
Procedurregler för den svenska Nationella Kontaktpunkten 
(NKP:n)  
 
Organisation och uppgifter  
 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer från regeringar 

till multinationella företag för hur affärsverksamheter bedrivs ansvarsfullt oavsett var företagen 

verkar. Riktlinjerna innehåller icke-bindande principer men de länder som har anslutit sig till 

riktlinjerna gör en bindande utfästelse om att tillämpa dessa. Förutom OECD:s medlemsländer 

har en rad icke-OECD länder anslutit sig. Riktlinjerna reviderades senast 2011.  

De anslutna ländernas regeringar har också förbundit sig att främja riktlinjerna genom att inrätta 

en nationell kontaktpunkt (NKP) till vilken olika intressenter kan anmäla företag som man anser 

har brutit mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. NKP:n ska även informera om och 

främja tillämpningen av riktlinjerna samt vara ett forum för dialog i frågor som rör riktlinjernas 

implementering. NKP:n kan inte överpröva domstolsbeslut men kan avge rekommendationer 

och medla mellan parter.  

Sveriges NKP är en trepartssamverkan mellan stat, näringslivsorganisationer och de fackliga 

organisationerna. Näringslivet representeras av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och 

Företagarna. De fackliga organisationerna representeras av LO, Saco, TCO, Unionen, IF Metall 

och Sveriges Ingenjörer. UD är sammankallande i NKP:n. Ambassadören för hållbart 

företagande (CSR) är ordförande 

 

Anmälningsförfarande  
 
Enligt riktlinjerna ska en anmälan till NKP:n vara substantiell och den som anmäler ska redogöra 

för sitt intresse i frågan. För att anmälan ska anses falla under OECD:s riktlinjer ska det finnas ett 

samband mellan de frågeställningar som berörs i anmälan och riktlinjerna (referens OECD:s 

riktlinjer). Anmälan ska göras i god tro (bona fide).  

 

NKP:n ska bekräfta att anmälan har mottagits och informera den som anmälan berör samt 

begära information från densamma. Ytterligare information kan också efterfrågas från den som 

anmäler. NKP:n förväntar sig att båda parter ska vara konstruktiva i processen. För 

transparensens skull publicerar NKP:n relevant information om anmälningar på hemsidan.  

 

Ett initialt utlåtande huruvida anmälan förtjänar vidare utredning ska publiceras av NKP:n på 

dess hemsida. Beslut om vidare utredning av anmälan innebär inte per automatik att företaget 

inte har respekterat riktlinjerna. NKP:n bör samla in information om fallet och konsultera med 

parterna. Om parterna så önskar bör NKP:n försöka få till stånd en lösning. Konfidentialitet ska 

respekteras i konsultationer och möten.  



NKP:n ska agera på ett opartiskt sätt. I slutet av processen ska NKP:n publicera ett slutligt 

utlåtande med dess rekommendationer. För ytterligare information hänvisas till OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag. 


