
gement, där fokus ligger på att utveckla rådgivningen i 
hållbarhetsfrågor. 

– I den nya verksamhetsgruppen har vi samlat de ju-
rister som sedan lång tid tillbaka hjälper klienter med 
antikorruptionsprogram, compliancefrågor, oberoende 
utredningar, krishantering, miljöfrågor etc. Men vi har 
även vidareutvecklat övriga verksamhetsgrupper till att 
ännu mer systematiskt integrera hållbarhet i sin rådgiv-
ning till klienter. Vi ser hållbarhet som en självklar och 

”Vi är angelägna om 
att fånga upp frågorna 

som är aktuella för 
våra klienter för att 
kunna anpassa vår 

rådgivning utifrån det”
Tove Andersson

» 

EXEMPEL PÅ RÄTTSLIGA DOKUMENT SOM SKA SÄKERSTÄLLA ATT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UPPRÄTTHÅLLS PÅ DEN KOMMERSIELLA MARKNADEN

l Upprätthållandet av 
mänskliga rättigheter finns 
fastslaget i regeringsfor-
men, Europakonventionen, 
EU-stadgan och praxis.

l FN:s globala hållbarhets-
mål. Vid FN:s toppmöte 
den 25 september 2015 
antog världens stats- och 
regeringschefer 17 globala 
mål. Världens länder har 
åtagit sig att från och med 
den 1 januari 2016 fram till 

år 2030 leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid. 
Bland målen finns att av-
skaffa fattigdom och hunger 
samt att säkerställa att alla 
har tillgång till rent vatten, 
sanitet och hållbar energi.

l FN:s Global Compact 
innefattar principer riktade 
till företag kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrättsliga 
frågor, miljö och korrup-
tion. Principerna baseras 

på FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna, 
ILO:s grundläggande kon-
ventioner om mänskliga 
rättigheter i arbetslivet, Rio-
deklarationen samt FN:s 
konvention mot korruption. 

l Ruggie-ramverket antogs 
av FN 2008. FN:s vägledan-
de principer om företagande 
och mänskliga rättigheter 
antogs 2011 och innehåller 
31 riktlinjer för hur före-

tag förväntas genomföra 
Ruggie-ramverket. Enligt 
ramverket och riktlinjerna 
har företag ett ansvar att 
respektera alla mänskliga 
rättigheter. Ruggie-ramver-
ket innehåller tre huvudsak-
liga delar: staters skyldighet 
att skydda mot övergrepp, 
företags skyldighet att 
respektera mänskliga rät-
tigheter och tillgång till 
institutioner för att utkräva 
ansvar. FN:s vägledande 

riktlinjer klargör hur företag 
praktiskt bör agera för att 
respektera mänskliga rät-
tigheter. Det fastslås bland 
annat att företag bör ha en 
policy för mänskliga rättig-
heter och kontinuerligt göra 
due dilligence, det vill säga 
identifiera, förebygga och 
redovisa hur verksamheten 
påverkar mänskliga rättig-
heter. Riktlinjerna föreskri-
ver också att företag bör ha 
processer på plats för att 

Tove Andersson.
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värdeskapande del av vår rådgivning inom alla affärsju-
ridiska områden, säger Emma Ihre som själv anställdes 
som hållbarhetschef på byrån i november 2014.

När gruppen startades kom det många interna intresse-
förfrågningar från medarbetare som hade studerat mänsk-
liga rättigheter och hållbarhet under juristutbildningen el-
ler som var allmänt engagerade i hållbarhetsfrågor.

– Internt finns ett stort intresse, engagemang och en 
stolthet över att vi jobbar aktivt med hållbarhet. Vi ser 
även en stark efterfrågan från klienter när det gäller råd-
givning som rör arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö 
och antikorruption som en del av den mer traditionella 
affärsjuridiska rådgivningen, säger Emma Ihre.

Hos Vinge startades en hållbarhetsgrupp redan för fyra 
år sedan.

– Det fanns ett behov av att samordna arbetet för att 
kunna tillhandahålla en fokuserad tjänst, säger Maria-Pia 
Hope.

Vinges externa hållbarhetsarbete kan i dag delas in i tre 
områden: auditeringar, antikorruptionsrådgivning och 
complianceprogram samt oberoende utredningar.

AUDITAVDELNING

I oktober förra året satte Vinge, som enda skandinaviska 
advokatbyrå, samman ett team med jurister som på upp-
drag av klienterna åker ut till högriskländer för att veri-
fiera att CSR-frågor efterlevs. Jurister från byrån åker till 
länder som Indien, Kina, Pakistan och Polen för att på 
plats undersöka hur klienternas leverantörer och agenter 
arbetar med hållbarhet, till exempel om det förekommer 
korruption och barnarbete i leverantörsleden.

– Tyvärr hittar man såväl barnarbete som slavarbete 
och köpta miljölicenser hos tillverkarna. Det är den verk-
lighet som vi lever i. Det händer att barn sjasas iväg eller 
göms undan när vi kommer, säger Parul Sharma.

Efter kontrollen rapporterar byrån tillbaka till klienten 
och kommer med förslag på vilka förbättringar leverantö-
ren bör göra i verksamheten.

– Vi skriver också en separat rapport om leverantörens 
avsikter. Med grön, gul eller röd lampa markerar vi om 
det är en mogen leverantör. Den största utmaningen är 
när leverantörernas avsikter är uppenbart ”röda”. Det 
kan handla om att intentionerna att förbättra sig är mi-
nimala trots att det till exempel förekommer barnarbete. 
I ett sådant läge förser vi visserligen klienten med ett åt-
gärdsprogram som leverantören bör vidta. Men vi vet att 
det blir en svår nöt att knäcka, säger Parul Sharma.

Bakgrunden till att auditgruppen startades är att klien-
terna i allt större utsträckning vill veta vilken slags samar-
betspartner och leverantörer de har.

– Vid ett förvärv vill de inte diskutera priset innan de 
vet hur det ser ut i leverantörsleden. Kan vi, efter att ha 
varit i kontakt med de lokala myndigheterna, verifiera att 
licenser och tillstånd har köpts på marknivå eller att en 
leverantör rekryterar slavarbetare påverkar det köparens 
pris. Det här är ”pure business” som avgör prissättning-
en, säger Parul Sharma.

NYA KRAV

Auditavdelningen består av ett team med fem jurister 
som tillsammans har en stark språkkompetens, de be-
härskar såväl kinesiska och sydasiatiska språk som polska 
och arabiska.

– Andra krav ställs på jurister när efterfrågan på CSR 
ökar. För 20 år sedan klarade man sig bra med rikssven-
ska och lite engelska och tyska. Så ser det inte ut i dag, 
säger Parul Sharma som även berättar att medarbetarna 
i auditteamet är certifierade CSR-auditörer, det vill säga 
kvalificerade granskare.

CSR skiljer sig från andra verksamhetsområden på så 
sätt att byråns jurister följer med klienterna ut i världen. 

– När det gäller CSR-audit och även compliancepro-
gram är den svenska infallsvinkeln väldigt central. Vi 
känner de svenska bolagens verklighet och kan tolka det 
vi ser med deras ögon. Hållbarhetsrådgivningen är ett un-
dantag från regeln som säger att svenska klienter ofta är 

» 

EXEMPEL PÅ RÄTTSLIGA DOKUMENT SOM SKA SÄKERSTÄLLA ATT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER UPPRÄTTHÅLLS PÅ DEN KOMMERSIELLA MARKNADEN

säkerställa att eventuella 
kränkningar av mänskliga 
rättigheter som företag 
medverkar till kan lösas och 
gottgöras. Riktlinjerna har 
fått stort genomslag bland 
företag, handelsorganisa-
tioner, människorättsorga-
nisationer och investerare i 
hela världen. Enligt Business 
and Human Rights Resource 
Center hade till exempel 
370 företag antagit en 
formell företagspolicy som 

uttryckligen hänvisade till 
mänskliga rättigheter förra 
året. Nästan 10 procent av 
företagen var svenska.

l OECD:s Guidelines for 
Multinational Enterprises. 
Riktlinjerna innehåller ge-
mensamma rekommenda-
tioner från OECD-ländernas 
regeringar om bland annat 
mänskliga rättigheter, 
information, arbetsrätt, 
miljöskydd, bekämpande 

av mutor, konsumentskydd 
och konkurrens. Riktlinjerna 
återspeglar god praxis för 
alla företag. Riktlinjerna re-
viderades 2011 bland annat 
sedan FN antagit vägledan-
de principer om företagande 
och mänskliga rättigheter.

l IBA:s riktlinjer om fö-
retagande och mänskliga 
rättigheter för både advo-
katorganisationer och af-
färsjuridiska advokatbyråer. 

Riktlinjerna togs fram som 
ett resultat av FN:s vägle-
dande principer. 

l Den europeiska advo-
katorganisationen CCBE:s 
riktlinjer för europeiska 
advokater som ger råd om 
hållbarhetsfrågor.

l Den nationella handlings-
planen för företagande och 
mänskliga rättigheter från 
augusti 2015. Handlingspla-

nen syftar till att omsätta 
FN:s vägledande principer i 
praktisk handling på natio-
nell nivå.

l Advokatsamfundets be-
stämmelse i de vägledande 
reglerna om god advokatsed 
rörande företagande och 
mänskliga rättigheter från 
juni 2016

Källa: Advokatsamfundet, 
Enact, regeringen, EKN

Parul Sharma.
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mer betjänta av att vända sig till en bra nationell byrå för 
rådgivning i ett specifikt land, säger Maria-Pia Hope.

ANTIKORRUPTIONSARBETE

CSR-audit, det vill säga kvalitetssäkring på plats, är ett 
tillväxtområde hos Vinge. Men merparten av hållbarhets-
avdelningens arbete handlar om att bidra till att bekämpa 
korruption.

– Alla kränkningar av mänskliga rättigheter är ett resultat 
av att någon har blivit mutad någonstans. En viktig uppgift 
för avdelningen är att hjälpa företagen att få förebyggande 
antikorruptionsprogram på plats, säger Parul Sharma.

Arbetet innebär att mäta hur moget bolaget är när det 
gäller att bekämpa korruption. Det görs genom att bland 
annat undersöka om det finns någon som bär det yttersta 
ansvaret för att korruption och mutor inte äger rum i fö-
retaget. Vinge hjälper även till med att utbilda styrelser, 

koncernledningar, ledningsgrupper och mellanchefer i 
både mänskliga rättigheter och antikorruption. 

– Den enkla biten är att tala om vad lagen säger och inte 
säger. Men vi hjälper också företagen att identifiera sina 
riskområden internt och externt, säger Parul Sharma.

Internt kan det handla om att redogöra för vad som är 
överdrivna gåvor till medarbetare, och externt att säker-
ställa att mutor inte betalas till myndigheter utomlands 
för att få saker och ting gjorda.

– Som svenskar är vi lite skygga när det gäller att prata 
om korruption och mutor. Det ligger inte i vår kultur. 
Men våra företag måste förstå att de är en del av ett glo-
balt pussel. De verkar ju inte bara hemma i Sverige. Det 
är en sak att vara ”home-safe”, men de måste även vara 
”globe-safe”, säger Parul Sharma.

En annan hållbarhetstjänst som byrån erbjuder sina 
klienter är oberoende undersökningar.

» 

Fokus Hållbarhet

”Som svenskar är vi lite skygga när det 
gäller att prata om korruption och mutor. 
Det ligger inte i vår kultur. Men våra företag 
måste förstå att de är en del av ett globalt 
pussel. De verkar ju inte bara hemma i  
Sverige. Det är en sak att vara ’home-safe’, 
men de måste även vara ’globe-safe’.”
Parul Sharma
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– Företagen vänder sig till exempel till oss om de har 
upptäckt att något har gått fel internt och vill utreda hur 
det har kunnat ske, säger Maria-Pia Hope.

STÖRRE FÖRETAG

Enligt de affärsbyråer som vi har varit i kontakt med är 
det främst stora och medelstora företag som efterfrågar 
rådgivning om hur deras verksamhet ska bli mer hållbar.

– Det är naturligt. Större företag har större krav på sig 
generellt, även när det gäller hållbarhetsfrågor, och behö-
ver därför mer hjälp, säger Tove Andersson.

Emma Ihre tillägger att klienterna kommer från alla 
branscher och att de aktörer som tidigt fick kritik eller som 
har varit inblandade i en incident eller ett mediedrev ofta 
är de som i dag har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete. 

– Klienterna är både större och mindre aktörer som har 
exponering mot så kallade komplexa marknader, eller 

som är verksamma i branscher med höga risker kopp-
lade till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö eller 
korruption,  säger hon.

ADVOKATER SOM RÅDGIVARE

Tove Andersson anser att advokater har ett särskilt an-
svar när det gäller att arbeta med hållbarhet.

– Respekt för mänskliga rättigheter är grundläggande i 
en rättsstat. Och advokaten upprätthåller ju i någon mån 
rättsstaten utifrån möjliggörandet av värnandet av olika 
aktörers intressen, säger hon.

Enligt både Maria-Pia Hope och Parul Sharma är det 
naturligt att advokatbyråer arbetar med rådgivning i 
hållbarhetsfrågor, eftersom grunden för CSR-arbetet är 
juridik – den svenska lagstiftningen och lagstiftningen i 
de länder där svenska företag verkar samt konventions-
rätten. » 

Fokus Hållbarhet



Advokaten Nr 6 • 20163232

Fokus Hållbarhet

– Advokater står som rådgivare dessutom bolagens sty-
relser väldigt nära. De kan därför förmedla sin kunskap 
om hållbarhet till styrelsen på ett effektivt sätt, säger 
Parul Sharma.

Emma Ihre betonar samtidigt att advokater inte är läm-
pade att arbeta med alla slags hållbarhetsfrågor.

– Vår roll är aldrig att missionera om moral eller att bli 
någon typ av generell rådgivare inom hållbarhet. Det är 
bättre att till exempel anlita en professor i etik eller en 
präst för att arbeta med ett bolags 
värderingar. När bolagets vär-
deringar väl är fastställda är det 
dock viktigt att de kommer in i 
styrdokument, att de återspeglas 
i avtal och kommer in i riskana-
lysen vid transaktioner. Det är af-
färsjuridik som vi är duktiga på, 
det är inom det området som vi 
kan hjälpa till, säger hon. 

KONKURRENS 

När det gäller rådgivning om 
mänskliga rättigheter upplever 
advokatbyråerna ingen konkur-
rens från andra yrkesgrupper. 
Däremot arbetar revisionsbyråer också med oberoende 
utredningar och complianceprogram. 

Hur står sig då advokatbyråerna jämfört med andra 
branscher när det gäller att arbeta internt med hållbarhet?

Enligt Emma Ihre ligger branschen lite efter till exem-
pel när det gäller att ha egna, externt kommunicerade, 
styrdokument på plats eller verktyg för att anonymt 
rapportera om någon bryter mot byråns egen uppfö-
randekod. Hon berättar att det även är få advokatbyråer 
som har tagit ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna i 
all sin rådgivning till klienter.

– Det kan handla om att det inte har funnits något tyd-
ligt tryck från intressenterna att ha ett strategiskt håll-
barhetsarbete. Det kan jämföras med detaljhandeln som 
köper in produkter från så kallade högriskmarknader, 
där det finns tydliga risker med till exempel oacceptabla 
arbetsvillkor eller tveksam hantering av kemikalier. Då 
ställs krav från konsumenter och andra intressenter på 
att det ska finnas ett tänk kring hållbarhet.

Emma Ihre understryker samtidigt att Mannheimer 
Swartling anser att det är utmärkt att allt fler byråer nu 
satsar på och vidareutvecklar sitt hållbarhetsarbete.

– Vi skulle gärna se mer av samarbete inom branschen 
samt med andra aktörer, säger hon.

”BIDRAR TILL SAMHÄLLET”

Enligt Maria-Pia Hope finns det många aspekter som är 
spännande med att som advokat arbeta med hållbarhet. 

– Vi kan verka på ett sätt som 
visar att vi tror på det goda i män-
niskan. Vi är med och bidar till 
samhället, säger hon.

Hennes kollega Parul Sharma 
berättar att det som hon tycker 
är mest glädjande med att i dag 
arbeta med hållbarhet är att ju-
ridiken blir allt tydligare, vilket 
gör att frågorna inte längre upp-
levs som otydliga och luddiga. 
Som exempel anger hon att flera 
länder som är hårt drabbade av 
människorättskränkningar och 
interna konflikter har börjat att se 
över sin hållbarhetslagstiftning. 

Nigeria har börjat överväga att ha CSR-klausuler i sin bo-
lagsordning, Indien är det första landet i världen som har 
antagit en CSR-klausul i sin bolagsordning, och Kina har 
skärpt sina antikorruptionsregler avsevärt. Dessutom har 
miljödomstolar inrättats i både Indien och Kina. 

Tove Andersson tycker att det är intressant att följa ut-
vecklingen inom ett rättsområde där det händer mycket 
nytt. 

– Det är spännande att ”rättighetstänket” har fått ett 
större genomslag legalt. Det ser man inte minst i att Euro-
pakonventionen åberopas allt oftare i olika typer av dom-
stolsprövningar, säger hon.

Jan Dernestam berättar att det inte längre finns något 
seriöst företag som inte har hållbarhetsfrågorna högt upp 
på agendan. 

– Självklart är det roligt att som advokat få hjälpa sina 
klienter med deras mest strategiska och verksamhetskri-
tiska frågeställningar, säger han.

Emma Ihre tillägger att juristerna på byrån upplever 

”Vår roll är aldrig att 
missionera om moral 

eller att bli någon typ av 
generell rådgivare inom 
hållbarhet. Det är bättre 
att till exempel anlita en 
professor i etik eller en 
präst för att arbeta med 
ett bolags värderingar.”

Emma Ihre

» 

Emma Ihre.

BEGREPPEN HÅLLBARHET OCH CSR

l Det ursprungliga begrep-
pet hållbar utveckling kom 
till 1987 i FN-rapporten 
”Vår gemensamma fram-
tid”, även kallad Brundtland-
kommissionens rapport. 

I rapporten definieras 
begreppet hållbar utveck-
ling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra 
kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”.

l Ett företags hållbarhets-
arbete kan indelas i tre 
dimensioner: miljömässigt, 

ekonomisk och socialt ar-
bete. Ekonomisk hållbarhet 
handlar om att verksam-
heten på sikt går med vinst 
för att kunna överleva. Eko-
nomisk hållbarhet ska inte 

ske på bekostnad av miljön 
och jordens resurser. Social 
hållbarhet handlar om före-
tagens samhällsansvar, till 
exempel att ställa krav på 
drägliga arbetsförhållanden.
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det som positivt att kunna hjälpa klienterna att agera pro-
aktivt.

– Ingen vill att affärer ska göras genom mutor eller att 
det ska förekomma tvångsarbete och barnarbete i pro-
duktionen. Det är tillfredställande att kunna vara med 
och bidra i en positiv riktning, säger hon.

UTMANINGAR

En utmaning med att arbeta med hållbarhet som advokat 
är att hålla sig uppdaterad om vad 
som sker på CSR-området för att 
kunna ge klienterna korrekt infor-
mation.

– På senare tid har till exempel 
modernt slaveri blivit allt vanli-
gare. Det kommer att synas i leve-
rantörsleden och i produktionen, 
säger Parul Sharma.

En annan utmaning som även 
är en affärsmöjlighet är att för-
klara för klienterna att antikor-
ruptionsfrågorna måste priorite-
ras för att hållbarhetsarbetet i sin 
helhet ska bli lyckat, enligt Parul 
Sharma.

– Sverige är det tredje minst korrupta landet i världen 
enligt Transparency Internationals perceptionsindex. 
Men det betyder inte att vi inte är korrupta utomlands. 
Det är en affärsrisk att ta seden dit man kommer. Många 
av de länder som svenskar gör affärer med börjar anta 
skärpta lagar inom korruption.

Ytterligare en utmaning är att hitta certifierade auditö-
rer, som har erfarenhet från fältet. 

– Den poolen behöver växa för att företagen ska kunna 
få den rådgivning som de efterfrågar, säger Maria-Pia 
Hope.

LÖNSAMHET

Hos Mannheimer Swartling är lönsamheten i ärenden 
som rör hållbarhet i linje med byråns övriga verksamhet. 
Även hos Vinge har traditionella hållbarhetstjänster, som 
antikorruptionsrådgivning och complianceprogram samt 
oberoende utredningar, samma lönsamhet som andra 
delar av byråns verksamhet. Eftersom CSR-auditeringar 

är ett relativt nytt verksamhetsområde är det för tidigt att 
uttala sig om lönsamheten.

Det strikta begreppet hållbarhet är ett relativt nytt råd-
givningssegment för Wistrand, vilket gör det svårt att be-
döma lönsamheten.

FRAMTIDEN

Maria-Pia Hope är övertygad om att Vinge kommer att 
fortsätta att arbeta med mångfald och jämställdhet in-

ternt. På sikt tror hon även att 
målen, vad som konkret ska upp-
nås och på vilket sätt det ska ske, 
blir ännu tydligare.

– Om tio år är hållbarhet en na-
turlig del i flödet. Men vi lever i 
en föränderlig värld. Digitalise-
ring och globalisering gör att det 
kommer att hända mycket i vår 
bransch. Det är därför viktigt att 
ständigt utvärdera vilken CSR-
strategi vi ska ha för vår verksam-
het, säger hon.

Även hos Mannheimer Swart-
ling fortsätter det interna arbetet 
med mångfald, där jämställdhet 

är en del av arbetet.
– För att som advokatbyrå fortsätta att vara vass måste 

vi tillvarata hela samhällets kompetens och rekrytera en 
ökad mångfald – både män, kvinnor, etnisk mångfald och 
människor med olika typer av bakgrund och erfarenhe-
ter. Det är viktigt för att bättre kunna matcha rådgivare 
till klienterna och är även i linje med byråns värderingar. 
Och det bidrar till en mer dynamisk miljö och ger ett 
bättre resultat, säger Emma Ihre och får medhåll av Tove 
Andersson på Wistrand som också betonar vikten av att 
fortsätta med det interna hållbarhetsarbetet.

Efterfrågan på extern rådgivning om hållbarhet bedöms 
också öka. Såväl Vinge och Wistrand som Mannheimer 
Swartling ser redan i dag att efterfrågan på rådgivning för 
att i förebyggande syfte minska CSR-riskerna ökar.

– Innan ett förvärv görs kontrolleras till exempel arbets-
villkoren hos målbolagets leverantörer och korruptions-
riskerna. Det blir lite dyrare due diligence men företaget 
vinner på det i längden, säger Emma Ihre. n

» 

Svenska företag 
arbetar mer 
aktivt med 
hållbarhet
– vänd!

Jan Dernestam.

BEGREPPEN HÅLLBARHET OCH CSR

l CSR, corporate social 
responsibility, kan definie-
ras som företags sociala 
ansvar. CSR-aktiviteter kän-
netecknas av att de sträcker 
sig utanför det ansvar som 

företag har enligt lagar och 
förordningar.

l EU-kommissionen defi-
nierar hållbart företagande 
som företagens ansvar för 

den egna verksamhetens 
påverkan på samhället.

l I FN:s Global Compact-
initiativ pekas särskilt fyra 
områden ut för företags 

ansvarstagande – mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, 
miljöhänsyn och antikor-
ruption.

Källa: regeringen, verksam - 
het.se och EU-kommissionen
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Svenska företag blir allt mer medvetna 
om vikten av att arbeta aktivt med hållbar 
utveckling. De som inte motarbetar sådant 
som barnarbete, korruption och farliga 
 miljöutsläpp riskerar att skada sitt varu-
märke och förlora trogna kunder.

 Swedwatch som har granskat svenska företags håll-
barhetsarbete sedan organisationen bildades 2003 
kan konstatera en höjd medvetandegrad och en at-

titydförändring i svenskt näringsliv.
– För 6–8 år sedan var många före-

tag fortfarande främmande inför att 
jobba aktivt med de här frågorna. 
Man kunde få svar som ”det är inte 
vår uppgift att hålla koll på var våra 
varor produceras”. Det skulle inget 
större svenskt företag säga i dag, sä-
ger Théo Jaekel, researcher och jurist 
hos Swedwatch.

Ett exempel på den ökande med-
vetenheten är att allt fler företag har 
hållbarhetsavdelningar med perso-
nal som är experter på hållbarhet. 
Även om det fortfarande förekom-
mer har det blivit mindre vanligt att det är kommunika-
tionsavdelningen som ansvarar för hållbarhetsfrågorna.

– Ligger ansvaret på kommunikationsavdelningen finns 
det en risk att hållbarhet handlar om paketering snarare 
än om att aktivt arbeta med frågorna, säger Théo Jaekel.

En viktig förklaring till den ökade medvetenheten tror 
han är att det finns fler riktlinjer och normer för företa-

gen att förhålla sig till nu än tidigare. Ökad medvetenhet 
om vikten av hållbarhet bland kunder, investerare och 
andra intressentgrupper sätter också press på företagen 
att verka för miljön, mänskliga rättigheter, arbetstagares 
rättigheter och antikorruption.

Att svenska företag tar hållbarhetsfrågan på allvar be-
kräftas av en nationell undersökning som hållbarhetsby-
rån Beyond Intent har gjort i samarbete med företagaror-
ganisationen Företagarna.

Studien visar att 86 procent av svenska små och med-
elstora företag anser att det är viktigt eller mycket viktigt 
för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhets-
arbete, medan endast ungefär hälften av företagen fak-

tiskt gör det.
– Vi har borrat i varför många fö-

retag inte har ett hållbarhetsarbete 
trots att de tycker att det är viktigt. 
Det är främst kapacitets- och resurs-
frågor som utgör hinder för många 
små och medelstora företag att aktivt 
arbeta med hållbarhet, säger företa-
gets managing partner Johan Gen-
neby.

För att fler mindre företag ska bör-
ja arbeta aktivt med hållbarhet krävs 
därför att de ser ett tydligt samband 
mellan lönsamhet och hållbarhetsar-
bete, enligt Johan Genneby.

– Saknas affärslogiken tror jag att företagen avvaktar 
även om de känner att de borde göra något. Inte förrän 
de ser att det går att motivera rent affärsmässigt drar de 
igång hållbarhetsarbetet.

Många företag som arbetar aktivt med hållbarhet har 
dock sett positiva resultat av satsningen, berättar Johan 
Genneby. Arbetet leder bland annat ofta till ökad kund-

Svenska företag 
arbetar mer aktivt 

med hållbarhet

”Man kunde få svar 
som ’det är inte vår 

uppgift att hålla koll 
på var våra varor 
produceras’. Det 

skulle inget större 
svenskt företag 

säga i dag.”
Théo Jaekel

» 
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» 

nöjdhet och gynnar marknadsföringen. Var tredje före-
tagare säger också, enligt studien, att hållbarhetsarbetet 
har bidragit till ökad lönsamhet, fler uppdrag och fler 
kunder. Var fjärde företagare angav att arbetet dessutom 
var positivt vid offentliga upphandlingar.

BRA DIALOG

Hur långt företagen har kommit med sitt hållbarhets-
arbete varierar kraftigt från bolag till bolag och mellan 
olika branscher. Théo Jaekels bild är inte att svenska fö-
retag generellt är bättre på hållbar utveckling än företag 
i andra länder. Efter att ha varit i kontakt med kolleger i 
liknande researchorganisationer i andra länder uppfattar 
han dock att det är lättare att föra en dialog om hållbar-
hetsfrågor i Sverige.

– I många andra länder kan det vara mycket svårare att 
få till ett möte mellan en organisation som vår och ett 
företag. Men vi har en tradition av dialog i Sverige. På så 
sätt har vi kanske bättre förutsättningar att på sikt lyckas 
med hållbarhetsarbetet än man har i många andra län-
der.

Sofia Bildstein-Hagberg, expert på finansiell rapporte-
ring på Svenskt Näringsliv, och Niklas Egels Zandén, do-
cent i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet, är av en annan uppfattning och menar 

att svenska och nordiska företag generellt är duktiga på 
att arbeta med hållbarhet. Niklas Egels Zandén hänvisar 
till att svenska bolag ofta hamnar högt upp på olika ran-
kinglistor över hållbarhet, till exempel Dow Jones Sustai-
nability Index. Han tror att en förklaring kan vara den 
svenska modellen, där företag traditionellt tar ansvar för 
hr-frågor och uppmuntrar fackligt engagemang. 

Den studie som hållbarhetsbyrån Beyond Intent har 
gjort tillsammans med Företagarna visar också att ar-
betsförhållanden och arbetsvillkor, som hälsa, säkerhet i 
arbetet och fackliga relationer, är ett hållbarhetsområde 
som prioriteras av svenska små och medelstora företag. 

På miljösidan ligger svenska företag också långt fram-
me, enligt Johan Genneby.

– Miljöarbetet har legat i fokus ända sedan Agenda 21 
på 1990-talet. Med klimatförändringarna tror jag att fler 
känner ett ansvar för miljön. Det handlar om att arbeta 
med energieffektivisering, materialanvändning, återan-
vändning, återvinning och att begränsa användningen av 
kemikalier.

En undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort vi-
sar också att investerare anser att miljö och personal är 
de hållbarhetsfrågor som svenska företag hanterar bäst. 
När det gäller miljö tror Sofia Bildstein-Hagberg att skälet 
är att det finns en stark miljötradition i Sverige och att det 

Fokus Hållbarhet

Att svenska företag tar 
hållbarhetsfrågan på 
allvar bekräftas av en 
nationell undersökning 
som hållbarhetsbyrån 
Beyond Intent har 
gjort i samarbete med 
företagarorganisationen 
Företagarna.
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är en självklarhet att inte skräpa ner. Att svenska företag 
inte har kommit lika långt i sitt arbete för mänskliga rät-
tigheter och antikorruption tror hon beror på att Sverige 
sedan länge är ett välfärdssamhälle. 

– Många svenska företag tänker inte ens att barnarbete 
skulle kunna vara ett problem. Men ju mer verksamhet 
svenska företag bedriver i utvecklingsländerna desto mer 
påverkas de av sådana frågor, säger hon.

Enligt Sofia Bildstein-Hagberg blir hållbarhetsfrågorna 
alltmer integrerade i hela företagets verksamhet – från 
produktion till distribution, personalfrågor och mark-
nadsföring. 

– Hållbarhet är inte längre bara en rapporteringsfråga. 
Det handlar i grunden om sunt företagande, att hushålla 
med de resurser man har – råva-
ror, arbetskraft och kapital. Det är 
viktigt för att stå sig i konkurren-
sen. Företagen vill inte att varu-
märket förknippas med tvivelak-
tig verksamhet som miljöutsläpp, 
korruption och barnarbete. Och 
det är viktigt för att kunna attra-
hera arbetskraft. Ungdomar som 
kommer ut på arbetsmarknaden 
förväntar sig att verksamheten 
bedrivs på ett hållbart sätt, säger 
Sofia Bildstein-Hagberg.

Det finns, enligt Niklas Egels 
Zandén, fem huvudsakliga skäl till 
varför det är viktigt för företagen 
att arbeta med hållbarhet. Den etiska övertygelsen är en 
viktig variabel för många bolag. 

– Företag är inga rationella vinstmaximeringsmaskiner. 
De består av människor som ofta vill göra gott, säger han.

Ett annat skäl är en önskan om att stärka varumärket 
genom att vara en god samhällsmedborgare, och därmed 
kunna locka till sig såväl kunder som duktiga medarbe-
tare. Det finns också ett effektivitetsargument.

– Om du använder en energieffektiv glödlampa i stället 
för en vanlig glödlampa är det både bättre för miljön och 
för din plånbok, säger Niklas Egels Zandén.

Dessutom kan hållbarhetsarbetet bidra till produkt- 
och tjänsteutveckling, som gör att företagets verksamhet 
är anpassat till framtida regleringar och kundpreferenser. 
Ett femte argument för att arbeta med hållbarhet är att 
det finns marknadssegment där man kan gå in genom att 
profilera sig med hållbarhet. Kravmärkt mat är ett exem-
pel på en sådan marknad som växer snabbt.

Utvinningsindustrier, som gruva och gas, hör till de 
branscher där flest fall om påstådda människorättskränk-
ningar sker globalt, enligt Swedwatch.

– Gruvföretagens verksamhet innebär en stor risk för 
negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Det är stora 

projekt, där människor ofta förflyttas mot sin vilja, säger 
Théo Jaekel.

TEXTILINDUSTRIN

Textilindustrin är ett exempel på en bransch som har ar-
betat med hållbarhet länge och där medvetenheten om 
frågorna är stor. Exempel på åtgärder som har vidtagits 
för att verksamheten ska bli mer hållbar är ökad använd-
ning av ekologisk bomull och återvinning av gamla plagg. 
Det finns ofta också väl inarbetade system och processer 
för att kontrollera leverantörer.

Lindex är ett exempel på ett modeföretag som har ar-
betat med hållbarhetsfrågor sedan i slutet på 1990-talet. 
Arbetet inleddes parallellt med att bolaget öppnade sina 

första produktionskontor i Asien. 
Dessförinnan köptes produkterna 
in via mellanhänder.

– När vi kom närmare produk-
tionen och produktionsländerna 
såg vi vilka utmaningar som fanns 
där, både socialt och miljömässigt. 
Vi insåg att vi behövde jobba med 
våra leverantörer för att förbättra 
förhållandena, säger Lindex håll-
barhetschef Sara Winroth.

Till en början handlade arbetet 
om klassiska hållbarhetsfrågor 
som att se över egen energiåtgång, 
avfallshantering, återvinning och 
transporter. Arbetet i leverantörs-

led var till en början fokuserat på de sociala förhållan-
dena med förbud mot barnarbete och krav på säker ar-
betsmiljö. I början handlade det mycket om kravställning 
och uppföljning av kraven genom inspektioner på plats 
i fabrikerna. I dag ses leverantörerna mer som partner 
och bolaget arbetar tillsammans med dem för att driva 
hållbarhetsarbetet framåt. 

– Nu gör vi hållbarhetsresan tillsammans. Det handlar 
om att dela kunskap och ha gemensamma mål för vad 
man vill åstadkomma,  till exempel synen på värdet av 
vatten – att det är en viktig resurs som man hushållar med 
och renar. Vi samarbetar också mer med branschkonkur-
renter, organisationer och andra aktörer i samhället än 
tidigare, säger Sara Winroth.

Målet är att minst 80 procent av plaggen som företaget 
säljer ska vara gjorda av hållbart material 2020. Minst 80 
procent av plaggen ska också tillverkas med mindre en-
ergi, kemikalier och vattenåtgång än i dag.

En förklaring till att branschen som helhet har priori-
terat hållbarhet kan vara en successivt uppbyggd medve-
tenhet till följd av att textil- och modebranschen sedan 
1990-talet har granskats regelbundet av medierna och 
olika intresseorganisationer. Det finns dessutom ett tryck 

» 

Théo Jaekel.

Sara Winroth.
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från konsumenterna och medarbetarna på att verksam-
heten ska vara hållbar. 

– Konsumentnära branscher som har utsatts för kritik 
av aktivister, kampanjer och medial granskning är gene-
rellt sett duktiga på att arbeta med hållbarhet. Kritiken 
påverkar varumärket negativt. Men det innebär inte att 
klädbranschen har bäst arbetsvillkor hos sina leveran-
törer, eftersom villkoren i branschen generellt är dåliga, 
säger Niklas Egels Zandén.

UTMANINGAR

En utmaning i företagens hållbarhetsarbete är att det 
inköpande företaget ofta har en begränsad makt att på-
verka leverantören. 

– Tillverkarna är i dagsläget inga 
små fabriker med några hundra 
anställda. Det kan vara multinatio-
nella koncerner med flera hund-
ratusen anställda. Köparna är 
ofta förhållandevis små. Byter de 
leverantör handlar det om en liten 
andel av volymen. I ett sådant sys-
tem är det inte uppenbart att kö-
paren kan ställa krav på verksam-
heten, säger Niklas Egels Zandén.

Sara Winroth bekräftar att så 
kan vara fallet. 

– Ska man få något att hända 
kan man inte bara ställa krav. Det 
handlar om så mycket mer; det 
gäller att välja leverantörer och fabriker med omsorg som 
delar vår målsättning och vilja att driva hållbar utveck-
ling. Partnerskap för hållbar utveckling handlar mycket 
om att dela kunskap och ha gemensamt ägandeskap 
och ansvar för att tillsammans kunna åstadkomma mer 
än vad var och en kunnat göra som enskild aktör. Till-
sammans med våra leverantörer, och med stöd av olika 
expertorganisationer, genomför vi olika förbättringspro-
jekt, säger hon.

En annan utmaning för klädbolagen är att få med sig 
vd, ledningsgruppen och styrelsegruppen i det långsik-
tiga hållbarhetsarbetet.

– Det är viktigt att ledningen har en hög målsättning 
och en strategisk tydlighet i de satsningar som görs inom 
hållbarhetsarbetet och ser affärsnyttan i det, både på kort 
och lång sikt. För det är inte gratis att jobba med hållbar-
het, säger Sara Winroth.

HÅLLBARA INVESTERINGAR OCH LÖNSAMHETEN

Det går, enligt Niklas Egels Zandén, inte att ge ett entydigt 
svar på om det är lönsamt att investera i hållbarhet.

– Det går att göra bra och dåliga investeringar i hållbar-
het på samma sätt som när det gäller kvalitet, produktut-

veckling och innovation. En investering i hållbarhet kan 
stärka varumärket. Men varumärket kan också skadas 
om företaget inte kan leva upp till vad det har lovat, säger 
han.

Lindex erfarenhet är att investeringar i hållbarhet är 
lönsamma, i alla fall på lång sikt.

– En stor investering i till exempel ett vattenverk är svår 
att hämta hem direkt. Men våra kunder och Lindex egna 
medarbetare skulle bli oerhört besvikna om vi inte jobba-
de seriöst med de här frågorna. Våra medarbetare vill ar-
beta på ett företag som tar ansvar. Hållbarhetsarbetet är 
viktigt för att kunna både behålla och attrahera de bästa 
talangerna och driva affären framåt och vara lönsamma, 
säger Sara Winroth.

Men Sofia Bildstein-Hagberg 
berättar att det finns en gräns när 
priset för en hållbarhetsinveste-
ring blir för högt.

– Skruvas kraven på företagen 
väldigt hårt och deras ansvar 
sträcker sig så långt ut i underleve-
rantörskedjan att de bedömer att 
det inte finns någon möjlighet att 
kontrollera verksamheten kan det 
hända att de avstår från att göra in-
vesteringen. Företagen ifrågasät-
ter om det är värt att ta risken att 
göra investeringen, om det är värt 
att riskera att bli förknippade med 
något som kan skada varumärket 

och som de inte har möjlighet att kontrollera, säger hon.
Sofia Bildstein-Hagberg vill dock inte dra det så långt 

som att säga att kraven på företagen är för höga. 
– Men det uppstår säkert tillfällen då kraven och för-

väntningarna från frivilligorganisationer är lite högre än 
vad företagen har verktyg att leva upp till, säger hon.

FÖRÄNDRAD SYN PÅ HÅLLBARHET

Blickar man framåt tror Svenskt Näringsliv att hållbar-
hetsrapporter som enbart upprättas i marknadsförings-
syfte helt är på väg bort.

– Företagen inser att hållbarhetsrapportering  är mer 
än begrepp på ett papper. Sådant genomskådas och det 
blir därför allt viktigare att det finns substans i det företa-
gen rapporterar, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

Niklas Egels Zandén tror att hela synen på hållbarhet 
kan komma att förändras när länder som Kina och Indien 
blir starkare ekonomier.

– Det är de som har makt som definierar vad som är 
rätt och fel. När makten förskjuts förskjuts även defini-
tionerna. Om den kinesiska staten är ägare är synen på 
fackföreningar kanske inte densamma som om ägaren är 
en svensk pensionsfond, säger han. n

”Företagen inser att 
hållbarhetsrappor-

tering  är mer än be-
grepp på ett papper. 
Sådant genomskådas 

och det blir därför allt 
viktigare att det finns 

substans i det före-
tagen rapporterar.”

Sofia Bildstein-Hagberg.

» 
Målkonflikter 
i textilindustrin
– vänd!

Johan Genneby.

Sofia Bildstein-Hagberg.
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Trots att många företag arbetar mer aktivt 
med hållbarhetsfrågor än tidigare är det 
fortfarande inte ovanligt med konflikter 
mellan företagens verksamhet och vad 
som är en hållbar utveckling. De vanligaste 
målkonflikterna rör korruption och negativ 
miljöpåverkan.

 T extilindustrin är en bransch där det är vanligt med 
målkonflikter. Det kan till exempel hända att det 
förekommer barnarbete i ett produktionsland. 

Men Gunnar Rimmel, professor i redovisning vid Jönkö-
ping International Business School och forskare vid Goth-
enburg Research Institute, är övertygad om att företagen 
inte medvetet anlitar fabriker där barn utför arbetet.

– Företag blir allt mer medvetna om att barnarbete  
uppmärksammas medialt. Det kan påverka försäljningen 
och aktiekurserna. Många bolag försöker därför minime-
ra CSR-riskerna i sin verksamhet, säger han.

Det kan även förekomma förbjudna kemikalier i tyger 
och kemikaliehalten kan vara för hög. Men även det är 
hållbarhetsrisker som branschen försöker minimera, del-
vis därför att varumärket tar skada om det blir allmänt 
känt. 

– Kunderna förväntar sig att de köper miljövänliga och 
hållbara produkter. Besvikna kunder blir kostsamt för 
företagen. De får svårt att behålla trogna kunder, säger 
Gunnar Rimmel.

NYA AFFÄRSMODELLER KRÄVS

Théo Jaekel, researcher och jurist på organisationen 
Swedwatch, ser visserligen positivt på de åtgärder som 
har vidtagits inom industrin – som exempelvis återvin-
ning av gamla kläder, användning av ekologisk bomull 
och en översyn av vattenförbrukningen. Problemet är, 
enligt honom, att textilföretagen diskuterar vilka föränd-
ringar som kan göras inom den affärsmodell som redan 
finns, inte hur verksamheten ska ställas om. 

– Det är inte hållbart att ha en affärsmodell som går 
ut på att pressa kostnaderna för att konsumenterna ska 
kunna köpa mer och mer billiga kläder. Den affärsmodel-

len är inte hållbar varken när det gäller klimat eller ar-
betsvillkor. Det är det som leder till att arbetarna i länder 
som Kina, Bangladesh och Kambodja inte kan leva på sin 
lön. Ska arbetarna få bättre lön måste produkterna få bli 
dyrare. Där blir det en tydlig målkonflikt mellan textilin-
dustrin och vad som är hållbart, säger Théo Jaekel.

Niklas Egels Zandén, docent i företagsekonomi vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillägger att 
ur ett hållbarhetsperspektiv vore det bästa att helt sluta 
med mode, behålla kläderna tills de går sönder och där-
efter återvinna dem.

– Men modecyklerna blir allt kortare. Det krävs en änd-
ring av affärsmodellen för att klädkedjorna ska bli verk-
ligt hållbara. Men där har företagen långt kvar. Det är en 
svår fråga som kräver svåra beslut och risktagande.

Lindex hållbarhetschef Sara Winroth anser precis som 
Gunnar Rimmel och Niklas Egels Zandén att det krävs nya 
affärsmodeller för att textilindustrin ska bli mer hållbar. 
Hon anser dock inte att man behöver gå så långt som till 
att helt upphöra med mode och använda kläderna tills de 
går sönder.

– En lösning kan vara att göra kortsiktigt mode av bio-
material som man kan slänga på komposten. 

Hon tror inte heller att alla plagg måste bli dyrare för 
att kunna produceras hållbart.

– Vi agerar för att mer konsumentåtervunnet material 
ska användas i processerna i framtiden. Det innebär färre 
steg i framtagandet av tyg där man skippar resursinten-
siva steg som till exempel odlingen av bomull och i vissa 
fall även behov av spinning och färgning. Genom att kapa 
vissa led kan man kapa kostnader och hitta resurseffekti-
vitet. Jag är inte säker på att allt mode måste bli dyrare, 
säger Sara Winroth.

Hon berättar att det i modebranschen även finns idéer 
och tankar kring uthyrning av kläder som en del av af-
färsmodellen.

– Det handlar om att tillgången, till i vårt fall kläder, och 
inte ägandet är det viktiga, säger Sara Winroth men hon 
konstaterar samtidigt att det finns stora utmaningar och 
att det inte är en självklar lösning för alla företag. 

– Man skiftar inte från en affärsmodell till en annan 
över en natt. Men alla modeföretag som jobbar med håll-
barhet testar eller funderar nog på hur man på olika sätt 
kan agera mer resurseffektivt och komplettera eller byta 
ut sitt sätt att erbjuda mode till kunder, säger hon.

Målkonflikter i   textilindustrin
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Gunnar Rimmel.
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KUNDERNAS ANSVAR

Théo Jaekel lyfter även fram att konsumenterna har ett 
ansvar att ställa krav på klädföretagen.

– Konsumenter måste även vara beredda att betala mer. 
De måste inse att köper de en nytillverkad t-shirt för 50 
kronor kanske inte allt står rätt till, säger han.

Sara Winroth berättar att de flesta kunderna efterfrå-
gar mer hållbart producerade produkter, men att det 
hittills inte finns något som tyder på att de är villiga att 
betala mer för dem.

– Många kunder ser det fortfarande som en bonus om 
ett plagg är gjort av ekologiskt material eller energi- och 
kemikaliebesparande processer.  

ADVOKATER OCH MÅLKONFLIKTER

Svenska advokatbyråer har ibland klienter vars verksam-
het inte är hållbar. Det kan till exempel förekomma barn-
arbete i ett produktionsland. Enligt Théo Jaekel ska advo-
katbyråerna i ett sådant läge utgå ifrån FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter.

– Enligt riktlinjerna förväntas de utöva det inflytande 
som de kan för att påverka affärspartnern att förändra 
sitt beteende, kompensera eller att upphöra med det som 
orsakar negativ påverkan, säger han.

Det viktiga är att advokatbyråerna frågar sig om det 
finns ett intresse hos klienten av att få vägledning i hur 
eventuella risker för människorättskränkningar i verk-
samheten ska hanteras, framhåller Théo Jaekel.

– Det intressanta är inte om det eventuellt finns barnar-
bete någonstans i leverantörsleden. Så ser ju tyvärr för-
hållandena ut i många länder i dag. Det intressanta är vad 
klienten gör för att motverka riskerna och för att bidra 
till en kontinuerlig förbättring. Finns ett intresse för det 
arbetet finns det inget som säger att man inte kan ha före-
taget som klient. Även de som har begått ett brott har ju 
dessutom rätt till juridisk representation. Om ett företag 
stäms för att det skulle ha kränkt mänskliga rättigheter 
måste det ju ha rätt att vända sig till en advokat som ska 
föra dess talan, säger Théo Jaekel.

Vinges CSR-chef Parul Sharma anser att det inte går att 
tala om målkonflikter i praktiskt CSR-arbete. 

– Vi kan inte ta hänsyn till om det är hållbara branscher 
eller inte. Det är vår uppgift att gå in och stötta bolag som 
är i högriskbranscher. För oss handlar det om att se ris-
kerna och mitigera dem, säger hon.

– Samtidigt är vi advokater och tror på rätten till juri-
disk rådgivning och assistans. Det är grunden i det som 
vi förväntas tillhandahålla, tillägger Vinges vd Maria-Pia 
Hope.

Även Tove Andersson, partner på Wistrand, anser att 
det skulle vara mycket långtgående att tacka nej till en 
klient, men att sådana överväganden måste göras i vissa 
situationer.

Mannheimer Swartlings hållbarhetschef Emma Ihre 
betonar att det inte är advokaternas roll att moralisera 
angående klientens affär.

– Tobaksindustrin, vapenindustrin och spelbranschen 
kan uppfattas som kontroversiella av vissa aktörer, men 
de är legala verksamheter. Vi kan till exempel hjälpa till 
att se till att tobaksbolagen inte har barn som arbetar på 
tobaksfälten och att det inte förekommer aggressiv mark-
nadsföring gentemot barn och ungdomar, säger Emma 
Ihre. 

Hon tillägger dock att det finns klienter som byrån inte 
arbetar med, även om verksamheten inte är olaglig, på 
grund av att deras värderingar eller verksamhet inte är i 
linje med byråns värderingar. 

– Om en klient skulle anse att det är acceptabelt med 
tvångsarbete, barnarbete eller att betala mutor är det 
inte i linje med våra värderingar. En sådan klient kan vi 
inte jobba med, säger Emma Ihre. n

Landets största 
företag ska 
hållbarhets- 
redovisa
– vänd!

Textilindustrin är en 
bransch där det är van-
ligt med målkonflikter.
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Regeringen föreslår att det ska bli obliga-
toriskt för landets 1 600 största företag att 
hållbarhetsredovisa från och med räken-
skapsåret 2017. Förslaget har både förtjänster 
och brister anser advokater, forskare och 
representanter för näringslivet. 

 I en proposition från i juni föreslår regeringen att alla 
svenska företag av en viss storlek ska upprätta en 
hållbarhetsrapport med information om miljö, 

 sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga 
 rättigheter samt hur de arbetar för att motverka korrup-
tion. Propositionen, Företagens rapportering om hållbar-
het och mångfaldspolicy (2015/16:193), innebär att alla 
företag som uppfyller fler än ett av kriterierna – 250 an-
ställda, en nettoomsättning på 350 miljoner kronor och 
175 miljoner kronor i balansomslutning – ska hållbarhets-
redovisa.

I rapporten ska företagen bland annat beskriva sin 
policy i hållbarhetsfrågor och de största riskerna som 
är kopplade till verksamheten. Om företaget saknar en 
policy i någon hållbarhetsfråga ska det framgå av redo-
visningen varför så är fallet. Dessutom föreslås att de 50 
största noterade bolagen i sin bolagsstyrningsrapport ska 

upplysa om vilken mångfaldspolicy som tillämpas av sty-
relsen när det gäller till exempel ålder, kön, utbildning 
och yrkesbakgrund.

De advokater vi har intervjuat välkomnar att det av pro-
positionen tydligt framgår vad som avses med hållbarhet. 
I propositionen nämns FN:s Global Compact-initiativ, där 
fyra områden pekas ut för företagens ansvarstagande – 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och 
antikorruption.

– Nu framgår det konkret vilka områden företag måste 
arbeta med och utvärdera ur ett riskperspektiv, säger 
Vinges vd Maria-Pia Hope.

Redovisningskravet föreslås träda i kraft den 1 decem-
ber 2016 och tillämpas första gången det räkenskapsår 
som inleds efter den 31 december 2016. 

EU-DIREKTIV

Syftet med rapporteringskravet, som bygger på ett EU-
direktiv, är att göra information om hur svenska företag 
arbetar med hållbarhetsfrågor öppen och jämförbar. 
Det är viktigt att samma regler gäller i Sverige och EU, 
poängterar Gunnar Rimmel, professor i redovisning vid 
Jönköping International Business School och forskare vid 
Gothenburg Research Institute.

– Svenska företag är i hög grad internationella och mö-
ter internationella krav. Vill de konkurrera med att de är 
miljövänliga är det en fördel om de kan jämföra sig med 
andra företag i EU.

Landets största företag    ska hållbarhetsredovisa
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De nya redovisningskraven ska, enligt regeringen, vara 
ett stöd för företagen och samtidigt ge medborgare, in-
vesterare och andra intressenter en bättre möjlighet att 
följa upp företagens arbete. Fler ska därmed kunna fatta 
informerade beslut om vilka företag de vill investera i el-
ler handla med.

LEDNINGSFRÅGA

En följd av regeln är att företag som inte har ett aktivt 
hållbarhetsarbete måste förklara hur de inom en snar 
framtid avser hantera sina risker.

– Det gör att frågorna kommer upp på styrelsens agen-
da, de blir en ledningsfråga, säger Maria-Pia Hope och får 
medhåll av övriga advokater som vi har intervjuat.

Även Swedwatch tror att lagstiftningen gör att företa-
gen höjer ribban för sitt hållbarhetsarbete. 

– Det är positivt att det blir en självklar del av företagens 
verksamhet att hållbarhetsrapportera. Redovisningskra-
vet är ett viktigt steg mot att utveckla och få mer lagstift-
ning på hållbarhetsområdet. Fler bindande krav gör att 
fler företag arbetar med de här frågorna, säger Théo Jae-
kel, researcher och jurist hos organisationen.

Gunnar Rimmel välkomnar också att företagens håll-
barhetsarbete börjar regleras. Utan reglering är risken, 
enligt honom, stor att företagen bara rapporterar om det 
som är fördelaktigt för dem själva. Gunnar Rimmel anser 
dessutom att hållbarhetsrapporteringen hjälper företa-
gen att fatta bättre beslut.

– Dåliga beslut och negativ publicitet går att undvika 
om det är tydligare reglerat vilken information före- 
tagen måste lämna ut. Med en reglering blir hållbarhet  
en naturlig del av företagens kultur. Det finns ett mer-
värde för företagen i att rapportera om hållbarhet, säger 
han.

En annan konsekvens kan bli att företagen slutar 
att göra affärer i länder där det finns utredd korrup- 
tion.

– Är det en tillväxtmarknad företaget måste lämna blir 
ju omsättningen mindre. Samtidigt påverkas företaget 
inte av skandaler, vilket är positivt för varumärket, säger 
Gunnar Rimmel.

Studier från Sydafrika visar också att efter en övergång 
till en reglerad hållbarhetsrapportering blir informatio-
nen bättre, vilket uppskattas av investerarna. 

– Företagen får lättare tillgång till kapital på aktiemark-
naden. Vinsten av hållbarhetsrapporteringen kan därför 
bli mycket större än de små kostnader företagen har initi-
alt för att rapportera, säger Gunnar Rimmel.

OTYDLIGA KRAV

Regeringen anser inte att alla företag ska rapportera om 
alla hållbarhetsaspekter, utan vill att bolagen rapporterar 
om de aspekter som är relevanta för just deras verksam-
het. 

Mannheimer Swartling ser positivt på att det inte blir 
nödvändigt för företagen att följa en viss rapporterings-

Landets största företag    ska hållbarhetsredovisa

» 

Fokus Hållbarhet
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struktur, utan att de ska rapportera om det som är vä-
sentligt för deras verksamhet och förklara varför de väl-
jer bort att rapportera om vissa frågor.

– Bolagen som ska rapportera är olika stora, är verk-
samma i olika branscher, har exponering mot olika 
marknader och har olika ägande. Det vore konstigt att 
standardisera och styra rapporteringsstrukturen när 
verksamheterna ser så olika ut, säger advokatbyråns håll-
barhetschef Emma Ihre.

Svenskt Näringsliv tycker också att det är bra att den 
svenska lagstiftaren inte har valt att ställa högre krav på 
vad hållbarhetsrapporten ska innehålla än vad som gäller 
i resten av EU.

– Men vi befarar att andra europeiska länder kan kom-
ma att lägga till olika krav när de genomför lagen. Det 
kan vara ett stort problem för företag som bedriver verk-
samhet i olika länder och kan göra 
det svårt att upprätta en rapport för 
hela koncernen, säger Sofia Bild-
stein-Hagberg, expert på finansiell 
rapportering hos organisationen.

Swedwatch, som visserligen ser 
positivt på det nya redovisningskra-
vet, hade däremot gärna sett att det 
var tydligare.

– Det enda som krävs är att någon 
form av hållbarhetsrapportering ska 
upprättas. Det är upp till företagen 
att avgöra vad de ska rapportera om 
och på vilket sätt. Då blir det dels 
svårt att mäta hur företagen preste-
rar, dels svårt och jämföra företag och branscher med 
varandra, säger Théo Jaekel.

Han befarar att hållbarhetsrapporteringen i mångt och 
mycket kommer att se ut på samma sätt som i dag, då det 
är frivilligt, det vill säga att vara övergripande och inne-
hålla väldigt selektiv information. 

Swedwatch hade gärna sett att hållbarhetsregleringen 
hade byggt på FN:s vägledande principer. Frågorna som 
ska besvaras, enligt riktlinjerna, är konkreta och gäller till 
exempel vilka hållbarhetsrisker som har identifierats och 
hur de har hanterats.

– Det hade varit bra om det i lagstiftningen hade funnits 
tydliga krav kring vad företagens hållbarhetsrapportering 
ska innehålla. Nu räcker det till exempel att ha en policy 
som säger att företaget inte accepterar barnarbete, säger 
Théo Jaekel.

En tydligare och hårdare reglering vore även ett effek-
tivt sätt att tvinga företag som inte sköter sig till bättring, 
anser Gunnar Rimmel.

– Den som bryter mot reglerna kan då ställas inför rätta 
och dömas till exempelvis skadestånd.

En tydligare lagstiftning är dessutom något som efter-

frågas av företagen, åtminstone av dem som har ett aktivt 
hållbarhetsarbete, enligt Niklas Egels Zandén, docent i 
företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet.

– Många av de företag som ligger i framkant tvingas nu 
konkurrera med företag som har icke-hållbara affärsmo-
deller och lösningar, säger han.

LITE STÖD

Regeringen uppskattar att ungefär 1 600 företag kom-
mer att beröras av kravet på att hållbarhetsredovisa. Det 
svenska redovisningskravet blir därmed mer långtgående 
än vad EU-direktivet kräver. Hade direktivet följts hade 
endast de 100 största företagen blivit redovisningsskyl-
diga.

Vinges CSR-chef Parul Sharma tror dock att fler än 
1 600 svenska företag påverkas.

– Företagen som omfattas direkt 
kommer att ställa krav på dem de 
samarbetar med, leverantörer och 
kunder, att redogöra för sitt hållbar-
hetsarbete, säger hon.

Svenskt Näringsliv anser att rap-
porteringskravet blir en stor utma-
ning för många av de mindre och 
medelstora företagen. Stora företag 
har redan upprättat hållbarhets-
redovisningar i flera år. För dem 
innebär det nya kravet därför ingen 
större förändring, enligt Sofia Bild-
stein-Hagberg.

– Mindre och medelstora företag har inget system för 
att rapportera icke-finansiell information. De saknar den 
traditionen och den kunskapen.

Hon får medhåll av Johan Genneby, managing partner 
på hållbarhetsbyrån Beyond Intent. Han är positiv till den 
ökade regleringen på hållbarhetsområdet och att företa-
gen får ett ramverk att förhålla sig till. Men efterforsk-
ningar som hållbarhetsbyrån har gjort visar att små och 
medelstora företag anser att det inte finns tillräckligt med 
stöd och att de inte har tillräcklig kunskap om hur de ska 
arbeta med hållbarhet.

– Många små och medelstora företag saknar verktyg 
och kunskap om hur de konkret ska arbeta med hållbar-
het och i ännu större utsträckning hur de ska rapportera. 
Många företag vet inte hur de ska hitta information om 
hur de ska arbeta med bland annat mänskliga rättigheter.  
Om det här är en politiskt prioriterad fråga borde det till 
exempel finnas kontaktpunkter dit det går att vända sig 
för att få hjälp, säger Johan Genneby.

Sofia Bildstein-Hagberg befarar att företagens konkreta 
hållbarhetsarbete kan bli lidande till följd av redovis-
ningskravet.

”Många av de 
företag som ligger 
i framkant tvingas 

nu konkurrera 
med företag som 
har icke-hållbara 

affärsmodeller och 
lösningar.”
Niklas Egels Zandén

» 
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– Den här regleringen ställer främst krav på rappor-
tering, inte att man ska bedriva hållbarhetsarbete. För 
mindre företag som har en snäv intressentkrets riskerar 
detta att endast bli en administrativ pålaga. Företag som 
bedriver verksamhet med bristande resurser kan komma 
att tvingas dra ner på det konkreta hållbarhetsarbetet för 
att istället lägga resurserna på administration och rap-
portering, säger hon.

KOSTNADER

Sofia Bildstein-Hagberg bedömer att många företag kom-
mer att behöva anställa personal för att upprätta hållbar-
hetsrapport, göra riskanalyser och avgöra vilka områden 
företaget förväntas rapportera kring mot bakgrund av sin 
affärsidé och verksamhet. Dessutom måste personalen 
utbildas i hur rapporteringen ska gå till och det som ska 
mätas måste definieras.

– Min erfarenhet är att företag tar 
oerhört allvarligt på rapporterings-
frågor. De vill inte kommunicera 
siffror som inte kontrolleras och re-
videras. Det krävs mycket arbete och 
dokumentation kring det. Jag tror 
inte att medvetenheten om det har 
varit särskilt stor hos dem som har 
utformat lagen, säger Sofia Bildstein-
Hagberg.

I lagförslaget anges att kostnader-
na för att upprätta en hållbarhets-
rapport väntas ligga på mellan 5 000 
och 40 000 kronor  per år.

– Det är en väldigt låg siffra. Vi har gjort en ovetenskap-
lig enkät bland några börsföretag och frågat hur mycket 
deras hållbarhetsrapport ungefär kostar. Då fick vi ett 
spann på mellan 500 000 och 2 miljoner kronor. Det är 
en mer realistisk siffra, säger Sofia Bildstein-Hagberg.

Swedwatch tycker att de som hävdar att regelbördan 
blir för stor för små och medelstora företag har missupp-
fattat hur FN:s vägledande principer om företagande och 
mänskliga rättigheter fungerar. Enligt riktlinjerna ska fö-
retagen göra en kontinuerlig risk- och konsekvensanalys 
av sin verksamhet.

– Det är ett flexibelt verktyg som anpassas till företagets 
storlek och bransch. Ett litet företag, som har mindre 
resurser, har även färre leverantörer. Ett sådant företag 
behöver inte göra en lika omfattande riskanalys som ett 
stort företag som har verksamhet i hundra länder och tu-
sentals leverantörer, säger Théo Jaekel.

Även Gunnar Rimmel har svårt att se hur hållbarhets-
rapporteringen skulle kunna handla om några enorma 
kostnader. Enligt honom finns redan information om ut-
släpp, korruptionsrisker och miljöpåverkan internt hos 
många företag.

– Men det kan hända att informationen inte finns  
centraliserad och att företagen upplever det som ett  
problem. Det är inget orimligt krav att de måste ko- 
ordinera verksamheten nu. Men självklart blir det ett 
merarbete initialt, då företagen måste gå igenom sin 
verksamhet och ta reda på var informationen finns, säger 
han.

FRIVILLIGHET

Svenskt Näringsliv hade föredragit att det även fortsätt-
ningsvis skulle vara frivilligt för företagen att hållbarhets-
rapportera.

– Det har hittills gått alldeles utmärkt på frivillig väg. 
Det saknas stöd för att marknaden saknar den informa-
tion som det nu kommer att lagstiftas om, säger Sofia 
Bildstein-Hagberg.

Både Gunnar Rimmel och Théo 
Jaekel tycker till skillnad från Svenskt 
Näringsliv att det vore bra om alla 
företag omfattades av den nya regle-
ringen.

– Det borde vara lika självklart för 
ett företag att rapportera kring sitt 
hållbarhetsarbete som att göra en 
finansiell årsredovisning, säger Théo 
Jaekel.

FLER UPPDRAG

Såväl Wistrand och Vinge som Mann-
heimer Swartling räknar med att den 
nya redovisningsregeln kommer att 

innebära fler uppdrag för de affärsjuridiska advokatby-
råerna. Redan innan regeln har trätt i kraft kommer det 
in många förfrågningar om hur redovisningen ska gå till 
och följas upp.

– Bolag som i dag inte gör någon riskanalys av hållbar-
hetsfrågor eller som saknar processer och system för att 
hantera hållbarhetsrisker kan behöva hjälp. Det blir yt-
terligare en del av vår rådgivning, säger Emma Ihre, håll-
barhetschef på Mannheimer Swartling.

Gunnar Rimmel beskriver hållbarhetslagsregleringen 
som ett steg i rätt riktning –och han tror att den blir tydli-
gare och skärps med tiden. 

– Intressenterna kommer nog att börja efterfråga mer 
exakt information så småningom. Jag tror att vi kommer 
att få se krav på sifferuppgifter om till exempel vatten- 
och energiförbrukning framöver, säger han.

Om företagens verksamhet fortsätter att få negativa 
effekter på omvärlden finns det bara en lösning, enligt 
Niklas Egels Zandén.

– Då måste staten gå in med en väldigt hård lagstiftning 
och reglera verksamheten. Det är möjligt att det är där vi 
är om 10–15 år. n » 

Ny regel om 
hållbarhet 
för advokater
– vänd!
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Advokatsamfundet har tagit fram rikt- 
linjer för hur frågor om företagande och  
mänskliga rättigheter ska bli en naturlig  
del i svensk advokatverksamhet. Sam - 
fundet har även infört en ny bestämmelse 
i de väg ledande reglerna om god advokat- 
sed (VRGA) som rör företagande och  
mänskliga rättigheter.

 M ot bakgrund av de skyl-
digheter som advokat-
byråer har att värna 

mänskliga rättigheter som följer 
av FN:s vägledande principer om 
företagande och mänskliga rättig-
heter, liksom av den internatio-
nella advokatorganisationen IBA:s 
och den europeiska advokator-
ganisationen CCBE:s rekommen-
dationer kring dessa frågor, har 
Advokatsamfundet tagit fram en 
promemoria med särskilda rikt-
linjer för hur frågor rörande företagande och mänskliga 
rättigheter ska integreras i svensk advokatverksamhet.

– Advokatsamfundet och advokatbyråerna bör ligga i 
framkant när det gäller hållbarhet och CSR. Jag är mycket 
glad att vi kommit så här långt. Samtidigt ska man inte 
underskatta de ibland svåra avvägningar som implemen-
teringen av de så kallade Ruggie-principerna kan föranle-
da. Advokatens oberoende, lojalitet och tystnadsplikt får 
nämligen aldrig ifrågasättas. Advokatsamfundet och dess 
ledamöter får inte bli någon allmän smakdomstol, säger 
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. 

Med anledning av de riktlinjer och rekommendationer 
som har tagits fram av Advokatsamfundet har styrelsen 
även beslutat att införa en ny regel om upprätthållande 

av mänskliga rättigheter i advokatverksamheten i de väg-
ledande reglerna om god advokatsed (VRGA). Den nya 
bestämmelsen trädde i kraft den 15 juni 2016. Bestäm-
melsen (2.9 VRGA) stadgar att en advokat inte får lämna 
råd i syfte att motverka eller kringgå sådana mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter som omfattas av 
1950 års europeiska konvention om skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och grundläggande friheterna. Enligt 
bestämmelsen bör en advokat även i övrigt verka för 
upprätthållandet av mänskliga fri- och rättigheter i sin 
verksamhet.

Enligt Emma Ihre, hållbarhetschef på Mannheimer 
Swartling som var med i den ar-
betsgrupp som tog fram riktlin-
jerna för advokatbyråer med af-
färsjuridisk verksamhet i fråga om 
företagande och mänskliga rät-
tigheter, finns ett behov av regeln 
eftersom klienterna har efterfrågat 
juridisk expertis vad gäller företa-
gande och mänskliga rättigheter.

– Dessutom ser en god juridisk 
rådgivare ofta ett behov av att ta 
upp frågor kring mänskliga rättig-
heter om en klient till exempel ska 
göra en investering i ett land där 

det finns erkända problem med sådant som korruption, 
barnarbete, yttrandefrihet och organisationsfrihet, säger 
hon.

Bestämmelsen riktar sig särskilt till de affärsjuridiska 
advokatbyråerna, eftersom det är de som närmast kom-
mer i kontakt med hållbarhetsfrågor och frågor som rör 
mänskliga rättigheter utifrån ett företagarperspektiv.  Av 
bestämmelsen framgår hur de ska agera för att beakta 
mänskliga rättigheter såväl internt på advokatbyrån som 
i sina klientrelationer.

Genom att beakta mänskliga rättigheter och väga in 
dessa inför olika beslut kan både advokatbyråer och kli-
entföretag minska sina affärsmässiga risker och öka för-
utsättningarna för långsiktig lönsamhet. n

Ny regel om hållbarhet 
för advokater

» 

Anne Ramberg.

”Advokatsamfundet 
och advokatbyråerna 
bör ligga i framkant 
när det gäller håll-
barhet och CSR. Jag 

är mycket glad att vi 
 kommit så här långt.”

Anne Ramberg
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Advokatsamfundet har 
tagit fram en prome-
moria med särskilda 

riktlinjer för hur frågor 
rörande företagande och 

mänskliga rättigheter 
ska integreras i svensk 

advokatverksamhet. 
Arbetsgruppen som 

utarbetade riktlin-
jerna bestod av advokat 

Jan-Mikael Bexhed 
(ordförande), advokat 

Axel Calissendorff samt 
hållbarhetscheferna 

Parul Sharma och Emma 
Ihre. Advokatsamfun-
dets ställföreträdande 

chefsjurist Johan Sang-
born var sekreterare 

i arbetsgruppen.


