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1 Innledning  

1.1 Problemstilling og aktualitet 

Oppgavens problemstilling er om bruk av barnearbeid ved produksjon av varer kan utgjøre 

kontraktsrettslig mislighold når varene blir solgt til en forbruker eller næringsdrivende. Denne 

problemstillingen reiser spørsmålet om bruk av barnearbeid er relevant i den kjøpsrettslige 

mangelsvurderingen.  

 

Det tradisjonelle synet på kontraktsrett og menneskerettigheter er at de hører til forskjellige 

deler av rettsordenen, og at de har lite med hverandre å gjøre.  

 

Internett har bidratt til at sosialt uakseptabel praksis enklere kommer til forbrukernes kunn-

skap.
1
 Samfunnet har endret seg i retning av at forbrukere er mer bevisste på historien til pro-

duktene og tjenestene de kjøper og verdiene til bedriften, i tillegg til den mer tradisjonelle 

oppmerksomheten rundt pris og kvalitet.
2
  

 

De fleste kjøpsrettslige mislighold som er behandlet av norske domstoler, gjelder spørsmål 

der det er noe galt ved de fysiske egenskapene ved varen. Problemet som tas opp i denne opp-

gaven, er at kontraktsbruddet knytter seg til produksjonen av varen og ikke til kvaliteten i 

snever forstand. En forbruker kan miste gleden ved varen dersom hun får vite at den er produ-

sert ved bruk av barnearbeid. En næringsdrivende kjøper, som skal videreselge varen, vil 

kunne lide et tap selv om varen er i topp stand kvalitetsmessig. Tapet kan oppstå både som 

følge av at han ikke får videresolgt varen, som følge av reklamasjoner fra forbrukeren og som 

følge av tapt omdømme.  

 

De spørsmål oppgaven reiser, vil mange store bedrifter ha regulert i kontraktene. Men man 

kan tenke seg tilfeller der mindre og mellomstore bedrifter inngår avtaler med større bedrifter, 

og de ikke har ressurser og forhandlingsmakt til å forhandle frem slike kontraktsvilkår.
3
 I til-

legg til dette kommer de tilfellene der partene ikke har tenkt på slike spørsmål i det hele tatt. 

Det interessante er da å se på muligheten for at bakgrunnsretten åpner for at bedriftene likevel 

kan gjøre bruk av barnearbeid i produksjonen gjeldende som kontraktsbrudd. 

 

                                                 
1
  Spencer (2003) s. 298. 

2
  Spencer (2003) s. 297. 

3
  Schwenzer (2008) s. 461. 
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Statistisk sett kan det vises at selskapers rykte har betydning for deres finansielle verdi.
4
 Det 

kan være økonomisk lønnsomt for visse bedrifter å drive virksomheten i samsvar med men-

neskerettighetene.
5
 Dette har sammenheng med informasjonssamfunnet.

6
 Flere ikke-statlige 

organisasjoner arbeider med å avsløre brudd på menneskerettighetene, mens mediene knytter 

bruddene til bedrifter.
7
 Det fører til at dersom en bedrift i produksjonen begår brudd på men-

neskerettighetene, er det ikke lenger like lett å holde det skjult for omverden.
8
 Undersøkelser 

tyder på at forbrukere er bevisste på de etiske sidene knyttet til produktene de kjøper.
9
 Kritikk 

mot bedrifter kan føre til dårlig anseelse, noe som ikke bare resulterer i dårligere omsetning, 

men som også kan få betydning for forholdet til selskapets ansatte, eiere, forretningspartnere 

og bankforbindelser.
10

 Selskapene kan tenkes å få problemer med å finne folk som ønsker å 

jobbe for dem, og få vanskeligheter knyttet til å inngå kontrakter av ulikt slag. Dette kan be-

grunnes i at folk ikke ønsker å bli identifisert med slikt arbeid. 

 

I St.meld.nr.10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi gis det ut-

trykk for at det er utfordrende å finne juridiske virkemidler som i tilstrekkelig grad er egnet til 

å bidra til økt bevissthet om samfunnsansvar i næringslivet.
11

 I stortingsmeldingen blir straffe-

rettslige sanksjoner, sivilrettslig erstatningsansvar, rapportering om samfunnsansvar og klage- 

og overvåkningsmekanismer vurdert som aktuelle virkemidler. I oppgaven stilles det spørsmål 

ved om kontraktsretten er anvendelig i disse tilfellene. Dersom man gjennom kontraktsretten 

kunne skape rettslige sanksjoner for uønsket etisk oppførsel, kunne dette tenkes å føre til stør-

re bevissthet i næringslivet rundt deres samfunnsansvar. Det antas at dersom forbrukere og 

næringsdrivende kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende, vil dette føre til en større opp-

merksomhet hos selgeren på samfunnsansvar for å unngå å misligholde kontraktsforpliktelse-

ne og de konsekvensene det får.  

 

Fortsatt er det statene som har hovedansvaret for å lage lover og gjennomføre dem for å hind-

re uetisk adferd.
12

 Likevel er det slik at statene ofte mislykkes med å implementere og å hånd-

                                                 
4
  Schwenzer (2008) s. 453 med videre henvisning til Kim, Renè og van Dam, Erik, The Added Value of Cor-

porate Social Responsibility (2003), http://www.triple-value.com/upload/docs/addedvalueofcsr.pdf. 
5
  Høstmælingen (2003) s. 422. 

6
  Høstmælingen (2003) s. 423. 

7
  Høstmælingen (2003) s. 423. 

8
  Høstmælingen (2003) s. 423. 

9
  Auger (2003) s. 281. 

10
  Høstmælingen (2003) s. 423. 

11
  Prop.48 L (2012-2013) s. 6 (punkt 2.2.1). 

12
  Schwenzer (2008) s. 452. 
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heve menneskerettigheter, arbeids- og miljøstandarder.
13

 På bakgrunn av dette har man sett at 

det har skjedd et skifte på flere områder fra statlig til privat regulering fordi målene ikke blir 

nådd.
14

  

 

1.2 Presiseringer og avgrensninger  

Utfordringene med bruk av barnearbeid i produksjonen av varer reiser en rekke spørsmål i 

tilknytning til forskjellige rettsområder, for eksempel barnerett, selskapsrett og kontraktsrett. I 

en situasjon der kjøper i ettertid finner ut at det er brukt barnearbeid, kan det også tenkes at 

kjøper mener det er bedrageri.
15

 Dette kan være tilfelle der selgeren har solgt varen som fair 

trade eller lignende eller har garantert for at varen er laget uten barnearbeid.
16

 Å gå nærmere 

inn på dette faller utenfor denne oppgavens tema. I denne oppgaven tas kontraktsrettslige 

spørsmål knyttet til bruk av barnearbeid i produksjonen opp.  

 

Man kan stille spørsmål ved om lange produksjonskjeder og mangel på etikk i produksjonen 

kan føre til at produktene blir av dårlig kvalitet.
17

 Dette gjelder særlig for skjulte helse- og 

sikkerhetsfarer.
18

 Dette kan reise spørsmål knyttet til den ordinære kontraktsrettslige mislig-

holdsvurderingen. En annen måte å se dette på er å se på om det etiske i seg selv kan utgjøre 

mislighold, uavhengig av om mangelen på etikk gir seg utslag ved de fysiske egenskapene 

ved varene. Det er dette siste spørsmålet som tas opp i denne oppgaven. Det forutsettes altså 

for oppgaven at det ikke er noe galt med de fysiske egenskapene ved varen. Varen er derimot 

av god kvalitet. Det som eventuelt skal utgjøre mislighold, er det faktum at det er brukt barne-

arbeid i produksjonen.  

 

Problemstillingen kan vurderes både i forholdet mellom to næringsdrivende og i forholdet 

mellom en næringsdrivende og en forbruker. Jeg tar for meg begge disse kontraktstypene. 

Spørsmålene er forskjellige, men det er likevel nær sammenheng mellom dem.   

 

Videre presiseres det at drøftelsene avgrenses til kontrakter som reguleres av norsk rett, selv 

om produksjonen ved hjelp av barnearbeid er gjort i utlandet.  

 

                                                 
13

  Schwenzer (2008) s. 454. 
14

  Schwenzer (2008) s. 454. 
15

  Collins (2014) s. 629. 
16

  Collins (2014) s. 629. 
17

  Meyer (2008) s. 157. 
18

  Meyer (2008) s. 157. 
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1.3 Rettspolitiske hensyn 

Spørsmålet om bruk av barnearbeid skal anses som mislighold, er ikke nødvendigvis det 

samme som å se på hva som er en egnet løsning for å hindre barnearbeid.  

 

Det er ikke nødvendigvis slik at hvis barnearbeid blir ansett som mislighold, er det den mest 

effektive måten å få slutt på problemet. Dersom bruk av barnearbeid blir ansett som mislig-

hold, kan det få to konsekvenser for bedriftenes adferd. Den ene er at bedriftene ikke lenger 

ser det som profitabelt å benytte seg av barnearbeid. De vil da heller ønske å bruke en mer 

etisk form for produksjon, og andelen barnearbeid vil gå ned. Den andre måten å se det på er 

at bedriften likevel anser det som lønnsomt å benytte seg av barnearbeid, og utgiften internali-

seres i driften ved at varene blir dyrere, men ikke så dyre at det ville vært mer lønnsomt å be-

nytte seg av varer som er produsert på en etisk måte.  

 

Et annet poeng er at det på kort sikt kan tenkes at det kan være svært uheldig for barna dersom 

bedriftene straks slutter å benytte seg av produsenter som bruker barnearbeid. Barna kan bli 

tvunget til å slutte på fabrikken og inn i aktiviteter som er enda verre, som for eksempel pro-

stitusjon. Å se så kortsiktig på problemet er lite heldig. Ofte vil store endringer få uheldige 

konsekvenser på kort sikt, men det betyr ikke at man ikke kan gjøre endringene. Det er likevel 

viktig å være oppmerksom på slike kortsiktige konsekvenser slik at barna som ikke lenger 

jobber i produksjon, får et alternativ å gå til. I tillegg kan det være et alternativ hovedsakelig å 

konsentrere seg om en utfasing av barnearbeid og å sette en absolutt stopper mot at nye barn 

blir rekruttert.  

 

1.4 Begrepsbruk  

1.4.1 Hva er barnearbeid? 

For å kunne ta stilling til de rettslige spørsmål oppgaven reiser, er det nødvendig å vite hva 

som ligger i begrepet barnearbeid.  

 

Tradisjonelt har barn vært en viktig arbeidsressurs for både familien og samfunnet. I nyere tid 

er derimot arbeid som går utover barns sikkerhet og utvikling, nøye regulert. Det er klart at en 

10-åring som får ukepenger av foreldrene sine for å ta ut av oppvaskmaskinen, ikke er utsatt 

for barnearbeid. Dette kan tvert i mot være sunt for utviklingen av ansvar og fornuftig penge-

bruk. Det samme gjelder en 17-åring som jobber i en butikk noen kvelder i uken etter skolen. 

Disse tilfellene viser at det kan være forskjell på hvilket arbeid som kan utføres ved forskjelli-

ge aldre. En definisjon av hva som regnes om barnearbeid, må inneholde noe om hvilken al-

der grensen skal settes ved, og intensiteten og mengden av det arbeidet som skal gjennomfø-
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res. De formene for barnearbeid som oppgaven reiser, ligger likevel langt fra de grensetilfel-

lene jeg peker på her. 

 

I denne oppgaven er det ikke plass til å redegjøre for hvordan alle land gjennomfører konven-

sjonene som forbyr bruk av barnearbeid. Jeg bruker derfor norsk rett som eksempel for å vise 

hvordan internasjonale konvensjoner med stor internasjonal oppslutning kan gjennomføres 

nasjonalt.  

 

I Norge går grensen mellom hva som regnes som barn og voksne ved 18 år, noe som innebæ-

rer at personer under 18 år potensielt kan bli utsatt for barnearbeid.
19

 Dette er bare en grense 

som sier noe om når man er barn og voksen, og sier ikke i seg selv noe om hva som er barne-

arbeid. 

 

ILO-konvensjonen nr. 138 artikkel 2 nr. 3 fastsetter som utgangspunktet minstealderen for 

arbeid til den alder der skoleplikten opphører, men ikke lavere enn til 15 år.
20

 Dersom visse 

vilkår er oppfylt, kan den unntaksvis settes til 14 år.
21

  

 

FNs barnekonvensjon gir ikke noen aldersgrense for når barn kan begynne å arbeide, men 

artikkel 32 nr. 2 a pålegger partene å fastsette en minstealder for adgang til sysselsetting.
22

 I 

Norge er denne regelen gjennomført i arbeidsmiljøloven kapittel 11. Hovedregelen om mins-

tealder og unntakene følger av arbeidsmiljøloven § 11-1 første ledd og av forskriftens kapittel 

12.
23

Arbeidsmiljøloven § 11-1 første ledd sier, med visse unntak, at barn under 15 år eller 

som er skolepliktige, ikke skal arbeide.
24

 Arbeidsmiljøloven omfatter «virksomhet som sys-

selsetter arbeidstaker».
25

 Det vil si at arbeid i hjemmet er unntatt fra loven, selv om man kan 

tenke seg tilfeller der arbeidet i hjemmet kunne blitt så omfattende at det likevel ikke var lov-

lig, på grunn av at det var i strid kravene som stilles i barnekonvensjonen art. 32. Denne be-

stemmelsen rammer «ethvert arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, 

                                                 
19

  Vergemålsloven § 2. 
20

  ILO-konvensjonen nr. 138 art. 2 nr. 3. 
21

   ILO-konvensjonen nr. 138 art. 2 nr. 4. 
22

  Barnekonvensjonen art. 32.  
23

  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12. 
24

  Arbeidsmiljøloven § 11-1 første ledd.  
25

  Arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd. 
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eller skadelig for barnets helse eller fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvik-

ling», og utelukker dermed ikke arbeid i hjemmet.
26

 

 

Dette betyr at aldergrensen i Norge i er 15 år. Det er likevel slik at arbeidet ikke skal hindre 

skolegang eller nytte av undervisningen dersom barnet er under 18 år.
27

 Regler om arbeidstid 

følger av arbeidsmiljøloven § 11-2 andre til femte ledd. I andre land kan imidlertid reglene 

være annerledes. 

 

1.4.2 Utbredelse 

Den 25. juni 2015 skrev UNICEF at det totale antall barnearbeidere er 168 millioner, og av 

disse driver 85 millioner med farlig barnearbeid.
28

 De tallene som UNICEF bruker, er de 

samme tallene som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen fremla i en rapport publisert i 

2013.
29

 Siden år 2000 har tallet sunket fra 246 millioner til 168 millioner.
30

 I Asia og Stilleha-

vet er det totale antallet størst, mens Afrika sør for Sahara har den største andelen av barnear-

beidere.
31

 En rask kikk på vaskelappen på klærne som selges i kjedebutikker i Norge, viser at 

mange av klærne er produsert i akkurat disse områdene. Dette gjelder blant annet Cubus, Lin-

dex, H&M og Nike.
32

 Det betyr ikke nødvendigvis at disse produsentene bruker barnearbeid. 

 

Den viktigste sektoren for bruk av barnearbeid er jordbruk, men service og industri er også 

store viktig.
33

 Service og industri er de sektorene som er mest aktuelle i denne oppgaven, et-

tersom det er vareproduksjon vi ser på. Men det kan også være aktuelt med jordbruk ettersom 

mye av den maten vi kjøper i Norge er importert.  

 

I rapporten fra ILO fremkommer det at ILO forventer at utviklingen skal gå i samme retning 

som siden år 2000, og at antallet barnearbeidere, inkludert de som gjør farlig arbeid, for frem-

tiden også vil gå nedover.
34

 De forventede tallene for 2016, basert på endringene mellom 

2008 og 2012, er at det vil være 134 millioner barnearbeidere, og at antallet som jobber med 

                                                 
26

  Barnekonvensjonen art. 32 nr. 1. 
27

  Arbeidsmiljøloven § 11-2 første ledd. 
28

  UNICEF (2015). 
29

  International Labour Office (2013) side VII-VIII. 
30

  UNICEF (2015). 
31

  UNICEF (2015). 
32

  Cubus (2015), Lindex (2015), H&M (2015) og Nike (2015). 
33

  International Labour Office (2013) side VIII. 
34

  International Labour Office (2013) side 13. 
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farlig arbeid, er 65 millioner.
35

 I 2020 er tallene henholdsvis 107 millioner og 50 millioner.
36

 

Utviklingen går i riktig retning, men det er en lang vei å gå før det ser ut til at det kan bli en 

slutt på barnearbeid. 

 

1.4.3 Mislighold 

I denne oppgaven brukes begrepene mislighold og kontraktsbrudd om hverandre. Et kon-

traktsbrudd foreligger der den ene part «[…] ikke for sin del har gjennomført kjøpet på en 

måte som fullt ut stemmer med kjøpekontrakten og de plikten den fører med seg».
37

 Kontrak-

ten kan misligholdes på flere forskjellige måter. Det kan for eksempel leveres for sent, varene 

mangler visse egenskaper, eller selgeren kan ha unnlatt å opplyse om forhold. Mislighold kan 

hovedsakelig deles opp i to kategorier, forsinkelse og mangel. I denne oppgaven er det mang-

ler som drøftes.  

 

Dersom en part misligholder kontrakten, fører dette til en rett for den det er misligholdt oven-

for til å gjøre misligholdsvirkninger gjeldende. De mest aktuelle misligholdsvirkningene i 

denne sammenhengen er heving og erstatning. I kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven finner 

man regler om hva som regnes som mislighold, og hva som er konsekvensene av mislighold. 

Disse reglene suppleres av ulovfestede kontraktsrettslige prinsipper. 

 

1.4.4 Etisk handel 

Kjernen av hva som regnes som etisk handel, kan sies å være arbeid for forbedring av sosiale 

og miljømessige forhold knyttet til produksjon.
38

 Etisk handel omfatter også å ta samfunnsan-

svar i videre forstand ved å motarbeide ulovlig og uetisk adferd.
39

 Å handle etisk innebærer 

ikke nødvendigvis at brudd på etiske retningslinjer bør føre til avslutning av handelsforhol-

det.
40

 Bare dersom det ikke er vilje til endring hos parten kan dette være aktuelt.
41

 Dersom en 

produsent driver med uetisk oppførsel, er det ikke nødvendigvis det beste for arbeiderne på 

fabrikken at alle kontraktsparter trekker seg fra avtalene, fordi dette kan føre til at forholdene 

på fabrikken blir enda verre. 

 

                                                 
35

  International Labour Office (2013) side 13. 
36

  International Labour Office (2013) side 13. 
37

  Selvig og Lilleholt (2015) s. 31. 
38

  Initiativ for etisk handel (2015d). 
39

  Initiativ for etisk handel (2015d). 
40

  Initiativ for etisk handel (2015d). 
41

  Initiativ for etisk handel (2015d). 
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1.4.5 CSR 

Forkortelsen CSR står for Corporate Social Responsibility og kan på norsk oversettes med 

næringslivets samfunnsansvar.
42

 Det tradisjonelle synet på bedrifters samfunnsansvar er at 

«the business of business is business».
43

 Dette synet kan beskrives som at bedriftene i et vel-

fungerende marked gir sitt samfunnsmessige bidrag gjennom sysselsetting, allmenn utvikling 

og velferd,
44

 og at de ikke har noe samfunnsmessig ansvar utover dette.  

 

Begrepet samfunnsansvar er dynamisk, og det vil si at innholdet endrer seg over tid.
45

 Som 

følge av globaliseringen har begrepet samfunnsansvar over tid fått et bredere innhold.
46

  

Regjeringen definerer samfunnsansvar som noe bedriften gjør «utover å overholde eksisteren-

de lover og regler i det landet man opererer».
47

 Det mest sentrale ved begrepet er bedrifters 

ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av deres virksomhet.
48

 Noen bedrifter 

bidrar med veldedighet og støtte til lokalsamfunnet.
49

 Utviklingen går imidlertid i retning av 

at samfunnsansvarets kjerneområde er bedriftens egen virksomhet og leveransekjede.
50

 Dette 

inkluderer å hindre barnearbeid og å forbedre forholdene på fabrikker der varene blir produ-

sert. Det nåværende synet på samfunnsansvaret er, på bakgrunn av dette, at det ikke bare om-

fatter hva bedriftene kan bidra med lokalt, men at det også omfatter hvordan bedriftene kan 

påvirke internasjonalt. 

 

1.5 Rettskildebildet og metodiske utfordringer 

1.5.1 Lovgivning, forarbeider og rettspraksis 

Svaret på spørsmålet om bruk av barnearbeid i produksjonen kan anses som mislighold, kan 

ikke direkte leses ut av lovteksten. Lovteksten har ingen bestemmelser som uttrykkelig viser 

til måten varene er blitt produsert på. Heller ikke i forarbeidene til kjøpslovene er dette disku-

tert.  

 

                                                 
42

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
43

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. Det er usikkert hvem som uttalte dette først. Det ser ut til at flest 

henviser til Milton Friedman som uttaler av dette sitatet. 
44

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
45

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
46

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
47

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 7. 
48

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
49

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
50

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 1.2. 
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Spørsmålet om bruk av barnearbeid ved produksjonen av varer kan utgjøre et kontraktsrettslig 

mislighold, er ikke løst i norsk rettspraksis. Jeg har heller ikke klart å finne rettspraksis fra 

andre land som tar opp denne problemstillingen. Det er ikke henvist til rettspraksis om denne 

problemstillingen i de artiklene og bøkene jeg har funnet fra andre europeiske land.  

 

Siden det finnes lite lovgivning og rettspraksis på området, vil rettskildefaktorer som i andre 

tilfeller blir tillagt mindre vekt, ha en mer sentral plass i denne oppgaven. Dette gjelder for 

eksempel juridisk teori og reelle hensyn.  

 

1.5.2 Konvensjoner 

Senere i oppgaven redegjøres det for konvensjoner og andre instrumenter som omhandler 

bruk av barnearbeid. CISG er derimot ikke en konvensjon som omhandler bruk av barnear-

beid, og den vil derfor bli gjennomgått her. 

 

CISG er korttittelen til FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. CISG 

ble vedtatt i Wien i april 1980 og trådte i kraft 1. januar 1988.
51

 Den 13. mai 1988 ble CISG 

ratifisert ved lov.
52

 I dag følger det av kjøpsloven § 87 at CISG gjelder som norsk lov.
53

Antal-

let parter til traktaten var den 29. desember 2015 84 stater.
54

 Dette omfatter en stor del av sta-

ter som driver med internasjonal handel.
55

 

 

CISG er et forsøk på å finne internasjonale kjøpsrettslige regler som det kan være enighet om 

på tvers av rettssystemer slik at det skulle bli stor oppslutning om konvensjonen. Medlemstal-

let er en indikasjon på at de lyktes i å oppnå dette. Sammensetningen av arbeidsgruppen som 

utarbeidet CISG, var svært gunstig for å oppnå dette resultatet.
56

 For det første var det en be-

grenset mengde medlemmer av gruppen (29, senere 36), og for det andre var den geografiske 

sammensetningen vellykket.
57

 Å ha en begrenset mengde medlemmer gjør det enklere å finne 

noe å enes om. Den geografiske sammensetningen hadde bakgrunn i at det var ønskelig med 

representanter fra ulike rettssystemer slik at medlemmer fra flest mulig rettssystemer skulle 

ønske å slutte seg til dem. 

                                                 
51

  Schlechtriem og Schwenzer (2010) s. 3. 
52

  Lov om til ratifikasjon av FN-konvensjonen om kjøp og Lov nr. 18 om opphevelse av foreldede lover. 
53

  Kjøpsloven § 87. 
54

  CISG law (2016). 
55

  Schlechtriem og Schwenzer (2010) s. 1. 
56

  Schlechtriem og Schwenzer (2010) s. 2. 
57

  Schlechtriem og Schwenzer (2010) s. 2 og 3. 
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Flere av bøkene og artiklene som det vises til i oppgaven, er skrevet med utgangspunkt i be-

stemmelsene i CISG som den primære rettskilde. Derfor er det naturlig å si noe om forholdet 

mellom CISG og norsk rett.  

 

Ettersom FN-konvensjonen gjelder som norsk rett, kan man si at det som sies om CISG gjel-

der for norsk rett ved internasjonale kjøp også. Det er ikke noe organ som sørger for en ensar-

tet tolkning av CISG, og det kan føre til at tolkningen blir forskjellig i forskjellige land. Det 

finnes derimot en utførlig kommentarutgave til CISG, og den kan bidra til en mest mulig ens-

artet tolkning. 

 

1.6 Videre fremstilling 

Spørsmålet om bruk av barnearbeid i produksjon av varer kan anses som mislighold, vil bli 

vurdert både i forbrukerkjøp og i næringskjøp. I begge tilfeller drøftes først spørsmålet om 

bruk av barnearbeid er relevant i den kontraktsrettslige vurderingen av om det foreligger mis-

lighold, og deretter drøftes aktuelle rettslige grunnlag. 

 

Før jeg tar for meg disse spørsmålene går jeg gjennom en del traktater, instrumenter og orga-

nisasjoner som omhandler barnearbeid. Dette er for å få et inntrykk av betydning av spørsmå-

let og å få satt det i en rettslig sammenheng.  

 

2 Sentrale konvensjoner, retningslinjer og lovgivning 

2.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for sentrale internasjonale konvensjoner, retningslinjer og 

norsk lovgivning som tar for seg spørsmål knyttet til bruk av barnearbeid. Det finnes ikke 

instrumenter som direkte regulerer de kontraktsrettslige spørsmålene knyttet til bruk av barne-

arbeid i produksjon av varer. Instrumentene som blir gjennomgått, regulerer derimot statene 

og bedriftene sitt ansvar for å hindre barnearbeid. Det er likevel relevant å se på dette ettersom 

det regulerer bruk av barnearbeid og hvilke forpliktelser selskapene har. Reglene sier på den-

ne måten noe om hvilke forventninger forbrukere og andre næringsdrivende kan ha til næ-

ringslivet.  

 

Det redegjøres her for et lite utvalg instrumenter som er illustrerende for det store bildet. De 

instrumentene som er valgt, er noen av de mest sentrale på området. Det er stor oppslutning 

om dem nasjonalt eller internasjonalt, og de illustrerer forskjellige poenger. Andre instrumen-

ter og organisasjoner som kunne vært redegjort for, er for eksempel FNs verdenserklæring om 
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menneskerettigheter, Europarådets menneskerettighetskonvensjon (EMK), Redd Barna, UNI-

CEF og Amnesty International.  

 

Noen av de instrumentene som blir gjennomgått, retter seg primært mot stater, mens andre 

retter seg direkte mot selskapene. De instrumentene som retter seg mot stater, kan også få 

betydning for selskapene. Det er derfor interessant å se på hvordan dette gjøres, og hvordan de 

på den måten kan få betydning for kontraktsretten.  

 

I den videre fremstillingen vil det bli redegjort for hvem instrumentene retter seg mot og 

hvem som er bundet av dem, altså om de er bindende for staten eller direkte for selskapene. 

Videre vil det bli redegjort for hvilken type regelverk det er snakk om, det vil si om det er 

rettslig bindende eller ikke, og litt om betydningen og rekkevidden av de forskjellige instru-

mentene. 

 

2.2 Traktater 

Begrepene «konvensjon» og «traktat» blir i denne sammenhengen brukt om hverandre uten at 

de er ment å ha noe forskjellig meningsinnhold. En traktat er en «folkerettslig bindende avtale 

inngått mellom folkerettssubjekter som har kompetanse til dette».
58

 Slike folkerettssubjekter 

er først og fremst stater og internasjonale organisasjoner.
59

 Multinasjonale selskaper ansees 

derimot ikke som folkerettssubjekter.
60

 Det vil si at selskaper ikke har kompetanse til å inngå 

som parter i slike avtaler, og som en konsekvens av dette blir de heller ikke rettslig bundet av 

konvensjonene. 

 

De mest sentrale internasjonale organisasjonene som er relevante i denne sammenheng, er 

OECD, ILO og FN. Nedenfor kommer en behandling av noen av de mest sentrale traktatene 

som er utarbeidet, og senere kommer en redegjørelse for noen av retningslinjene som er utar-

beidet av disse organisasjonene.  

 

2.2.1 ILO 

I forbindelse med slutten på første verdenskrig i 1919 ble Den Internasjonale arbeidsorganisa-

sjonen (ILO) etablert av Versailles-traktaten.
61

 I 1946 ble ILO gjort til en særorganisasjon 

                                                 
58

  Ruud (2011) s. 68. 
59

  Ruud (2011) s. 68. 
60

  Ruud (2011) s. 105. 
61

  Høstmælingen (2003) s. 57. 
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under det nyopprettede FN.
62

 Det er kun stater som kan være medlemmer av organisasjonen, 

og det vil si at det er en «inter-governmental organisation».
63

 Den skiller seg fra andre mel-

lomstatlige organisasjoner ved en trepartskultur, der regjeringer, arbeidstakere og arbeidsgive-

re deltar på lik fot, og dette er unikt innen FN-systemet.
64

 Det er til sammen 187 stater som er 

medlemmer av ILO.
65

 Norge har vært medlem siden ILO ble opprettet.
66

  

 

Organisasjonens arbeidsområde er utvikling av internasjonale regler angående arbeidslivet.
67

  

 

ILO har vedtatt en rekke konvensjoner, og åtte av dem regnes av ILO som de mest sentrale.
68

 

ILO-konvensjon nr. 182 om de verste formene for barnearbeid ble vedtatt i 1999 og er en av 

disse.
69

 Denne konvensjonen er ratifisert av 180 land, inkludert Norge den 21.12.2000.
70

Alle 

stater som har forpliktet seg til ILO-konvensjonen om bekjempelse av de verste former for 

barnearbeid, har forpliktet seg til å gjennomføre umiddelbare og effektive tiltak for å forby og 

fjerne de verste former for barnearbeid.
71

 Dette er en folkerettslige forpliktelse staten har på-

tatt seg. 

 

Det følger av artikkel 2 at denne konvensjonen legger til grunn at alle mennesker under 18 år 

er barn i konvensjonens forstand.
72

 I denne sammenheng er det viktig å peke på at konvensjo-

nen retter seg mot «de verste former» for barnearbeid og ikke barnearbeid generelt. Det vil si 

at konvensjonen ikke sier noe om aldersgrensene for når barn kan arbeide, den setter bare 

krav til hvilket arbeid barn under 18 år kan gjøre.  

 

Ettersom dette er en konvensjon, er den ikke direkte bindene for bedrifter. Bedrifter kan der-

imot innta ILO sine konvensjoner som interne retningslinjer for sin virksomhet. På den måten 

kan bedriftene indirekte bli bundet av konvensjonene. Som vi skal se på senere i oppgaven, 

kan dette tenkes å få kontraktsrettslige virkninger.  

                                                 
62

  International Labour Organization (2015a) 
63

  Høstmælingen (2003) s. 57 
64

  FN-sambandet (2015a) 
65

  International Labour Organization (2015c) 
66

  FN-sambandet (2015b) 
67

  Høstmælingen (2003) s. 293. 
68

  Høstmælingen (2003) s. 58 
69

  Høstmælingen (2003) s. 58 
70

  International Labour Organization (2015b) 
71

  Høstmælingen (2003) s. 56. 
72

  Høstmælingen (2003) s. 56. 



13 

 

 

 

 

2.2.2 Barnekonvensjonen 

Forløperne til barnekonvensjonen er Folkeforbundets (senere FN) erklæring om barns rettig-

heter fra 1924 og en erklæring fra FNs generalforsamling i 1959 om barns rettigheter.
73

 Den 

20. november 1989 vedtok FNs generalforsamling barnekonvensjonen, som trådte i kraft 2. 

september 1990.
74

 Konvensjoner er, i motsetning til erklæringer, rettslig bindende for de stater 

som ratifiserer dem.
75

 Antallet fullverdige medlemmer er 195 land, og USA er et av de lande-

ne i verden som har valgt å ikke bli medlem.
76

 Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett 

gjennom menneskerettighetsloven.
77

 

 

Barnekonvensjonen er en menneskerettighetskonvensjon som tar sikte på å beskytte barns 

egne rettigheter.
78

 Før denne konvensjonen ble vedtatt, var barns rettslige status i stor grad 

knyttet opp mot foreldrenes rettigheter og deres rett til å bestemme over barna.
79

  

 

Artikkel 1 slår fast at alle mennesker under 18 år regnes som barn etter konvensjonen.
80

 Bruk 

av barnearbeid er særlig regulert i artikkel 32.
81

 Artikkelen inneholder ikke noe forbud mot at 

barn arbeider, men skal hindre at barn blir utsatt for økonomisk utnyttelse, og at de må utføre 

farlig eller skadelig arbeid.
82

 Ansvaret for å hindre dette er lagt på partene, det vil si medlem-

staten.
83

 For eksempel kan jordbruk tenkes å være farlig og skadelig og føre til økonomisk 

utnyttelse. Men man kan også tenke seg at barn hjelper til hjemme på gården på en slik måte 

at det arbeidet som utføres, ikke faller inn under bestemmelsens anvendelsesområde. Når det 

gjelder service og industri, er det lettere å tenke seg at dette vil kunne være farlig og gå utover 

skolegangen.  

 

                                                 
73

  Høstmælingen (2003) s. 53. 
74

  Høstmælingen (2003) s. 53. 
75

  Høstmælingen (2012) s. 17. 
76

  Globalis (2015). 
77

  Menneskerettighetsloven. 
78

  Høstmælingen (2012) s. 17. 
79

  FN-sambandet (2015c). 
80

  Barnekonvensjonen art 1. 
81

  Høstmælingen (2003) s. 292. 
82

  Høstmælingen (2003) s. 292. 
83

  Barnekonvensjonen art. 32 første ledd. 
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Reglene i barnekonvensjonen om barnearbeid er gjennomført i arbeidsmiljøloven kapittel 11. 

Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse på «virksomhet som sysselsetter arbeidstaker».
84

 

Det vil si at denne loven i utgangspunktet ikke gjelder bedrifter som handler med andre be-

drifter som har brukt barnearbeid i produksjonen. 

 

2.3 Norsk lovgivning 

I norsk rett har vi bestemmelser i regnskapsloven om rapportering av samfunnsansvar for sel-

skaper.  

 

2.3.1 Regnskapsloven 

Den 19. april 2013 ble flere bestemmelser om redegjørelse for samfunnsansvar tatt inn i regn-

skapsloven. Før disse bestemmelsene ble inntatt, var det ikke noe generelt krav i lovgivningen 

til at det skulle rapporteres om samfunnsansvar.
85

 I forarbeidene til endringsloven ble end-

ringene begrunnet med at en slik rapporteringsplikt kan bidra til å øke bedrifters bevissthet og 

oppfølging rundt samfunnsansvar.
86

 En slik rapporteringsplikt kan virke som et incentiv til at 

bedriftene integrerer samfunnsansvar inn sin daglige drift.
87

 Videre fremholdes det at en slik 

rapporteringsplikt kan bidra til å synliggjøre slikt arbeid for investorer, eiere og samfunnet for 

øvrig.
88

 På den måten blir de også mer bevisste på bedriftens praksis.  

 

Bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3 c første ledd fastsetter at «store foretak» skal redegjøre 

for hva de gjør for å integrere hensynet til «menneskerettigheter […], i sin daglige drift og i 

forholdet til sine interessenter».
89

 Videre i bestemmelsen står det at redegjørelsen minst skal 

inneholde «retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder» foretaket benytter i sin forret-

ningsvirksomhet.
90

 Disse vide formuleringene viser at det ikke spiller noen rolle hva bedrifte-

ne kaller sine retningslinjer, og at det er instrumentenes reelle innhold som er avgjørende for 

om bedriftene er forpliktet til å rapportere.
91

 

 

                                                 
84

  Arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd. 
85

  Prop.48 L (2012-2013) s. 6. 
86

  Prop.48 L (2012-2013) s. 11. 
87

  Prop.48 L (2012-2013) s. 11. 
88

  Prop.48 L (2012-2013) s. 11. 
89

  Rskl. § 3-3 c første ledd. 
90

  Rskl. § 3-3 c første ledd. 
91

  Prop.48 L (2012-2013) s. 41. 
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I lovens § 8-1 første ledd står det at årsregnskapet og årsberetningen skal være offentlig.
92

 

Denne lovfestede plikten for selskapene gjør at de må offentliggjøre sine retningslinjer, og at 

disse derfor er kjent for andre næringsdrivende og forbrukere. Dette regelverket sier ikke noe 

om hvor standarden for etisk oppførsel skal ligge, men det sier at dersom bedriftene har tatt 

stilling til hvilket etisk nivå den har lagt seg på, så skal de informere om dette offentlig. 

 

2.4 Interne og eksterne retningslinjer 

Selskaper har ikke kompetanse til å være parter i internasjonale konvensjoner, og fordi sel-

skapene ikke er parter, er konvensjonene heller ikke rettslig bindende for dem. Retningslinje-

ne som gjennomgås i det følgende er heller ikke i utgangspunktet rettslig bindende for selska-

pene. Det er særlig tre måter konvensjonene og retningslinjene likevel kan bli en del av sel-

skapenes rettslige forpliktelser. Den første måten er at statene gjennomfører konvensjonens 

innhold i nasjonal rett og på den måten gjør konvensjonene internrettslig bindende. Ettersom 

dette i stor grad blir gjort med menneskerettighetene, vil bedrifter derfor ofte være bundet av 

de samme forpliktelsene gjennom nasjonal lov.
93

 Et eksempel på dette er barnekonvensjonen, 

som er inntatt i norsk rett. Den andre måten innebærer at retningslinjene blir rettslig bindende 

for bedriftene. Selv om retningslinjene og prinsippene som er utarbeidet av OECD, FN og 

IEH, i utgangspunktet ikke kan håndheves rettslig, kan man tenke seg at de kan bli en del av 

kontrakten mellom to selskaper og på den måten kan håndheves rettslig. Da håndheves de 

ikke rettslig fordi de i seg selv er bindende slik som preseptorisk lovgivning, men fordi de er 

blitt en del av kontrakten. Uansett kan det føre til at retningslinjene blir rettslig bindende for 

selskapene. Den tredje måten er at selskapene tar eksterne etiske retningslinjer inn i sine in-

terne retningslinjer. Dette kan tenkes, som drøftelsene i denne oppgaven viser, å innebære at 

det som hevdes i de interne etiske retningslinjene kan påberopes i en kontraktsrettslig mislig-

holdsvurdering. Dette vil i tilfelle innebære at brudd på retningslinjene kan få rettslige konse-

kvenser. En annen side ved brudd på konvensjoner og retningslinjer, som kan nevnes i denne 

sammenheng, er at konsekvensene av brudd på dem uansett kan bli de samme som om det var 

rettslige sanksjoner knyttet til brudd på dem. En typisk rettslig sanksjon er erstatning, mens 

dårlig omtale i media kan få lignende økonomiske konsekvenser på grunn av tapt omdømme 

for bedriften. Det kan altså for visse bedrifter være økonomisk lønnsomt å ta hensyn til men-

neskerettighetene i den økonomiske virksomheten.
94

 

 

                                                 
92

  Rskl. § 8-1 første ledd. 
93

  Høstmælingen (2003) s. 422. 
94

  Høstmælingen (2003) s. 422. 
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Små og mellomstore selskaper er gjerne de som har størst problemer med å følge retningslin-

jene, fordi dette kan koste penger. Det er også de som har størst problemer med å fremfor-

handle etiske standarder som en del av kontrakten ellers.
95

 De kan likevel lide et tap dersom 

noen av deres forhandlere benytter seg av barnearbeid i produksjonen. Dette er en av grunne-

ne til at det er interessant å se på om bruk av barnearbeid utgjør mislighold. 

 

De etiske retningslinjene kan deles inn i to kategorier, interne og eksterne. Forskjellen mellom 

disse kategoriene ligger i hvem som har utarbeidet retningslinjene. De eksterne etiske ret-

ningslinjene kan igjen deles inn i to underkategorier avhengig av om de utarbeides multilate-

ralt ved flere regjeringer, eller ved enkelte regjeringer eller NGOer.
96

 Eksempler på den første 

underkategorien er FN, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

og ILO.
97

 Interne etiske retningslinjer er derimot utarbeidet av bedriften selv.
98

 Hvilken av 

disse kategoriene retningslinjene faller inn under vil kunne få betydning for tilgjengeligheten 

av dem og hvordan kjøpere vurderer dem. De retningslinjene det blir redegjort for her, er eks-

terne retningslinjer som har stor internasjonal oppslutning. Fordelen med internasjonale ret-

ningslinjer er at det gir likeverdige konkurransevilkår.
99

 

 

2.4.1 OECD 

Allerede i 1976 utarbeidet OECD retningslinjer for flernasjonale selskaper.
100

 De ble sist opp-

datert i mai 2011.
101

 OECDs retningslinjer er et multilateralt anerkjent og detaljert regel-

verk.
102

 Myndighetene er forpliktet til å fremme dem for de flernasjonale selskapene, men det 

betyr ikke det samme som at de kan pålegge dem å følge retningslinjene.
103

 Regelverket angir 

frivillige prinsipper og standarder for flernasjonale selskaper for ansvarlig forretningsførsel på 

flere ulike områder.
104

 Blant annet omfatter retningslinjene ILOs kjernekonvensjoner om 

tvangs- og barnearbeid. Overholdelse av retningslinjene er frivillig for selskapene, og brudd 

på dem kan ikke føre til rettslige sanksjoner fra myndighetene.
105

  

                                                 
95

  Schwenzer (2008) s. 461. 
96

  Toftoy (1998) s. 913. 
97

  Toftoy (1998) s. 913. 
98

  Toftoy (1998) s. 915. 
99

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 6.5. 
100

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 6.1. 
101

  Norges kontaktpunkt (2016). 
102

  NOU 2003: 22 s. 20. 
103

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 6.1. 
104

  Utenriksdepartementet (2000), 1.0.3. 
105

  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 6.1. 



17 

 

 

 

 

I retningslinjenes punkt V 1 c) står det at selskapene «bør bidra til effektiv avskaffing av bar-

nearbeid og treffe øyeblikkelige og effektive tiltak for å sikre at de verste former for barnear-

beid snarest mulig blir forbudt og avskaffet».
106

 OECDs retningslinjer har ingen egen defini-

sjon av hva som regnes som barnearbeid. De viser derimot til gjeldene «lover og forskrifter, 

de rådende forhold mellom partene i arbeidslivet og praksis i arbeidsforholdet samt gjeldende 

internasjonale arbeidsrettslige standarder», jf. retningslinjenes romertall V.
107

 I denne sam-

menheng vises det til ILO-konvensjonens om minstealder og barnekonvensjonen, se kapittel 

1.4.1.  

 

Det er i dag 34 stater som er medlem av OECD.
108

 Flere stater har tilsluttet seg retningslinjene 

uten å være medlem av OECD, og i 2011 var det samlede antall tilsluttede stater 42.
109

 

 

Selv om retningslinjene er frivillige for selskapene, er medlemslandene forpliktet til å opprette 

et nasjonalt kontaktpunkt for effektiv gjennomføring av retningslinjene.
110

 Formålet med disse 

kontaktpunktene er at selskaper tilknyttet landet kan klages inn for brudd på retningslinje-

ne.
111

 Kontaktpunktet kan deretter ta stilling til om det foreligger brudd på retningslinjene.
112

 

De nasjonale kontaktpunktene er ikke pliktig til å behandle alle saker, og det er flere forskjel-

lige kriterier som avgjør om de behandler en sak.
113

 Dersom en sak blir behandlet, blir saken 

og uttalelser knyttet til den offentliggjort.
114

 I Norge er kontaktpunktet sammensatt av repre-

sentanter fra Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, LO og NHO.
115

 

 

Utenrikskomiteen uttalte i en innstilling til Stortinget fra 2009 at OECDs kontaktpunkt i Nor-

ge er et av de viktigste virkemidlene man har for å bidra til at bedrifter følger opp sitt sam-

funnsansvar og OECDs retningslinjer.
116
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2.4.2 Global Compact-prinsippene 

I januar 1999 ble Global Compact lansert av FNs Generalsekretær Kofi Annan i Davos.
117

 

Global Compact har utviklet ti overordnede prinsipper basert på FNs Verdenserklæringen om 

menneskerettighetene, ILOs kjernekonvensjoner, Rio-prinsippene om miljø og utvikling og 

FN-konvensjonen mot korrupsjon.
118

 Prinsippene er utviklet med tanke på å få næringslivet til 

å samarbeide med FN om å skape en bærekraftig internasjonal handel og bidra til at globalise-

ringen får positive konsekvenser for et flertall av verdens befolkning.
119

 Barnearbeid er et av 

områdene prinsippene spesifikt peker på.
120

 

 

Både bedrifter og stater kan være tilsluttet prinsippene.
121

 Bedriftene forplikter seg til å rap-

portere årlig til Global Compact gjennom Communication on Progress (COP), i tillegg til at 

bedriften skal bidra til å fremme Global Compact utad.
122

 Prinsippene er ikke rettslig binden-

de for partene, kun politiske forpliktelser.
123

 På grunn av kritikk for manglende oppfølgings-

mekanismer og rapporteringer innførte Global Compact et system som gjør at dersom det ikke 

er rapportert de siste tre årene, blir bedriften strøket av medlemslisten.
124

  

 

2.4.3 UN Guiding principles on business and human rights 

Disse forkortes gjerne til UNGP og oversettes på norsk til FNs veiledende prinsipper for næ-

ringslivet. Prinsippene er utarbeidet av FNs spesialrepresentant og godkjent i resolusjon 17/4 

den 16.06.11 av FNs Menneskerettighetsråd.
125

  

 

Den første delen av prinsippene retter seg mot statenes ansvar for å beskytte menneskerettig-

hetene, mens neste del handler om bedrifters ansvar for å respektere menneskerettighetene. 

Den siste delen handler om effektive klageordninger.
126

 Prinsippene har ikke som mål å etab-

lere nye internasjonale regler.
127

 De er altså basert på folkerettslige forpliktelser som stater 

allerede er bundet til.  
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Prinsipp nr. 23 handler om at selskapene bør overholde gjeldende rett og respektere mennes-

kerettighetene uansett hvor de har sin virksomhet.
128

 Prinsippene omfatter ansvar selskap har 

som følge av egen aktivitet, men også ansvar ovenfor aktiviteter foretatt av forretningsforbin-

delser på menneskerettighetsområdet.
129

 Det vil si at prinsippene omfatter bruk av barnearbeid 

av produsenter i andre land som er underleverandører til norske bedrifter. 

 

Prinsippene er oversatt til norsk og er utgitt, med noen endringer og tilføringer, av Utenriks-

departementet.
130

 Der presiserer regjeringen at de veiledende prinsippene er normer og ikke 

lov.
131

 De er altså ikke rettslig bindende for selskapene, men regjeringen har en forventing om 

at de følges. Det fremgår ikke av prinsippene hva som er konsekvensen av at selskapene bry-

ter retningslinjene. Forventningene fra regjeringen legger imidlertid et press på bedriftene til å 

følge normene, og dersom de brytes kan dette for eksempel føre til negativ omtale i media. 

  

2.4.4 Initiativ for etisk handel 

I år 2000 tok Kirkens Nødhjelp sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisa-

sjon (HSH, i dag Virke), LO og Coop Norge initiativ til å stifte Initiativ for etisk handel 

(IEH).
132

 IEH arbeider for å sikre gode arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.
133

 

Medlemmene av IEH er både bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.
134

 Noen 

eksempler er Akershus fylkeskommune, Bama, Fairtrade Norge, Hennes & Mauritz og Uni-

versitetet i Oslo.
135

 

 

Medlemmene av IEH gir ingen garanti for at deres handel er etisk, men de forplikter seg til å 

arbeide for å forbedre forholdene i egne leverandørkjeder, og de må årlig rapportere offentlig 

om deres virksomhet.
136

  

 

IEH har en prinsipperklæring som beskriver formålet med IEH og etisk handel, medlemsfor-

pliktelsene og inneholder retningslinjer.
137

 Retningslinjene bygger i stor grad på internasjonalt 
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anerkjente FN- og ILO-konvensjoner.
138

 På denne måten blir konvensjoner, for eksempel 

ILO-konvensjon nr. 182 om barnearbeid, som i utgangspunktet bare er rettslig bindende for 

statene, også en forpliktelse for bedriftene som er medlem av IEH. Senere i oppgaven drøftes 

det om slike forpliktelser er relevante i den kontraktsrettslige vurderingen av om det forelig-

ger mislighold. Dersom retningslinjene ikke er det, innebærer forpliktelsen i utgangspunktet 

ikke noe mer enn en synliggjøring av at bedriften prøver å følge retningslinjene. Dersom de 

bryter dem, kan det for eksempel føre til negativ omtale i media, noe som kan gi negativt om-

dømme hos forbrukerne.  

 

I retningslinjenes del III punkt 3.4. ser man at bedriftene som er medlem av IEH forplikter seg 

til å fastsette planer for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 

nr. 138 og nr. 182.
139

 I punkt 3.2. er det et absolutt forbud mot nyrekruttering av barnearbeide-

re under minstealderen som fastsatt i ILO-konvensjon nr. 138.
140

 

 

Initiativ for etisk handel har utviklet en veileder for «Etisk handel i praksis». Denne er utvik-

let med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.
141

 Veilederen retter seg mot alle slags 

bedrifter. Den viser hvordan bedrifter kan kartlegge og forbedre de etiske forholdene i leve-

randørkjedene.  

 

2.5 Rapporteringsordninger og sertifisering 

I det følgende gjennomgås forskjellige rapporteringsordninger og standardiseringer som er 

utarbeidet for bedrifter for rapportering om menneskerettighetsspørsmål i driften. 

 

Fordelen med at bedrifter rapporterer, er at de blir mer bevisste på menneskerettighetsspørs-

mål i sin daglige drift når de vet at de må rapportere om det i ettertid. Slike rapporter blir ofte 

offentliggjort, og da er det ønskelig for bedriften sitt rykte at rapportene viser at de tar hensyn 

til menneskerettighetene. Det at bedrifter rapporterer, kan på denne måten føre til høyere opp-

slutning om normer og retningslinjer. Det er derfor ønskelig at bedriftene tar rapporteringsan-

svaret på alvor.  
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Et felles kjennetegn ved de forskjellige rapporteringsordningene er at tilslutning til ordninge-

ne er frivillige, og at overholdelse av ordningene sjelden kan etterprøves.
142

 Utarbeidelse av 

rapporteringsordninger og standardiseringer er et hjelpemiddel som gjør det lettere for bedrif-

tene å rapportere. Når de slipper å bruke store ressurser på å finne ut hvordan en slik rapport 

skulle utformes, er det større sjanse for at de velger å rapportere.  

 

2.5.1 UNGP Reporting Framework 

Denne rapporteringsordningen ble lansert i februar 2015.
143

 FNs høykommissær for mennes-

kerettigheter og FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter har, selv om de 

ikke har vært med på å utvikle rapporteringsordningen, gitt sin støtte til den.
144

 Norge er et av 

landene som har støttet prosjektet.
145

 Rapporteringsordningen er et verktøy for bedrifter til 

hvordan de kan rapportere om hvordan de følger FNs veiledende prinsipper for næringslivet. 

På nettsidene blir det lansert syv prinsipper for hvordan selskaper kan implementere UNGP 

Reporting Framework.
146

 

 

2.5.2 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI ble grunnlagt i Boston i 1997.
147

 Den 30. juni 2015 var over 19 100 rapporter blitt publi-

sert etter GRI-Standarden.
148

 Det gjør GRI til det mest utbredte internasjonale rammeverket 

for rapportering. GRI er et internasjonalt nettverk bestående av bedrifter, arbeidstakerorgani-

sasjoner, investorer, revisorer, frivillige organisasjoner, akademikere og andre interessenter.
149

 

Det er frivillig å være medlem.
150

 GRI er en samarbeidende institusjon innenfor FNs miljø-

program og er på den måten tilknyttet FN. 

 

Det har lenge vært en utbredt finansiell rapportering fra bedrifter. GRI sitt formål er at rappor-

tering om økonomiske, miljømessige og sosiale resultater skal bli like utbredt.
151

 For å nå 

dette målet har GRI utviklet prinsipper og måleindikatorer for rapportering.
152

 Rammeverket 
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som er utviklet for bedrifter og organisasjoner, beskriver hvorfor, hvordan og om hva det skal 

rapporteres om.
153

 Retningslinjene som gjelder nå, er G4 retningslinjene fra 2013.
154

 Rapport-

ene bedriftene utarbeider, publiseres på internett, og det oppfordres til ekstern verifisering av 

dem.
155

 Å bruke GRI er frivillig og kostnadsfritt.
156

 

 

En fordel med å ha én mal for rapportering, slik som GRI, er at det er lettere for bedrifter, 

myndigheter og organisasjoner å sammenligne informasjonene dersom den er systematisert på 

lik måte.
157

 Dette gjelder både på nasjonalt og internasjonalt plan.  

 

Fordelen med at rapportering er åpen er at det øker oppmerksomheten rundt økonomiske, so-

siale og miljømessige forhold.
158

 Dette kan igjen føre til økt etterlevelse av FNs og OECDs 

prinsipper og standarder. 

 

I Norge benytter mange større bedrifter seg av GRI sin rapporteringsmal.
159

 G4-

retningslinjene fra 2013 kan brukes ved rapportering både om OECDs retningslinjer, Global 

Compact-prinsippene og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
160

 Ved å 

arbeide med rapportene og å se tilbake på tidligere rapporter kan bedriftene bli bevisste på å 

se hvor det kan gjøres forbedringer, og hva som er utfordringene videre.
161

 Når bedriftene på 

denne måten blir gjort oppmerksomme på hva som kan forandres, kan rapportene være nyttig 

i bedriftens arbeid med å forbedre seg selv med hensyn til samfunnsansvar.
162

 

 

Det har fra enkelte i næringslivet blitt rettet kritikk mot GRI for at antallet indikatorer og rap-

portenes omgang fører til redusert brukervennlighet.
163

 Det er også blitt rettet kritikk mot at 

rapporteringen er kostbar og sånn sett best tilpasset store og ressurssterke bedrifter.
164
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2.5.3 ISO 26000:2010 

Når det gjelder rapporteringen, finnes det en sertifiseringsordning, som gjør at bedriftene kan 

få en uavhengig sertifisering som de kan legge frem ovenfor kunder og medkontrahenter.
165

 

En slik ekstern revisjon av rapportene kan føre til at tilliten til dem blir større. Dette behovet 

gjør seg særlig gjeldende i bedrifter som opererer i utviklingsland, der det potensielt skjer 

mange brudd på etiske retningslinjer.
166

  

 

I 2004 besluttet ISO (International Organization for Standardization) å utarbeide en interna-

sjonal veiledende standard for organisasjoners samfunnsansvar.
167

 Denne kom ut i 2010 og 

fikk navnet ISO 26000:2010. Det normative innholdet i standarden er hentet fra deklarasjoner, 

avtaler og konvensjoner utviklet av FN og FN-organisasjoner.
168

 

 

2.6 Avslutning 

Alle disse nevnte initiativene er dessverre ikke nok til å hindre at bruk av barnearbeid fortsatt 

er et stort globalt problem. Antallet barnearbeidere har de siste årene gått nedover, men tallet 

er fremdeles veldig høyt.  

 

Flere av initiativene kan sies å stå i en mellomstilling mellom ren frivillighet og bindende 

mekanismer.
169

 Det er fordi det er frivillig å slutte seg til dem, men når bedriften er tilsluttet 

blir de fulgt opp for å se om kravene oppfylles.
170

 En betegnelse på slike initiativer er «soft 

law»-instrumenter.
171

 Det er ingenting i veien for at disse initiativene kan utvikles videre med 

hensyn til klagemekanismer, dokumentasjons- og åpenhetskrav og sanksjoner.
172

 Kanskje 

utviklingen har gjort næringslivet klar for å ta initiativene et steg videre. Dersom det skjer en 

slik utvikling, ville retningslinjene kunne få større gjennomslagskraft. De bedriftene som føl-

ger retningslinjene og driver med etisk god handel, ville kunne hatt en fordel av dette, mens 

de som ikke driver med etisk handel, ville tape på at systemet utvikles videre. Men en videre 

utvikling trenger ikke å være utelukkende positiv. Nettopp det at ordningene er frivillige, og 

at det ikke er så mange slike mekanismer ennå, kan også være noe av styrken ved dem. Dette 
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kan gjøre det mer attraktivt for bedrifter å gi sin tilslutning. Det får opp medlemstallene og 

fører på den måten til at flest mulig bedrifter gjør en innsats.  

 

Dette tyder på at soft law og konvensjoner ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å hindre 

bruk av barnearbeid. Videre i oppgaven ser jeg på om kontraktsretten kan være et egnet juri-

disk virkemiddel for å hindre bruk av barnearbeid. I drøftelsen av om bruk av barnearbeid er 

relevant i kontraktsrettslig sammenheng, er disse initiativene sentrale.  

 

3 Forskjellene mellom forbruker- og næringskjøp 

Forskjellen mellom forbrukerkjøp og næringskjøp fremgår av kjøpsloven sammenholdt med 

forbrukerkjøpsloven. Kjøpslovens anvendelsesområde er vidt, og den gjelder for alle «kjøp» 

så lenge ikke noe annet er fastsatt i loven.
173

 Det vil si at kjøp som ikke faller inn under en 

definisjon i de andre kontraktslovene, reguleres av kjøpsloven. Forbrukerkjøp er en type kjøp 

som ikke reguleres av kjøpsloven, men som har egne regler i forbrukerkjøpsloven. Hva som 

regnes som forbrukerkjøp, er definert i forbrukerkjøpsloven § 1 annet og tredje ledd. Et for-

brukerkjøp forutsetter en selger eller selgers representant som «opptrer i næringsvirksomhet» 

og handler med en forbruker, «en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i 

næringsvirksomhet».
174

 Ut fra dette kan man trekke den slutning at kjøpsloven regulerer kjøp 

mellom to næringsdrivende parter. 

 

Det kan være interessant å si noe om forskjellene mellom forbruker- og næringskjøp for å se 

hvorfor det er naturlig å drøfte disse hver for seg. Det er her ikke snakk om forskjeller mellom 

forbruker- og næringskjøp generelt, men de forskjellene som har betydning for denne oppga-

ven.  

 

Den første forskjellen mellom forbrukerkjøp og næringskjøp er styrkeforholdet mellom parte-

ne. I forbrukerkjøpsloven gis den svake parten, forbrukeren, ekstra vern. Dette gir seg utslag i 

at vilkårene i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven er noe forskjellig utformet, i tillegg til at 

hensynet til den svake part kommer inn i vurderingene av om vilkårene er oppfylt. Dette kan 

føre til at det blir noe forskjellige vurderinger av relevansen av bruk av barnearbeid i de 

kjøpsrettslige vurderingene.  
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  Kjøpsloven § 1 første ledd. 
174

  Forbrukerkjøpsloven § 1 annet og tredje ledd. 
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Den neste forskjellen dreier seg om hvilke interesser forbrukere og næringsdrivende har av å 

gjøre misligholdsvirkninger gjeldende. I vår sammenheng er det tale om at kjøperen enten har 

lidd et økonomisk tap, eller at kjøperen er opptatt av den etiske siden knyttet til bruk av bar-

nearbeid. Dette gir seg utslag i hvilke misligholdsvirkninger som er aktuelle å gjøre gjeldende, 

men det kan også ha betydning i vurderingen av hvilke rettslige grunnlag som er aktuelle. En 

forbruker vil gjerne ikke kunne påvise noe økonomisk tap som følge av at produktet er laget 

ved bruk av barnearbeid. Dette gjelder gjerne helt generelt ved mangler, og er ikke noe sær-

egent ved at mangelen knytter seg til bruk av barnearbeid. Det som er problemet, er den etiske 

siden ved varen. Gleden ved tingen kan bli helt ødelagt dersom forbrukeren får vite at den er 

laget av barn. 

 

En næringsdrivende vil derimot kunne lide et økonomisk tap dersom han kjøper varer, som er 

produsert ved bruk av barnearbeid. Oppmerksomheten i media og interessen blant forbrukere 

kan føre til at den næringsdrivende ikke får solgt varene videre, og at han får et dårlig rykte 

som kan gå utover salget i fremtiden. I tillegg kan han risikere å lide et tap som følge av at 

forbrukere kan gjøre misligholdsvirkninger gjeldende dersom han allerede har fått solgt vare-

ne videre.  

 

På bakgrunn av disse forskjellene har jeg valgt å drøfte forbruker- og næringskjøp hver for 

seg. 

 

4 Forbrukerkjøp 

4.1 Innledning 

Problemstillingen som skal besvares i denne delen, er spørsmålet om hvorvidt en forbruker 

kan gjøre misligholdsvirkninger gjeldende dersom han eller hun har kjøpt varer som er produ-

sert ved bruk av barnearbeid.  

 

Innledningsvis må det gjøres noen presiseringer rundt denne problemstillingen. For det første 

avgrenses oppgaven til de tilfeller der varene blir kjøpt i Norge, og misligholdskravet rettes 

mot en norsk selger. Spørsmålet reguleres derfor av norsk kontraktsrett. Bruken av barnear-

beid har derimot skjedd ved produksjonen av varen i et annet land.  

 

For det andre er det ikke noen begrensninger i hvilke varer det er snakk om. Problemstillinge-

ne oppstår for alle slags varer, alt fra klær og sko til verktøy og møbler. De mest aktuelle va-

rene er kanskje klær, for det er en vare alle forbrukere kjøper, og som i flere tilfeller viser seg 

å være produsert ved bruk av barnearbeid. 
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For det tredje må det presiseres at oppgaven avgrenses til de tilfeller der varen er i utmerket 

stand rent fysisk. Det som eventuelt skal gi grunnlag for mislighold, er det faktum at det er 

brukt barnearbeid i produksjonen. Bruken av barnearbeid gir ikke utslag på kvaliteten til va-

ren, slik uttrykket kvalitet er brukt i tradisjonell forstand.  

 

Det er særlig ett hensyn som preger de videre vurderingene, og det er utviklingen på kon-

traktsrettens område. Produksjonsprosessen er ikke eksplisitt nevnt hverken i loven eller for-

arbeidene til forbrukerkjøpsloven. Jeg har heller ikke klart å finne rettspraksis som direkte 

behandler problemstillingen hverken i Norge eller i utlandet. Derimot kan man se en utvikling 

i retning av at menneskerettighetene kommer inn i kontraktsretten.
175

 Eksempler på dette er at 

kontraktsfriheten har blitt innskrenket på grunn av forbud mot diskriminering på grunn av 

kjønn, alder, nasjonalitet, funksjonshemming og rase.
176

 På grunn av den globale oppslut-

ningen om menneskerettighetene burde moderne kontraktsrett ikke bare være opptatt av men-

neskerettighetene til partene som inngår kontrakten i Europa, men også rettighetene til de som 

blir negativt påvirket av kontrakten.
177

 Ved å følge disse linjene uttales det i Social Justice in 

European Contract Law: a Manifesto, som er skrevet i et samarbeid mellom flere europeiske 

jurister, at forbrukere har rett til å heve kjøpet dersom det viser seg at varene er produsert ved 

bruk av barnearbeid.
178

 

 

Problemstillingen vurderes med utgangspunkt i den abstrakte mangelsvurderingen og reglene 

om opplysningssvikt. Først følger en kort gjennomgang av de rettslige grunnlagene og om hva 

som er kriteriene for relevante momenter for de forskjellige grunnlagene. Deretter følger en 

vurdering av om bruk av barnearbeid er relevant i kontraktsrettslig sammenheng. Til slutt ser 

jeg på hvilke tilfeller bruk av barnearbeid kan utgjøre mislighold, med utgangspunkt i de for-

skjellige rettslige grunnlagene.  

 

4.2 Opplysningssvikt 

Selgers uriktige opplysninger som grunnlag for kontraktsrettslig mislighold følger av forbru-

kerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c. Spørsmålet blir om selgers uriktige opplysninger om 

at det ikke er brukt barnearbeid ved produksjon av varen, er en relevant opplysning i denne 

vurderingen.  

                                                 
175

  Collins (2014) s. 620-621. 
176

  Collins (2014) s. 621. Se for eksempel likestillingsloven § 5 første ledd og diskrimineringsloven om etnisitet 

§ 6 første ledd. 
177

  Collins (2014) s. 621-162.  
178

  Gert Brüggemeier (2004) s. 668 og Collins (2014) s. 622. 
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Regelen om selgers opplysningsplikt følger av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav b. 

I tilknytning til opplysningsplikten blir spørsmålet om det faktum at det er brukt barnearbeid 

ved produksjon av varen, er noe selger plikter å opplyse om. Dette forutsetter at bruk av bar-

nearbeid er et relevant forhold i den kontraktsrettslige misligholdsvurderingen.  

 

4.3 Plikten til å levere «alminnelig god vare» 

Plikten til å levere «alminnelig god vare» kommer til uttrykk i Rt. 1998 s. 774. I ettertid er 

kravet lovfestet i forbrukerkjøpsloven. I forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b uttales 

det eksplisitt at tingen skal svare til det forbrukeren har grunn til å forvente av varen når det 

gjelder «[…] andre egenskaper». Også i teorien er det enighet om at kravet til «vanlig god 

vare» er en sikker regel.
179

  

 

I Rt. 1998 s. 774 uttales det at ved vurderingen av om varen oppfyller kravet til «alminnelig 

god vare», er det avgjørende hva kjøperen hadde grunn til å forvente.
180

 Forbrukerens for-

ventning er også avgjørende ved vurderingen av forbrukerkjøpslovens bestemmelse.
181

 Det 

kan videre spesifiseres at det er en «begrunnet normalforventing» som legges til grunn ved 

vurderingen av forbrukerens forventning til serieproduserte varer.
182

  

 

4.4 Relevante forhold i den kontraktsrettslige vurderingen av mislighold 

Ved vurderingene av om det foreligger mislighold etter de forskjellige rettslige grunnlagene 

som er gjennomgått ovenfor, er det ikke alle forhold som er relevante. Spørsmålet er om bruk 

av barnearbeid ved produksjon av varer kan være et relevant forhold i misligholdsvurde-

ringen.  

 

Innledningsvis nevnes noen forhold som klart regnes som relevante, og noen forhold som ikke 

er relevante. Forhold som er relevante ved vurderingen, er for eksempel at tingen avviker fra 

produksjonsserien, eller at den ikke er av samme standard som tilsvarende produkter.
183

 For-

hold som ikke er relevante, er for eksempel kjønn, religion og nasjonalitet hos arbeiderene. 

 

                                                 
179

  Hagstrøm (2015) s. 76 og Selvig og Lilleholt (2015) s. 231. 
180

  Rt. 1998 s. 774 på side 781. 
181

  Forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b. 
182

  Rt. 1998 s. 774 på side 781. 
183

  Hagstrøm (2015) s. 78. 
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Spørsmålet om hvorvidt bruk av barnearbeid ved produksjonen er relevant ved vurderingen av 

hva forbrukeren kan forvente av varen, har ikke noe åpenbart svar. Det er fordi måten varene 

er produsert på ikke er nevnt ved vurderingen av om det foreligger en mangel, hverken i loven 

eller forarbeidene. Vurderingskriteriene i både loven og forarbeidene er derimot rettet mot 

kvaliteten og egenskapene ved varene i snever forstand, altså forhold som gir seg utslag på 

varens funksjonalitet.  

 

Brudd på menneskerettighetene og arbeidsstandarder skjer gjerne langt tilbake i leverandør-

kjeden under produksjonsprosessen.
184

 Dette kan skape problemer med å avgrense hvor langt 

tilbake man skal gå for at det kan anses som mislighold. Man kan tenke seg en situasjon der 

en fabrikk oppfyller alle menneskerettighetskrav i produksjon av klær. Men i symaskinen er 

det en skrue som er laget ved bruk av barnearbeid. Slike tilfeller kommer antakelig ikke på 

spissen, fordi dette uansett ikke vil skape noen negativ effekt på salget av varen eller for ryk-

tet til bedriften. Problemet med å avgrense kan likevel ikke være til hinder for at bruk av bar-

nearbeid anses som mislighold. 

 

Dette fører til at det kreves en særskilt vurdering av om bruk av barnearbeid er relevant i den 

kontraktsrettslige vurderingen. Videre følger en gjennomgang av forskjellige argumenter som 

taler for at bruk av barnearbeid er relevant i misligholdsvurderingen. 

 

4.5 Forbrukeren legger vekt på de etiske sidene ved varene 

Det finnes flere eksempler på undersøkelser som viser at forbrukerne legger vekt på de etiske 

sidene ved varene de kjøper. I det følgende gjennomgås tre forskjellige undersøkelser som på 

forskjellig måte indikerer at dette er tilfelle. 

 

Auger viser til noen undersøkelser som antyder at forbrukere er bevisste på de etiske sidene 

ved varene de kjøper.
185

 Svakheten ved disse undersøkelsene er at forbrukerne er blitt bedt om 

å rangere viktigheten av etiske problemer, og de gir ikke svar på hva forbrukerne er villige til 

å ofre for å få varer som er produsert på en etisk god måte.
186

  

 

En annen undersøkelse viser at «[n]i av ti forbrukere sier de vil bytte merkevare til det som er 

assosiert med «en god sak», hvis pris og kvalitet er identisk», ved valget mellom flere va-

                                                 
184

  Collins (2014) s. 622 
185

  Auger (2003) s. 281 
186

  Auger (2003) s. 281 
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rer.
187

 Dette resultatet kan virke nokså opplagt, men det sier likevel noe om at forbrukere er 

opptatt av de etiske sidene ved varene. 

 

RepTrak utfører en annen form for undersøkelse. Den fastsetter virksomheters omdømmesco-

re basert på fire spørsmål om tillit, beundring, respekt og følelse for virksomheten.
188

 På 

grunnlag av dette får virksomheten en score innen produkter og tjenester, innovasjon, økono-

mi, ledelse, arbeidsmiljø, etikk og samfunnsansvar.
189

 At etikk og samfunnsansvar er med, 

taler for at dette er viktig for forbrukere ved deres bedømmelse av bedriftenes omdømme. 

RepTrak har blitt gjennomført i Norge hvert år siden 2004 og benyttes i over 30 land.
190

 Det 

er altså en undersøkelse som er mye brukt. 

 

Disse undersøkelsene viser at forbrukerens forventinger omfatter mer enn kvaliteten og egen-

skapene ved varene i snever forstand. De viser for det første at forbrukeren er opptatt av de 

etiske sidene ved varene, og for det andre at dette gir utslag ved bedriftens omdømme. Dette 

er et argument som taler for at bruk av barnearbeid er relevant ved vurderingen av kontrakts-

rettslig mislighold.  

 

Videre skal jeg se på sammenhengen mellom bedriftens omdømme, som er basert på kjøpers 

forventninger til de etiske sidene, og omsetningen. Og i forbindelse med dette er det interes-

sant å se på hvordan næringslivet benytter seg av dette ved merkevarebygging, rapportering 

av samfunnsansvar osv.  

 

4.6 Konsekvensene i næringslivet av at forbrukeren legger stor vekt på de 

etiske sidene ved varene 

4.6.1 Sammenhengen mellom omdømmet og omsetning 

Svarene fra RepTrak undersøkelsene kobles opp mot i hvilken grad den som deltar i undersø-

kelsen, vil kjøpe produkter eller tjenester av virksomheten, snakke positivt om, stole på eller 

investere penger i den.
191

 Dette taler for at forbrukerens bedømmelse av omdømmet kan få 

betydning for omsetningen. Statoil og Coop er to av bedriftene som regnes for å ha «godt om-

dømme» i RepTrak® Pulse-rangering fra Norge i 2015.
192

 Disse to bedriftene opplevde også 

                                                 
187

  SOS-barnebyer (2016) med videre henvisning til *2015 Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study. 
188

  Apeland (2016). 
189

  Apeland (2016). 
190

  Apeland (2016). 
191

  Apeland (2016). 
192

  RepTrak® Pulse-rangering (2016). 
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økt omsetning i forbindelse med å delta i Kreftforeningens kampanje.
193

 Dette kan antyde at 

det er en sammenheng mellom omdømmet, som inkluderer samfunnsansvar og etikk, og be-

driftens omsetning.  

 

Denne observasjonen kan også sees på motsatt måte. Altså at bedrifter som opplever negativ 

publisitet knyttet til brudd på etiske normer, særlig miljømessige og menneskerettsstandarder, 

potensielt kan oppleve en negativ effekt på salget og merkevaren.
194

 Dette viser at forhold 

som forbrukeren er opptatt av, gir seg utslag på bedriftens omsetning.   

 

Sammenhengen mellom omdømmet og omsetning er en faktisk konsekvens av at forbrukeren 

legger vekt på de etiske sidene ved varene. 

 

De neste konsekvensene som gjennomgås viser tiltak som bedrifter bevisst gjør som en kon-

sekvens av denne sammenhengen mellom omdømmet og omsetningen. Disse tiltakene viser at 

bedrifter har kunnskap om at forbrukeren vektlegger de etiske sidene ved varene. 

 

4.6.2 Konsekvensen for produksjonen 

Først kommer et eksempel fra forbrukerens forventninger til miljøet som viser at forvent-

ninger til varene kan gi utslag for hvordan bedriftene velger å produsere varene. 

 

Miljøspørsmål er i likhet med bruk av barnearbeid noe som forbrukere er opptatt av. Det fin-

nes flere eksempler på at forbrukere har engasjert seg i miljøspørsmål, både eksempler som 

gir seg utslag ved de fysiske egenskapene ved varen, og tilfeller der engasjementet knytter seg 

til produksjonen. Bruk av palmeolje i maten er et eksempel på begge deler. Argumentene mot 

å bruke palmeolje i maten knytter seg både til varen selv og produksjonen. Det er fordi pal-

meolje både er dårlig av helsemessige årsaker, og fordi palmeoljeindustrien ødelegger regn-

skogen og urfolks livsgrunnlag. All oppmerksomheten rundt bruk av palmeolje i maten gav 

utslag på hvordan maten produseres. Rema 1000 er et eksempel på en bedrift som har faset ut 

palmeolje i alle deres egne matvarer merket Rema 1000.
195

 Andre eksempler som viser at mil-

jøspørsmål får betydning for varene, er den økende interessen for økologiske varer og fair 

trade varer.  
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  Kreftforeningen (2016). 
194

  Spencer (2003) s. 300. 
195

  Rema 1000 (2016). 
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4.6.3 Merkevarebygging 

Mange bedrifter går langt i å bygge opp en merkevare som tiltaler forbrukerne. På grunn av at 

flere forbrukere er opptatt av de etiske sidene ved varene, ser man at oppbyggingen av merke-

vare i mange tilfeller går lenger enn til utelukkende å omfatte kvaliteten ved varene. Dette 

viser at næringslivet er bevisst på at forbrukerne vektlegger de etiske sidene ved varene.  

 

Det finnes mange eksempler på at bedrifter promoterer seg selv ved å gi sin støtte til gode 

formål. Dette kan skje indirekte gjennom sponsing av gode formål, eller mer direkte ved at de 

i markedsføringen viser til at de tar samfunnsansvaret på alvor. 

 

Et eksempel på dette er støtte til kreftsaken. På nettsidene til Kreftforeningen ser man at de 

samarbeider med blant annet Lindex, Kid, Coop og Vitus apotek.
196

 Videre finner man ek-

sempler fra Coop og Statoil Fuel & Retail på at deres omsetning har økt i forbindelse med 

Rosa sløyfe-aksjonen.
197

 Disse bedriftene har ikke noe spesielt med kreft å gjøre, men de vel-

ger likevel å inngå sponsoropplegg med Kreftforeningen. 

 

Et annet konkret eksempel er samarbeid med SOS-barnebyer. På nettsidene til SOS-barnebyer 

finner man mye informasjon om hvordan samfunnsansvaret kan styrke merkevaren til bedrif-

ten.
198

 En avgjørende faktor for omdømmet kan i visse bransjer være selskapets og merkeva-

rens holdning til samfunnsansvar.
199

  

 

Videre er det mange bedrifter som utarbeider og offentliggjør interne etiske retningslinjer. 

Disse bygger gjerne på internasjonale anerkjente retningslinjer. Dette viser at bedriftene er 

opptatt av å gjøre forbrukeren kjent med at de vektlegger de etiske sidene i sin virksomhet.  

 

Alle disse tiltakene er med å bygge opp merkevaren til bedriften og gi den et godt omdømme 

hos forbrukeren. Disse tiltakene som bedriftene gjør for å bygge opp merkevaren, taler for at 

dette får betydning i kontraktsrettslig sammenheng. Hvis man kan si at varer har et rykte, kan 

det tenkes at dette ryktet også kan omfatte mer enn bare at varen er av en viss kvalitet. Man 

kan for eksempel tenke seg at ryktet omfatter hvordan varen er produsert nedover i leveran-

dørkjeden.
200

 Det kan altså sies at hvis merkenavnet Apple iPhone (som Collins bruker som 
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  Kreftforeningen (2016). 
197

  Kreftforeningen (2016). 
198

  SOS-barnebyer (2016). 
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  SOS-barnebyer (2016). 
200

  Collins (2014) s. 638. 
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eksempel) står for en etisk god produksjonsprosess, og dette står i deres retningslinjer, kan 

man si at produktet har den egenskap eller kvalitet av å være produsert i samsvar med ar-

beidsstandarder.
201

 En slik etisk god produksjonsprosess kan for eksempel omfatte at det ikke 

er brukt barnearbeid. Når bedriften går så langt i å bygge opp en merkevare, vil dette skape 

forventninger hos forbrukeren. Dersom disse forventningene ikke oppfylles, er det naturlig at 

dette får betydning i kontraktsrettslig sammenheng.  

 

Den foregående drøftelsen viser at når standarden for hva som er kontraktsmessig oppfyllelse, 

inkluderer forbrukerens forventninger, er det ikke noen skarp grense mellom egenskapene ved 

produktet og produksjonsprosessen.
202

 Det er fordi forbrukerens forventninger gjerne omfatter 

mer enn produktets funksjonalitet, men også produksjonsprosessen.
203

 Denne forventningen 

til produksjonsprosessen får forbrukeren som følge av bedriftenes egen markedsføring. Dette 

taler for at man ved vurderingen av produktets egenskaper ikke bare kan legge vekt på funk-

sjonaliteten, men også de etiske sidene ved varene, for eksempel om det er brukt barnearbeid 

ved produksjonen.  

 

4.6.4 Rapportering og etiske revisjoner 

De eksterne etiske retningslinjene som bedriftene velger å slutte seg til, innebærer ofte en om-

stendelig rapporteringsplikt, se kapittel 2.5. Dette er en plikt som bedriftene velger å påta seg, 

og alle rapporteringene hvert år viser at de følger opp rapporteringsansvaret. I 2015 ble det 

publisert 89 GRI rapporter i Norge.
204

 Videre bruker flere bedrifter store summer på etiske 

revisjoner før de inngår store avtaler med leverandører.
205

 Både rapporteringene og de etiske 

revisjonene kan sees som utslag av at bedriften vet hvor viktig de etiske sidene er for forbru-

keren, og dermed også for deres eget omdømme. Dette viser hvor viktig de etiske sidene er 

for bedriftene og for deres økonomiske virksomhet. 

 

4.6.5 Hva skulle konsekvensen vært dersom den ikke var kontraktsrettslig? 

Bedriften tjener på å handle etisk fordi forbrukeren verdsetter slike egenskaper ved bedriften 

og velger å kjøpe varer av bedriften på grunnlag av dette. Dersom det i ettertid viser at bildet 

av bedriften ikke stemmer med virkeligheten, er det naturlig at det er bedriften som må lide et 

tap på grunn av dette. Den som i første omgang har tjent på å si noe, er også den som må ta 
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  Collins (2014) s. 638. 
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  Collins (2014) s. 638. 
203

  Collins (2014) s. 638. 
204
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  Schwenzer (2008) s. 455. 
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konsekvensene av at det som er sagt, viser seg å være uriktig. Forbrukeren valgte produktet på 

grunn av de etiske sidene, dette tjente bedriften på, og da taler det for at de etiske sidene er et 

kontraktsrettslig relevant moment.  

 

Det er dette som er begrunnelsen for mangelsansvaret på grunnlag av kravet til «vanlig god 

vare», også når mangelen gir seg utslag på varens funksjonalitet. En bedrift skal ikke kunne 

tjene på å selge varer som fremstår å være av alminnelig god fysisk kvalitet, men som viser 

seg å være av dårligere kvalitet. Da kan forbrukeren gjøre mangelsinnsigelser gjeldende fordi 

varen ikke svarte til kontrakten.  

 

Dersom mangelsansvar ikke er konsekvensen av å lure forbrukeren, er det interessant å se på 

om det finnes andre aktuelle konsekvenser for slik adferd fra selgeren sin side. 

 

En konsekvens for selgeren på grunn av slik adferd er at det vil skape et dårlig rykte for be-

driften som på den måten kan føre til tapt omsetning.  

 

Videre kan man tenke seg strafferettslige konsekvenser. Det følger av straffeloven 2005 § 271 

første ledd at bedrageri kan straffes med bot eller fengsel på inntil 2 år, og det følger av straf-

feloven 2005 § 373 at mindre bedrageri straffes med bot. Bedrageribestemmelsen rammer de 

tilfeller der noen skaffer «seg eller andre en uberettiget vinning».
206

 Det kan da tenkes at det å 

skaffe seg økende salg ved å lure forbrukeren er rammet av denne bestemmelsen. Jeg har av-

grenset mot slike spørsmål i oppgaven, og velger derfor å vise til spørsmålet uten å drøfte det 

noe nærmere.  

 

4.6.6 Oppsummering  

De foregående drøftelsene viser at næringslivet er klar over at forbrukerne vektlegger de 

etiske sidene, og næringslivet tar konsekvensen av det ved å innføre disse tiltakene.  

 

4.7 Bred støtte for vektlegging av de etiske sidene fra stater og 

«verdenssamfunnet» 

4.7.1 Staters regulering 

Reguleringen av bruk av barnearbeid i lovgivningen og traktater viser at det er stor politisk 

oppslutning om regulering av bruk av barnearbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Noen 

eksempler på dette er gjennomgått i kapittel 2, se for eksempel de forskjellige ILO-
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konvensjonene og barnekonvensjonen. Dette kan tale for at bruk av barnearbeid også får kon-

traktsrettslige virkninger.  

 

Innføringen av rapporteringskravene i regnskapsloven er et uttrykk for at den norske staten 

anser samfunnsansvaret som viktig. Det var flere grunner til at en slik regel ble vedtatt. Rap-

porteringsplikten kan virke som et incentiv til at bedriftene integrerer samfunnsansvar i sin 

daglige drift, og rapporteringsplikten kan bidra til å synliggjøre slikt arbeid for investorer, 

eiere og samfunnet for øvrig.
207

  

 

Utenrikskomiteen uttalte i forkant av at kravet til rapportering ble inntatt i regnskapsloven, at 

den hadde troen på at rapporteringsplikten faktisk fører til at bedrifter retter større oppmerk-

somhet mot samfunnsansvar.
208

 Det må derimot ikke bli slik at rapportering er et mål i seg 

selv, uten at det blir noe økt oppmerksomhet på etiske spørsmål i bedriften.
209

 Det var på det 

tidspunktet politisk uenighet om hvorvidt et rapporteringskrav har denne positive virkningen. 

Et mindretall i utenrikskomiteen uttalte at CSR i gitte tilfeller kan føre til et mer monopolis-

tisk og proteksjonistisk næringsliv.
210

 Dette begrunnet de med at små og mellomstore bedrif-

ter ikke har ressurser til å opprette egne avdelinger for samfunnsansvar og leve opp til kostba-

re krav på området.
211

 På det tidspunktet de uttalte dette, hadde 97 % av bedrifter under 20 

ansatte og ble da regnet som små eller mellomstore.
212

 Store selskaper derimot kan se seg 

godt tjent med å innta slike retningslinjer, og det vil kunne være egent til å styrke deres vare-

merke fordi de unngår negativ presseomtale.
213

 

 

4.7.2 Internasjonale instrumenter 

Ved fastleggelsen av hva en kontraktspart kan forvente av ytelsen, kan standarder og allment 

aksepterte retningslinjer for forsvarlig handlemåte spille inn. I denne sammenheng er de aner-

kjente eksterne retningslinjene som ble gjennomgått i kapittel 2 relevante. Dette inkluderer 

OECDs retningslinjer, Global Compact-prinsippene, UN Guiding Principles og IEHs ret-

ningslinjer. Det er flere sider ved de internasjonale instrumentene som ble gjennomgått i ka-
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pittel 2, som taler for at bruk av barnearbeid er relevant i kontraktsrettslig sammenheng. Vide-

re følger en gjennomgang av disse momentene.  

 

Et viktig moment som taler i retning av at de internasjonale instrumentene bidrar til at bruk av 

barnearbeid er relevant i kontraktsrettslig sammenheng, er den store oppslutningen nasjonalt 

og internasjonalt. For eksempel er Hennes & Mauritz, Bergans of Norway, Coop, Bama, Or-

kla og mange andre kjente bedrifter medlemmer av IEH.
214

 Den store oppslutningen bidrar til 

å skape forventninger hos forbrukeren.  

 

Et forhold som er verdt å nevne er tidsperspektivet. Det meste av det som er gjennomgått av 

internasjonale instrumenter i kapittel 2 er ikke eldre enn 30 år, og det betyr at det er relativt 

nytt. Denne utviklingen viser at det er større oppmerksomhet rundt disse spørsmålene i dag en 

det har vært tidligere. Opptrappingen de siste årene tyder på at dette er en utvikling som vil 

kunne fortsette fremover i tid. Ettersom de fleste internasjonale instrumentene er såpass nye, 

finnes det ikke noe særlig med litteratur om for eksempel dens påvirkning på kontraktsretten. 

 

Det store antallet internasjonale instrumenter som tar for seg bruk av barnearbeid, taler i seg 

selv for at bruk av barnearbeid kan være relevant i kontraktrettssammenheng. Skal man legge 

forbrukerens forventninger til grunn ved vurderingen, er det store antallet instrumenter noe 

som bidrar til å skape en forventing hos forbrukeren.  

 

Både OECDs retningslinjer, Global Compact prinsippene og IEHs retningslinjer bygger blant 

annet på ILOs kjernekonvensjoner. Dette fører til at innholdet i konvensjoner som det er stor 

oppslutning om blant stater internasjonalt, også får stor oppslutning hos bedrifter. På grunn av 

dette kan man si at det også er stor politisk oppslutning om innholdet i retningslinjene. Poli-

tisk oppslutning er, som jeg viser til i kapittel 4.7.1, et argument som taler for relevans av 

bruk av barnearbeid i kontraktsrettslig sammenheng. 

 

Rapporteringsansvaret fører til at det bedriftene gjør for å følge retningslinjene blir gjort kjent 

for forbrukeren og bidrar til å skape en forventning om at det som rapporteres om blir fulgt 

opp.  

 

Samlet sett taler disse momentene i retning av at innholdet i de internasjonale instrumentene 

er relevant i kontraktsrettslig sammenheng. 
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4.8 Medvirkningssynspunktet  

Kjøp av varer som er produsert ved bruk av barnearbeid kan sees på som medvirkning til bruk 

av barnearbeid. Selv om det ikke er medvirkning som oppfyller strafferettslige krav til med-

virkning, kan man se på det som en form for medvirkning i den forstand at man opprettholder 

etterspørselen etter varene i markedet.
215

 Det er en naturlig antagelse at de fleste forbrukere 

ikke ønsker å medvirke til å opprettholde etterspørselen etter produkter som er produsert ved 

hjelp av barnearbeid. Spørsmålet blir om motviljen hos forbrukeren til å medvirke til dette kan 

være et argument for at bruk av barnearbeid er relevant i misligholdsvurderingen.  

 

Fra dette spørsmålet kan det trekkes en parallell til et noe mer ekstremt tilfelle: besittelse av 

barnepornografi. Det følger av straffeloven 2005 § 311 første ledd bokstav c at den som «be-

sitter» fremstilling som seksualiserer barn kan straffes med bot eller fengsel.
216

 Høyesterett 

uttaler seg i Rt. 2002 s. 1187 om straffverdigheten ved å ha befatning med barnepornografi, 

og disse uttalelsene er sitert i senere saker, for eksempel Rt. 2007 s. 442 og Rt. 2013 s. 950: 

 

«Pornografiske bilder av barn vil i praksis være produkt av overgrep mot barna, ikke sjelden også gjentatte over-

grep over tid [...]. Befatning med barnepornografi innebærer en utnyttelse av dette. Slik befatning som direkte 

eller indirekte leder til produksjon av nye bilder mv. er det derfor grunn til å slå strengt ned på i tråd med de 

allmenne synspunkter om behovet for styrket vern av barn som er fremhevet av lovgiver [...]. Når det gjelder ren 

besittelse av barnepornografiske bilder, viser jeg til at begrunnelsen for å innføre forbudet mot besittelse nettopp 

var at det ville kunne føre til at flere barn kunne bli forskånet for det misbruket som finner sted som følge av 

produksjon, jf. Ot.prp.nr.20 (1991-1992) side 59 og Innst.O.nr.54 (1991-1992) side 10. Etter mitt syn må det 

legges til grunn at det er en viss sammenheng også ved etterspørsel av materiale som det ikke betales for, selv 

om sammenhengen er klarere ved betaling.»
217

 

 

Mye som sies i denne uttalelsen, kan også sies å gjelde ved kjøp av varer som er produsert ved 

bruk av barnearbeid. Varer som er produsert ved bruk av barnearbeid, kan sies å være et pro-

dukt av overgrep mot de barna som har jobbet i produksjonen av varen. I dette tilfellet er det 

ikke snakk om et seksuelt overgrep slik som i tilfellet med barnepornografi, men et overgrep i 

betydningen utnyttelse av barna. Befatning med varer som er produsert ved bruk av barnear-

beid, vil i likhet med befatning med barnepornografi innebære en utnyttelse av barnet.  

                                                 
215

  I Ot.prp.nr.90 (2003-2004) s. 410 står det at medvirkning forutsetter at bistand gis «[…] før eller under utfø-

ringen av hovedgjerningen for at den skal kunne straffes om medvirkning». Dette fører til at kjøp av varer 

ikke er medvirkning. Det vil falle utenfor oppgavens tema å gå noe nøyere inn på vurderingen av den straffe-

rettslige bestemmelsen om medvirkning.  
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Kjøp av varer som er produsert ved bruk av barnearbeid, leder indirekte til fortsatt produk-

sjon, slik som også befatning med barnepornografi leder til fortsatt produksjon av bilder. Det 

som videre står i dommen om at barnepornografi må slås strengt ned på på grunn av «[…] 

allmenne synspunkter om behovet for styrket vern av barn som er fremhevet av lovgiver 

[…]», har også overføringsverdi til løsningen av denne oppgavens problemstilling. Det frem-

heves også særskilt i dommen at dersom det betales for materialet, er sammenhengen klarere. 

Man kan på den ene siden argumentere for at lovgivers fremheving av styrket vern av barn 

omfatter bruk av barnearbeid. Eller på den annen side kan man argumentere for at alle trakta-

tene som staten inngår om forbud mot barnearbeid, og om å arbeide mot bruk av dette, og 

lovgivningen som er innført nasjonalt, som er gjennomgått i kapittel 2, taler for at bruk av 

barnearbeid også er et allment synspunkt fremhevet av lovgiver på lik linje med behovet for 

styrket vern av barn. 

 

Eksempelet med barnepornografi viser at man fordømmer handlinger som er med på å bidra 

til å opprettholde etterspørselen og dermed fortsatt produksjon av bilder. Lovgiveren har altså 

tatt konsekvensen av medvirkning i en annen sammenheng, enn ved bruk av barnearbeid. Det-

te viser at det ikke bare er stater og internasjonale organisasjoner som vektlegger slike syns-

punkter. 

 

4.9 Eksempler fra andre rettsområder 

4.9.1 Synet på bruk av barnearbeid i entrepriseretten 

I tilfeller der det offentlige er byggherre, finnes det eksempler på reguleringer av bruk av bar-

nearbeid som kan føre til kontraktsrettslige sanksjoner. På nettsidene til Statsbygg finner man 

Blåboka, som er et formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider med end-

ringer og presiseringer til NS 8405.
218

 I del II punkt 25.1 i Blåboka fremgår det at entreprenø-

ren plikter å påse at ILOs kjernekonvensjoner, inkludert forbudet mot barnearbeid, etterleves 

hos de som medvirker under oppfyllelsen av kontrakten.
219

 Denne bestemmelsen er bindende 

dersom ikke annet alternativ er avtalt.
220

 Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren 

kreve at manglene rettes, det vil si at bruken av barnearbeid kreves stoppet.
221

 Dersom dette 

ikke gjøres, er bruddet på denne plikten å anse som et vesentlig mislighold som kan påberopes 
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av byggherren som grunnlag for heving.
222

 Brudd på bestemmelsen om forbud mot bruk av 

barnearbeid kan her få den konsekvens at kontrakten kan heves. Dette er ikke begrunnet ut fra 

at man forventer at det vil føre til dårligere kvalitet på det endelige resultatet, men ut fra hen-

synet til barna. Dette tilfellet ligner på tilfellet med bruk av barnearbeid ved produksjon av 

varer, og forbrukerens ønske om å kunne heve kjøpet fordi han eller hun ikke ønsker å bidra 

til bruk av barnearbeid. Dette taler for at også mislighold kan bli resultatet på kjøpsrettens 

område.  

 

4.9.2 Synet på sosial dumping i entrepriseretten 

Bruk av barnearbeid ved produksjon av varer har en del likhetstrekk med sosial dumping i 

entrepriseretten. Det gjør det interessant å se på om begrunnelsene som ligger bak tiltakene 

mot sosial dumping også gjør seg gjeldende ved salg av varer som er produsert ved bruk av 

barnearbeid. 

 

«Sosial dumping» er betegnelsen på en situasjon hvor «[…] arbeidstakere med utenlandsk 

opprinnelse får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn nasjonale arbeidstakere.»
223

 

Det er satt i verk flere regulatoriske tiltak mot sosial dumping i norsk bygge- og anleggsbran-

sje, og et av de mest sentrale er «allmenngjøring» av tariffavtaler.
224

 Dette innebærer at be-

stemmelser fastsatt i tariffavtaler, for eksempel om minstelønn, også er bindende for de som 

ikke umiddelbart faller inn under avtalen.
225

 Som oftest inkluderer dette også utenlandske 

arbeidstakere som arbeider på norske byggeplasser, selv om de er ansatt hos utenlandske ar-

beidsgivere.
226

 I tilfeller der det offentlige er oppdragsgiver, er det særskilte krav til de kont-

raktene som inngås, og dette fremgår av forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
227

 

Det følger av forskriftens § 6 annet ledd at dersom leverandøren eller underleverandøren ikke 

etterlever vilkårene i § 5, skal oppdragsgiveren forbeholde seg retten til å «gjennomføre nød-

vendige sanksjoner».
228

 Dette er, i teorien, tolket som å innebære at dersom pliktene ikke et-

terleves, kan de understøttes av kontraktsrettslige sanksjoner.
229

 Dette finner man et eksempel 
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på i Statsbygg sin endring og presisering av NS 8405.
230

 Det følger av bestemmelsen i del I 

punkt 7.5 at «[v]esentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påbero-

pes av byggherren som grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene.» 
231

  

 

I tilfeller der det offentlige er oppdragsgiver, tar det seg dårlig ut om sosial dumping finner 

sted.
232

 Det er fordi det tar seg særlig dårlig ut hvis det offentlige blir assosiert med og bidrar 

til at arbeidere har dårlige arbeidsvilkår. Som en konsekvens av dette stilles det særskilte krav 

til kontraktene som inngås der det offentlige er oppdragsgiver, og dersom pliktene ikke etter-

leves, kan de altså understøttes av kontraktsrettslige sanksjoner.
233

 Ønsket om å regulere dette 

er like relevant også for private byggherrer. De har også en interesse av ikke å bli assosiert 

med sosial dumping. Deres begrunnelse kan derimot være mer rettet mot at de ikke ønsker 

økonomiske konsekvenser av å assosieres med sosial dumping, mens det offentliges begrun-

nelse er at det tar seg dårlig ut ovenfor borgerne om det offentlige bidrar til dette. Forskriften 

regulerer kun tilfellet med en offentlig byggherre, men på bakgrunn av dette kan det tenkes at 

der private er byggherre, vil de sørge for å innta lignende kontraktsvilkår i entreprisekontrak-

tene sine. Dette kan sammenlignes med forbrukeren som ikke ønsker å bidra til og bli assosi-

ert med varer som produseres ved bruk av barnearbeid. Dette taler for at også forbrukeren i 

kjøp kan gjøre gjeldende kontraktsrettslige sanksjoner, slik som det offentlige kan. 

 

Et viktig argument som brukes mot sosial dumping, er at det er viktig å unngå at arbeidstakere 

jobber under uakseptable vilkår.
234

 Begrunnelsen er altså ikke at det endelige resultatet som 

skal oppnås som følge av entreprisekontrakten, er antatt å bli av noe dårligere kvalitet ved at 

de utenlandske arbeiderene har dårligere arbeidsforhold. Arbeiderene vil alternativt kunne få 

enda dårligere betalt i hjemlandet eller ikke ha noe arbeid i det hele tatt der.
235

 Dette tyder på 

at det ikke er noe som tilsier at arbeiderene ikke vil arbeide godt med den relativt sett lave 

lønnen de får i Norge. Begrunnelsen er at det ikke skal være slik at selv om det er gunstig for 

utlendinger å komme til Norge og arbeide, og de er villige til å arbeide for mindre lønn enn 

norske arbeidere, så skal de måtte godta dette. Det viser at en sentral begrunnelse for regelen 

er rettferdighetssynspunkter. Begrunnelsen for regelen bygger altså på noe annet enn forhol-

det mellom partene i entreprisekontrakten og viser at andre forhold kan være relevant. Denne 
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tankegangen kan overføres til kjøpsretten ved at det kan tenkes at brudd på menneskerettighe-

ter, inkludert bruk av barnearbeid, kan være relevant i kontraktsrettslig sammenheng.  

 

I en sak for Oslo tingrett, Langemyhr-saken, ble omdømmetap anført av Oslo kommune som 

grunnlag for heving.
236

 Begrunnelsen var etter rettens tolkning at kommunens omdømmetap 

ikke lar seg rette.
237

 Retten avviser ikke denne påstanden, men tar heller ikke stilling til den, 

og viser til at det ikke har vært noen bevisførsel om omdømmetap og betydningen av spørs-

målet i forbindelse med hevingsadgangen.
238

 Videre uttaler retten at den kun har sett to TV-

nyhetsinnslag som har vært konsentrert om kommunen som oppdragsgiver.
239

 Dette viser at 

retten i hvert fall vurderer spørsmålet, og kommentaren om at den bare har sett to innslag, 

tyder på at disse innslagene ikke var nok til å konstatere noe omdømmetap. Disse uttalelsene 

tyder, om ikke annet, på at omdømmetapet på grunn av sosial dumping er relevant.  

 

Kommunen ble forbundet med sosial dumping, og på lignende vis ønsker ikke bedriften å bli 

forbundet med varer som er produsert ved bruk av barnearbeid. Sakene om bruk av barnear-

beid har stor interesse i media, og det kan ses som et utslag av at det er av stor interesse for 

forbrukerne. Apple fikk mye negativ omtale i media etter at barnearbeid og generelt dårlige 

arbeidsforhold ble avslørt på deres fabrikker. Ved å foreta et googlesøk på «Apple + arbeids-

forhold» får man opp mange artikler fra de store norske avisene om de dårlige forholdene på 

fabrikkene. 

 

Synet på sosial dumping i entrepriseretten er på grunnlag av den foregående drøftelsen et 

moment som taler for at bruk av barnearbeid ved produksjon av varer ansees relevant i kon-

traktsrettslig sammenheng.  

 

4.9.3 Synet på miljøspørsmål 

Bruk av barnearbeid, som er en form for brudd på menneskerettighetene, kan i denne sam-

menheng sammenlignes med miljøspørsmål. Miljøspørsmål er også et område det er stor poli-

tisk oppslutning om, og som ikke har noen umiddelbar sammenheng med om det foreligger 

kontraktsrettslig mislighold, men det er likevel et eksempel på et område som er ansett som 

relevant i kontraktsrettslig sammenheng. Miljøspørsmål noe som forbrukerne er opptatt av. 

Dette antyder at det er en sammenheng mellom forbrukerens forventninger og politisk opp-
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239

  12-086828TVI-OTIR/02 s. 54. 



41 

 

 

 

slutning, noe som igjen kan lede til kontraktsrettslige virkninger. Eksempler på at miljøhensyn 

får betydning i kontraktsretten finner man både direkte i lovteksten og i praksis. Eksempelet 

fra lovteksten er bustadoppføringslova § 7 første ledd der det følger at entreprenøren skal iva-

reta «omsynet til miljøet». Videre følger det av bustadoppføringslova § 25 at det foreligger en 

mangel dersom resultatet ikke samsvarer med noen av kravene i § 7, og dette kan gi grunnlag 

for heving etter § 34. Et eksempel fra rettspraksis er Rt. 2006 s. 179, «Støvletthældommen», 

der hensynet til miljøet ble tillagt vekt ved vurderingen av om forbrukeren kunne velge omle-

vering fremfor retting etter forbrukerkjøpsloven § 29 annet ledd.
240

 I dommen ble det vist til 

at justiskomiteens flertall, altså politikerne, ga uttrykk for bekymring for miljøproblemene.
241

 

Dette ledet til at ordet «særlig» ble tilføyd ved utformingen av forbrukerkjøpsloven § 29 annet 

ledd, noe som førte til at miljøhensyn kunne trekkes inn ved tolkningen av bestemmelsen.
242

 

Det finnes også eksempler fra praksis på at miljøhensynet kan få betydning ved inngåelse av 

kontrakter. Som en konsekvens av regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar 

ved offentlige anskaffelser har Bærum kommune stilt miljøkrav til sine leverandører ved kjøp 

av hotell- og konferansetjenester.
243

 Det siste eksempelet viser hvor stor innvirkning politisk 

press og forventninger kan få i praksis. Selv om slike handlingsplaner ikke er rettslig binden-

de i seg selv, blir innholdet rettslig bindende når det tas inn som et krav i kontrakten.  

 

Disse eksemplene på at miljøspørsmål, som det er stor politisk oppslutning om, og som for-

brukere er opptatt av, er trukket inn ved kontraktsrettslige vurderinger, taler for at stor politisk 

oppslutning generelt kan tale for kontraktsrettslig relevans. Det gjør at den politiske oppslut-

ningen om bruk av barnearbeid ved produksjon av varer, taler for at bruk av barnearbeid er 

relevant i kontraktsrettslig sammenheng. 

 

4.9.4 Offentlige innkjøp 

I en stortingsmelding fra 2008-2009 uttaler regjeringen et ønske om at forbruk og produksjon 

av varer og tjenester skal være mest mulig bærekraftig.
244

 I denne sammenheng må den of-

fentlige sektor være et forbilde ved å etterspørre varer som er produsert etter høye etiske og 

miljømessige standarder.
245

 Regjeringens vekt på slike spørsmål og det offentliges krav ved 

innkjøp kan si noe om betydningen av miljø og etikk i kjøpsretten. Videre i denne stortings-
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meldingen står det at det offentlige bør stille krav til sine leverandører til at de overholder 

grunnleggende etiske krav om blant annet arbeidsmiljø og bekjempelse av barnearbeid, 

tvangsarbeid og korrupsjon.
246

 Regjeringen vurderte på dette tidspunkt å pålegge statlige inn-

kjøpere å stille sosiale og etiske krav ved offentlige innkjøp.
247

 Dette viser at det ikke bare er 

miljøspørsmål det er politisk oppslutning om, men også etiske spørsmål. At det skal ha betyd-

ning ved offentlige innkjøp, kan tale for at det også skal ha betydning i andre kjøp. Og det 

taler for at når de legger så stor vekt på det, må dette kunne ha betydning i kontraktsrettslig 

forstand. Leverandører blir klar over dette og må derfor ta hensyn til det.  

 

4.10 Uttalelser i teorien 

Det finnes flere uttalelser i kontraktsrettslig teori som taler i retning av at menneskerettighete-

ne og sosiale forhold har relevans i kontraktsrettslig sammenheng. Et godt eksempel på dette 

er «Social Justice in European Contract Law: a Manifesto». Dette er en artikkel som er skre-

vet i et samarbeid mellom flere europeiske jurister. Arbeidsgruppen bestod av 18 jurister, og 

ytterligere tre jurister ønsker å bli assosiert med den, selv om de ikke var med på å skrive 

den.
248

 I Nice Charter of the Fundamental Rights of the European Union deklareres det at EU 

er bygget på «indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality, and solidarity, 

and commits itself to the principles of democracy and the rule of law».
249

 Av Lisboatraktaten 

artikkel 6 nummer 1, som trådte i kraft i 2009, fremgår det at Charteret nå har rettslig status 

som EU-traktatene.
250

 Prinsippene som fremgår av Charteret er førende ved utviklingen av 

europeisk kontraktsrett, fordi de setter en ramme for mulighetene til å regulere markedet med 

hensyn til disse prinsippene.
251

 Det argumenteres videre for at reglene som gjelder markedet 

og kontrakter, må justeres på bakgrunn av og integreres av konstitusjonelle prinsipper, altså at 

det ikke er en skarp grense mellom disse to.
252

 Dette kan tenkes å innebære at Charteret som 

forbyr bruk av barnearbeid, får den betydning at varer som er produsert ved bruk av barnear-

beid, ikke skal plasseres i markedet, og i det minste at forbrukere har rett til å heve kjøpet 

dersom det viser seg at varene er produsert ved bruk av barnearbeid.
253

 I artikkelen konklude-

res det med at ved oppbyggingen av et europeisk privatrettslig system må det sørges for at 
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oppfyllelse av sosiale rettigheter står sentralt i den politiske prosessen frem mot dette.
254

 Dette 

viser at det er stor oppslutning blant europeiske jurister om at kontraktsretten også har sider til 

sosiale forhold og menneskerettigheter. I tillegg uttales det eksplisitt i artikkelen at bruk av 

barnearbeid kan innebære at forbrukeren kan heve kjøpet.  

 

En annen europeisk jurist som har uttalt seg om slike spørsmål, er professor Ingeborg 

Schwenzer. Hun ser på konsekvensene av ikke å oppfylle etiske standarder i internasjonale 

løsøresalg.
255

 I forbindelse med dette uttaler hun at «[…] the observance of, at least, basic 

ethical standards can be regarded as an international trade usage and, thus, as an implied term 

in every international sales contract.»
256

 Bruk av barnearbeid, som er et brudd på menneske-

rettighetene, vil i denne sammenheng falle inn under betegnelsen «grunnleggende etiske stan-

darder». Selv om hun uttaler dette i forbindelse med internasjonale løsøresalg, kan slike utta-

lelser taler for at grunnleggende menneskerettigheter også er relevant i norsk kontraktsrett.  

 

Til slutt nevnes professor Hugh Collins. Hans synspunkter på relevansen av menneskerettig-

heter og kontraktsrett vises det til flere steder i drøftelsene. På generelt grunnlag kan man si at 

han er positiv til at forbrukerens forventinger til de etiske sidene ved varene er relevante i den 

kontraktsrettslige vurderingen.  

 

4.11 Nike v. Kasky 

Dommen Nike v. Kasky er en amerikansk dom fra 2003 som ofte blir trukket frem i forbin-

delse med drøftelser av bedrifters samfunnsansvar.
257

  

 

Dommen antyder at uriktig informasjon, enten i bedriftens retningslinjer eller annen reklame 

for firmaets merkevare, kan føre til rettslige sanksjoner.
258

 Bakgrunnen for saken var at Nike i 

1996-1997 hadde opplevd negativ publisitet i forbindelse med dårlige arbeidsforhold på deres 

fabrikker i Asia.
259

 Tilfellet med barnearbeid kan sammenlignes med denne saken fordi det i 

begge tilfeller er snakk om uttalelser som er gitt om imaget. Det er, i begge tilfeller, ikke utta-

lelser som direkte knytter seg til egenskapene ved varene. Saken baserte seg på ni uttalelser 

fra Nike om deres interne retningslinjer, blant annet på deres nettside, om deres arbeidspraksis 

                                                 
254

  Brüggemeier (2004) s. 673. 
255

  Schwenzer (2008) s. 463. 
256

  Schwenzer (2008) s. 464. 
257

  Kasky v Nike Inc, 27 Cal 4th 939 (2002). 
258

  Spencer (2003) s. 297. 
259

  Spencer (2003) s. 305. 



44 

 

 

 

der de nektet for utnyttelse.
260

 Nike hevdet at deres uttalelser var beskyttet av First Amend-

ment til den amerikanske grunnloven, om ytringsfrihet. I første instans kom retten til at utta-

lelsene var en ikke-kommersiell ytring og derfor beskyttet, mens i anken til Supreme Court of 

California kom flertallet i retten til at uttalelsene ikke var beskyttet av First Amendment.
261

 

Denne avgjørelsen er fornuftig i den forstand at et motsatt syn ville undergrave forbrukerhen-

synet og dens funksjon til å korrigere markedet.
262

 Saken ble anket til US Supreme Court, 

men retten kom til at den manglet jurisdiksjon.
263

 Etter saken i Supreme Court sank aksjekur-

sen med 6 prosent.
264

  

 

Betydningen av denne saken er i denne sammenheng at den viser et eksempel på at uttalelser 

om annet enn egenskapene ved tingen i snever forstand er relevant.  

 

4.12 Konklusjon 

Konklusjonen blir på bakgrunn av dette at bruk av barnearbeid er et relevant forhold ved vur-

deringen av kontraktsrettslig mislighold.  

 

4.13 Drøftelsen av om det foreligger mislighold 

Det er nå konkludert med at bruk av barnearbeid er et relevant forhold i den kjøpsrettslige 

vurderingen av om det foreligger en mangel. Spørsmålet blir så hvordan dette momentet 

nærmere kommer inn i mangelsvurderingen. Den videre kjøpsrettslige vurderingen av de ak-

tuelle rettslige grunnlagene deles i tre deler. Først ser jeg på de tilfeller der det foreligger urik-

tige opplysninger om at det ikke er brukt barnearbeid i produksjonen. Deretter seg jeg på 

spørsmålet om forbrukeren kan forvente å få opplysninger om at det er brukt barnearbeid, 

dersom selgeren kjente eller burde ha kjent til dette. Til sist ser jeg på om bruk av barnearbeid 

kan utgjøre en mangel uavhengig av selgers opplysninger og kunnskap. 

 

4.14 Uriktige opplysninger 

Mislighold som følge av selgers uriktige opplysninger følger av forbrukerkjøpsloven § 16 

første ledd bokstav c. Ordlyden er vid og sier at det foreligger en mangel ved tingen hvis den 

«ikke svarer til opplysninger som selgeren […] har gitt om tingen eller dens bruk» i sin «mar-
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kedsføring eller ellers», og selgeren ikke kan vise at opplysningene er «rettet», eller at de «ik-

ke kan ha innvirket på kjøpet».
265

  

 

Spørsmålet om uttalelser fra andre enn selgeren kan utgjøre mislighold, reguleres av forbru-

kerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c, jf. annet ledd. Uttalelser fra tidligere salgsledd er 

aktuelt ettersom store selskaper som selger varer videre til butikkene som forbrukeren handler 

i, ofte har egen reklame og en merkevare de promoterer. Dette gjelder for eksempel for store 

merker som Apple, Levi’s og Nike.
266

 Det følger av forbrukerkjøpslovens forarbeider at det er 

uten betydning om selgeren ikke kjenner til opplysningene som er gitt av andre.
267

  

 

Når det gjelder spørsmålet om uriktige opplysninger, spiller det ingen rolle om selgeren var 

klar over at opplysningene var uriktige.
268

 Det betyr at det ikke spiller noen rolle om selgeren 

var klar over at det var brukt barnearbeid eller ikke. 

 

Opplysninger fra selgeren selv og andre enn selgeren vurderes samlet i det følgende.  

 

4.14.1 Opplysningsvilkåret 

Tilfeller som klart faller inn under ordlyden, er de tilfeller der selger eller andre eksplisitt utta-

ler at det ikke er brukt barnearbeid i produksjonen, og det senere viser seg å være det.  

 

Vanskeligere tolkningsspørsmål oppstår dersom selger kommer med uklare opplysninger. I 

forarbeidene til forbrukerkjøpsloven presiseres det at opplysningene må være «noenlunde 

konkrete og spesifiserte» for at de skal kunne lede til mangelsansvar.
269

 Uttalelser i markeds-

føringen som er helt vage, vil ikke omfattes av bestemmelsen.
270

 Formuleringen, «noenlun-

de», tyder på at kravet til opplysningene ikke er ment å være veldig strengt.  

 

Selgers interne retningslinjer er et eksempel på opplysninger som kan være vagt utformet, 

men som likevel kan få betydning ved kjøpet hos forbrukeren. På nettsidene til Apple, står det 

at Apple bryr seg like mye om hvordan varene er laget, som hvordan varene er designet, og de 
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innrømmer at dette er noe de vet at forbrukerne har forventninger til.
271

 Artikkelen som viser 

til disse retningslinjene er fra 2014, og i ettertid ser det ut til at Apple har blitt klarere i sin 

informasjon. På deres nettsider står det nå at dersom de oppdager at en av deres leverandører 

bruker barnearbeid, må leverandøren selv betale for at barnet får utdannelse.
272

 Videre står det 

i deres retningslinjer for leverandørene at de forbyr bruk av barnearbeid, med mindre det er i 

samsvar med det som følger av ILO konvensjon nr. 138 om minstealder.
273

 Men poenget som 

kommer frem i artikkelen fra 2014, er likevel det samme i dag. Selv om disse opplysningene 

er vage kan dette likevel skape en forventning hos forbrukeren til at Apple sine varer er pro-

dusert i samsvar med gode arbeidsstandarder, og at det ikke er brukt barnearbeid. På denne 

måten kan bedriftens etiske retningslinjer spille inn på mangelsvurderingen.  

 

I teorien er det videre uttalt at det må avgrenses mot svevende eller overdreven lovprising av 

varen.
274

 Dette innebærer at det som står i reklamer og annen markedsføring, ikke alltid kan 

tas helt på ordet. I sammenheng med dette kan det sies at dersom selgere kommer med over-

drevne uttalelser om at produksjonen er etisk god, kan forbrukeren i det minste som et mini-

mum forvente at det ikke er brukt barnearbeid i produksjonen.  

 

4.14.2 Markedsføringsvilkåret 

Den vide ordlyden i forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c, «markedsføring eller 

ellers», gjør det naturlig å tolke vilkåret som at det ikke spiller noen rolle hva selskapet har 

ment å bruke opplysningene til, og at det sentrale er hvordan forbrukeren med rimelighet opp-

fatter opplysningene.
275

 I forbrukerkjøpslovens forarbeider uttales det at bestemmelsen både 

omfatter opplysninger gitt i generell markedsføring og opplysninger som er gitt i forbindelse 

med det enkelte kjøp.
276

 Dette taler for at for eksempel selskapets interne retningslinjer kan 

sees på som gitte opplysninger etter denne bestemmelsen.  

 

Markedsføringsvilkåret er noe snevrere utformet i annet ledd enn i første ledd. Mens første 

ledd bokstav c bruker ordlyden «markedsføring eller ellers», blir «tingens innpakning, i an-

nonse eller annen markedsføring» brukt som ordlyd i annet ledd. Denne forskjellen i ordlyden 
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åpner for en tolkning av om interne etiske retningslinjer hos andre enn selgeren selv regnes 

som opplysninger gitt i «markedsføring».  

 

En naturlig språklig forståelse av begrepet «markedsføring» er at det omfatter all informasjon 

som gjøres tilgjengelige for forbrukeren. Mange bedrifter publiserer interne etiske retningslin-

jer på nettsidene sine. Dersom retningslinjene er allment tilgjengelige er innkjøper nærmere 

enn forbrukeren til å bære risikoen for at opplysningene gitt av andre enn innkjøperen viser 

seg å være feil. Det er innkjøperen selv som velger at den vil føre varene på bakgrunn av den 

informasjon som er tilgjengelig. I tillegg vil den kunne nyte godt av det ryktet varene får som 

følge av slik informasjon fra andre enn den selv. For innkjøperen selv ville det ha vært tidkre-

vende og vanskelig å få den informasjonen tidligere salgsledd har om produksjonen, og publi-

serer i sine etiske retningslinjer.  

 

På bakgrunn av dette er vilkåret oppfylt også for opplysninger som er gitt i interne etiske ret-

ningslinjer hos andre enn selgeren selv. 

 

4.14.3 Innvirkningskriteriet 

Videre følger det av bestemmelsen at det ikke foreligger en mangel dersom selgeren kan vise 

at opplysningene «ikke kan ha innvirket på kjøpet».
277

 For at opplysningene skal kunne ha 

innvirket på kjøpet må opplysningene være gitt før eller ved inngåelsen av kjøpet.
278

  

 

I forarbeidene uttales det at i praksis blir spørsmålet om selgeren kan bevise at opplysningen 

ikke kan ha innvirkning på beslutningen om å kjøpe varen.
279

 Høyesterett har, i Rt. 2003 s. 

612, uttalt seg om hva som ligger i det tilsvarende vilkåret i avhendingslova § 3-8.
280

 I dom-

men uttales det at «[s]pørsmålet blir altså om en opplysning generelt sett må antas egnet til å 

motivere».
281

 Dette innebærer at man må vurdere om opplysningen gjelder forhold kjøpere 

normalt legger vekt på, og dersom det er tilfellet kan man legge til grunn at opplysningen har 

virket inn i det enkelte tilfellet, med mindre selgeren kan sannsynliggjøre noe annet.
282

 I den-

ne sammenheng vises det til undersøkelsene som ble gjennomgått i kapittel 4.5 der det frem-
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går at forbrukere er opptatt av de etiske sidene ved varene, inkludert om det er brukt barnear-

beid i produksjonen, og at de gjerne velger varer med god etisk opprinnelse fremfor andre 

tilsvarende varer. 

 

Eksempler på at selger kan sannsynliggjøre noe annet er dersom selgeren kan bevise at for-

brukeren i det konkrete tilfellet ikke la vekt på opplysningen om at det ikke var brukt barnear-

beid.  

 

4.14.4 Forbrukerens forhold 

I forbrukerkjøpsloven er det en generell begrensning om at forbrukeren ikke kan gjøre gjel-

dende en mangel «han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet», jf. forbrukerkjøpslo-

ven § 16 tredje ledd. Tilsvarende regler finner man i de andre kontraktsrettslovene, se for ek-

sempel kjøpsloven § 20 første ledd, avhendingslova § 3-10 første ledd og husleieloven § 2-6 

første ledd, og vi står overfor en alminnelig kontraktsrettslig regel. 

 

I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven uttales det at begrunnelsen for reglen er at det forelig-

ger full avtalefrihet med tanke på varens egenskaper, og det ikke er noen grunn for at forbru-

keren skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende, hvis varen svarer til det forbrukeren kan for-

vente.
283

 Flere oppslag i media kan ødelegge for forbrukerens forventning.
284

 Apple kan bru-

kes som et eksempel i denne sammenheng. På grunn av mediedekningen kan det være vanske-

lig å argumentere for at forbrukerne ikke kjenner til de dårlige arbeidsforholdene på fabrikke-

ne deres.
285

 Som et motargument mot dette kan det anføres at det kan antas at domstolen ikke 

ville latt Apple slippe unna ved å vise til at de selv ikke følger sine retningslinjer, og at for-

brukeren derfor ikke skal ha slike forventninger.
286

 Det vil være det samme som å si at bedrif-

ten slipper unna ansvar ved å bryte den standarden de selv har påtatt seg å ha.
287

 Dette ville 

innebære et urimelig resultat siden bedriften kunne tjene på å ha slike retningslinjer, men li-

kevel ikke bli rettslig ansvarlig dersom det som stod der viste seg å være feil.  

 

Videre kan det stilles spørsmål ved om forbrukeren har en undersøkelsesplikt. Ordlyden i for-

brukerkjøpsloven § 16 tredje ledd taler for at forbrukeren ikke har en undersøkelsesplikt, fordi 

den bruker «måtte kjenne til» og ikke «burde kjenne til» slik som kjøpsloven § 20 første ledd.  
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Det finnes ingen bestemmelse i forbrukerkjøpsloven som tilsvarer kjøpsloven § 20 annet ledd 

om plikt til forundersøkelser. Begrunnelsen for dette følger av forbrukerkjøpsdirektivet artik-

kel 2 nr. 3.
288

 Det følger av direktivet at forbrukeren ikke kan pålegges risikoen selv for uakt-

som uvitenhet om den manglende avtalemessigheten.
289

 Det er altså ikke noe krav om at for-

brukeren aktivt foretar forundersøkelser. 

 

4.14.5 Konklusjon 

Collins konkluderer med at det er langt fra klart at CESL art. 100 (f) (og den tilsvarende be-

stemmelsen i Consumer Sales Directive) åpner for at brudd på interne retningslinjer, som til-

synelatende gir uttrykk for at menneskerettighetene og arbeidsstandarder følges, utgjør avvik 

fra kontraktsmessig oppfyllelse.
290

 Disse bestemmelsene tilsvarer forbrukerkjøpsloven § 16 

første ledd bokstav c, jf. annet ledd.  

 

Drøftelsen av norsk kjøpsrett taler likevel for at uriktige opplysninger, både fra selger og 

andre, om at det ikke er brukt barnearbeid kan gi grunnlag for mislighold.  

 

4.15 Selger opplysningsplikt  

Selgers opplysningsplikt i forbrukerforhold følger av forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd 

bokstav b.
291

 Vilkårene som må være oppfylt for at det skal foreligge et mislighold, er at sel-

geren må ha «forsømt å opplyse om forhold» som han eller hun «burde kjenne til», og som 

forbrukeren «hadde grunn til å regne med å få».
292

 Til slutt er det et krav om at unnlatelsen 

kan «antas å ha virket inn på kjøpet».
293

 

 

Spørsmålet som skal drøftes her blir, på bakgrunn av dette, om forbrukeren kan forvente å få 

opplysninger om at det er brukt barnearbeid dersom selger kjenner eller burde kjenne til for-

holdet. 
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I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven legges det til grunn at det må foretas en konkret vurde-

ring av hvilke forhold det skal opplyses om i det enkelte tilfellet.
294

 Her gjennomgås noen 

typetilfeller der selger typisk vil ha opplysningsplikt. 

 

4.15.1 Selgeren kjente eller «burde kjenne til» at det er brukt barnearbeid 

Det sentrale hensynet bak bestemmelsen om opplysningsplikt er at en profesjonell selger selv 

bør bære risikoen dersom han ikke opplyser om forhold han burde kjenne til. 

 

Ordlyden tilsier at det ikke kreves at selgeren faktisk kjente til forholdet, men det er nok at 

han «burde» ha kjent til det. I den tilsvarende bestemmelsen i kjøpsloven § 19 første ledd 

bokstav b er vilkåret at selgeren «måtte kjenne til» forholdet.
295

 Ordlyden «burde» tilsier et 

mindre strengt krav enn «måtte». Ved å utforme regelen på denne måten hindrer man at selge-

ren kan vinne frem ved uriktig å hevde at han ikke visste om forholdet.
296

  

 

Ordlyden «burde kjenne til» antyder at det må forventes at selgeren gjør visse undersøkelser 

dersom han er usikker på noen av forholdene ved varen. Lojalitetskravet tilsier at selgeren 

ikke går fri for ansvar ved å være uvitende dersom han kunne gjort undersøkelser og på den 

måten fått vite om forholdet. Det må altså kunne forventes at selgeren foretar undersøkelser, 

ellers vil vilkåret uansett være oppfylt fordi han «burde kjenne til» forholdet.  

 

Momenter i vurderingen av om selgeren burde kjenne til at det er brukt barnearbeid er pris, 

produksjonsland, erfaring, skifte av produksjonsland, spesialbutikk eller alminnelig butikk, 

selger med spesiell kompetanse, hvilke typer varer det er snakk om. Lav pris på varene i for-

hold til tilsvarende varer kan være et moment som kan føre til at det må undersøkes videre 

hvorfor varene er billigere. I flere land i for eksempel Asia, for eksempel i land som Bangla-

desh, er det mange barnearbeidere. Dersom en selger kjøper varer fra en produsent i et slikt 

land, kan det tale for at selgeren i hvert fall «burde» vite at det er en mulighet for at det er 

brukt barnearbeid og undersøke det videre. Selgere som skifter til et slikt produksjonsland, vil 

også «burde» vite om en slik mulighet. Det vil være en forskjell på om man kjøper varene i en 

dagligvarebutikk eller om det er en spesialbutikk, og også hvilke type varer det er snakk om. I 

forarbeidene er det uttalt at det må forventes mer ved kjøp av kapitalvarer enn av dagligva-

rer.
297
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Bruk av barnearbeid ved produksjonen av varen er en faktisk omstendighet som enten har 

vært til stede eller ikke. Det må ikke foretas noen vurderinger av en fremtidig situasjon, slik 

som var tilfelle i Rt. 2012 s. 1926. I denne dommen kom Høyesterett til at bankene ikke kun-

ne ha forutsett finanskrisen.
298

 Slik sett skiller bruk av barnearbeid i produksjonen seg fra hva 

som var tilfelle i Rt. 2012 s. 1926. 

 

4.15.2 Hvilke opplysninger har forbrukeren «grunn til å regne med å få»? 

For det første presiseres det i forarbeidene til forbrukerkjøpsloven at forbrukeren ved kjøp av 

kapitalvarer kan forvente mer av hvilke opplysninger selger kommer med enn ved kjøp av 

dagligvarer.
299

 Dette momentet kan slå ut i begge retninger når det gjelder bruk av barnear-

beid. Barnearbeid kan brukes ved produksjon av varer som er typiske kapitalvarer, som for 

eksempel møbler og maskiner. Men det kan også brukes ved produksjon av typiske dagligva-

rer som mat og husholdningsartikler. Det må derfor foretas en konkret vurdering. 

 

I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven uttales det videre at forholdene ved avtaleinngåelsen er 

et moment i den konkrete vurderingen av hvilke forhold det skal opplyses om.
300

 Det siktes i 

denne sammenheng til at dersom selger og kjøper har samtalt om egenskaper eller andre for-

hold ved tingen, vil selger kunne pålegges en plikt til å komme med supplerende opplysninger 

i sammenheng med det kjøper spør om.
301

 Dersom selger kommer med ufullstendig informa-

sjon under avtaleinngåelsen, blir det et skjønnsmessig spørsmål om hvorvidt forholdet i stedet 

for skal vurderes på grunnlag av samme paragraf bokstav c, om uriktig eller villedende infor-

masjon.
302

 Det kan tenkes flere forskjellige typetilfeller, på grunnlag i dette momentet, der 

selgeren har en opplysningsplikt. Under avtaleinngåelsen kan for eksempel kjøper eksplisitt 

uttale at den er veldig opptatt av etikk, og selgeren uttaler at han er enig i det. Videre finnes 

det forbrukere som går med for eksempel handlenett der det står «Stopp barnearbeid». For-

brukere som har et slikt handlenett, må kunne forvente at en selger opplyser om at det er brukt 

barnearbeid i produksjonen av varen dersom det er det. Forholdene ved avtaleinngåelsen kan 

sees i sammenheng med momentet i forrige avsnitt. Ved kjøp av kapitalvarer vil oftere selger 

og kjøper samtale om egenskapene ved tingen, og det forsterker forbrukerens forventning til 

at selgeren skal komme med informasjon ved kjøp av kapitalvarer. 

                                                 
298

  Rt. 2012 s. 1926 i avsnitt 56.  
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Omsetningsformen og salgsstedets karakter kan videre få betydning ved vurderingen av hvor 

langt opplysningsplikten rekker.
303

 Ved dørsalg eller telefonsalg er ikke forbrukeren forberedt 

på salgssituasjonen, og dette er et moment som må tillegges vekt.
304

 Varer som selges ved 

dørsalg og telefonsalg, kan typisk være varer som potensielt sett er produsert ved bruk av bar-

nearbeid. Også dersom kjøperen oppsøker en spesialforretning, vil hun normalt kunne forven-

te mer.
305

 Dersom salget skjer ved at kjøperen skal finne varen og gjøre alt selv, betyr ikke det 

at selgeren på den måten kan komme seg unna opplysningsplikten. Den kan da ha større for-

pliktelser til å komme med skriftlig informasjonsmateriale, for eksempel ved å sette opp pla-

kater eller merke varene.
306

 Fra dagligvarehandelen har man eksempler på at varer er merket 

med at de ikke inneholder palmeolje, varen er økologisk eller at den er fair trade. På bakgrunn 

av dette kunne det også tenkes at man for eksempel kunne merke klær som ikke er produsert 

ved bruk av barnearbeid. 

 

I forarbeidene presiseres det at det er informasjon av «en viss betydning» selgeren har plikt til 

å meddele kjøperen.
307

 Undersøkelsene, som er gjennomgått i kapittel 4.5, viser at forbrukere 

generelt er opptatt av de etiske sidene ved varene de kjøper. Dette taler for at det har «en viss 

betydning» for forbrukeren å få vite om produktet er laget ved hjelp av barnearbeid. 

 

4.15.3 Unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet 

Videre er det et vilkår om at «unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet».
308

 I teorien er 

det uttalt at ettersom selgeren etter gjerningsbeskrivelsen i tilfellet med misligholdt opplys-

ningsplikt har søkt å føre kjøperen bak lyset, vil dette innebære at årsakssammenhengen nes-

ten er gitt.
309

 Dette betyr at dersom vilkåret om at forbrukeren har «grunn til å regne med å få» 

opplysningen om bruk av barnearbeid er oppfylt, så vil automatisk unnlatelsen av å opplyse 

kunne «antas å ha virket inn» på kjøpet.  

 

4.15.4 Konklusjon 

Selgeren kan ha en plikt til å opplyse om at det er brukt barnearbeid.  
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4.16 Kravet til vanlig god vare 

I denne drøftelsen forutsettes det at selgeren hverken har gitt uttrykk for i markedsføringen å 

være opptatt av de etiske sidene ved varene, eller at selgeren har eller burde ha kunnskap om 

at det er brukt barnearbeid.
310

  

 

Kravet til alminnelig god vare følger, som tidligere vist, av Rt. 1998 s. 774 og i ettertid er 

kravet lovfestet i forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd bokstav b.  

 

Ved vurderingen av om varen oppfyller kravet til «alminnelig god vare», er det avgjørende 

hva kjøperen hadde grunn til å forvente.
311

 Forbrukerens forventning er også avgjørende ved 

vurderingen av forbrukerkjøpslovens bestemmelse.
312

 Det kan videre spesifiseres at det er en 

«begrunnet normalforventing» som legges til grunn ved vurderingen av kjøpers forventning til 

serieproduserte varer.
313

 I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven legges en objektiv vurdering til 

grunn, og det skal ikke tas hensyn til den enkelte forbrukers «individuelle, subjektive forvent-

ninger».
314

  

 

Spørsmålet i denne delen av oppgaven kan formuleres som et spørsmål om forbrukeren kan 

ha en normalforventning til at det ikke er brukt barnearbeid ved produksjon av varen. 

  

Grunnen til at det er interessant å se på om det er en normalforventing, er at dersom man 

kommer til et positivt svar på dette grunnlaget, gjør det vurderingen av om det foreligger mis-

lighold mye enklere enn om man må vurdere noen av de andre rettslige grunnlagene. Dersom 

dette grunnlaget fører frem er det nok å konstatere brudd på det forholdet som ligger til grunn 

for normalforventningen, for å konstatere mislighold. Altså vil det være nok å konstatere at 

det er brukt barnearbeid for å kunne konstatere at det foreligger en mangel.  

 

Dette kan sammenlignes med for eksempel sikkerhetskrav. Dette gir, på samme måte som 

bruk av barnearbeid, ikke nødvendigvis noe direkte utslag ved kvaliteten til varen. Dersom 

man kjøper et sett med plastbestikk er det en normalforventning til at denne plasten ikke inne-

holder skadelige og kreftfremkallende stoffer som gjør den uegnet til å spise av. Konstatering 
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  Disse spørsmålene er drøftet i henholdsvis kapittel 4.14 og 4.15. 
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av at det er slike stoffer i bestikket er da tilstrekkelig for å kunne konstatere at det foreligger 

mislighold.  

 

Videre følger en vurdering av forskjellige argumenter som taler i forskjellig retning av om 

forbrukeren kan ha en slik normalforventning. 

 

Bruk av barnearbeid ved produksjon av varer er fortsatt ganske vanlig, og det i seg selv taler 

mot at forbrukeren kan ha en normalforventning til at det ikke er brukt barnearbeid ved pro-

duksjon av varen den kjøper. Vekten av dette argumentet svekkes noe av at ansvaret til selger 

uansett begrenses til de tilfeller der forbrukeren ikke selv kjente eller måtte kjenne til at det 

var brukt barnearbeid. Spørsmålet om forbrukeren kjente eller måtte kjenne til forholdet er 

allerede behandlet i kapittel 4.14.4.  

 

Videre kan det stilles spørsmål ved om en normalforventning til at det ikke er brukt barnear-

beid, fører til et rimelig resultat. Dersom man kommer til at det er en normalforventning, vil 

det si det samme som at det foreligger en mangel selv om selger ikke kjente eller burde kjenne 

til forholdet, og aldri har rettet noe oppmerksomhet mot dette i markedsføringen. Det er særlig 

ett motargument mot dette, som taler for at ansvar for selgeren likevel ikke er så veldig urime-

lig. Dersom det er en normalforventning i forbrukerkjøp, vil selger kunne gjøre mislighold 

gjeldende mot sine leverandører igjen.  

 

Et argument som taler for en slik normalforventning, er at selgeren er klar over at dette er 

svært viktig for forbrukeren, og det kan i mange tilfeller være så viktig at forbrukeren ikke vil 

ha noe glede av varen dersom den er produsert ved bruk av barnearbeid. På den måten spiller 

det ingen rolle for forbrukeren om det er bruk av barnearbeid som er grunnen til at den ikke 

får brukt varen, eller om det er en annen fysisk egenskap som er grunnen til at den ikke får 

nytte av varen. 

 

Menneskerettigheter og kontraktsrett er to rettsområder som tradisjonelt sett ikke har hatt så 

mye med hverandre å gjøre. Det kan vanskelig argumenteres for at den utviklingen jeg har 

sett på tidligere i oppgaven, har gått så langt at også dette tilfellet er omfattet.  

 

Dette må ses i sammenheng med at leverandørkjedene gjerne er veldig lange, og det fører til 

at selgeren i flere tilfeller har unnskyldelig grunn til ikke å være klar over forholdet. Det er da 

ikke rimelig at selgeren får rettet mangelsinnsigelser mot seg når han ikke var klar over for-

holdet.  
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Disse argumentene taler, samlet sett, for at dersom man skulle si at det er en normalforvent-

ning til at det ikke er brukt barnearbeid ved produksjon av varer, må dette i tilfelle komme fra 

lovgiverhold eller domstolene.  

 

4.16.1 Konklusjon 

På bakgrunn av dette konkluderes det med at forbrukeren ikke kan ha en normalforventning 

til at det ikke er brukt barnearbeid ved produksjon av varen.  

 

4.17 Misligholdsvirkninger 

Det faller utenfor oppgavens tema å si mye om virkningen av et eventuelt mislighold. Det er 

likevel interessant å se på hvilke misligholdskrav som er aktuelle.  

 

Mislighold fra den ene parts side har i seg selv ingen umiddelbare virkninger.
315

 Den gir imid-

lertid den andre parten noen rettigheter som den kan gjøre bruk av, og det er når parten gjør 

bruk av disse rettighetene, at de rettslige virkningene av misligholdet viser seg.
316

 Den parten 

som misligholder sine forpliktelser, er i denne oppgaven selgeren, og da følger det av lovens 

system at forbrukeren i første omgang kan kreve at varen rettes eller omleveres.
317

 Dersom 

mangelen ikke kan rettes eller omleveres, kan forbrukeren kreve prisavslag.
318

 I stedet for 

prisavslag kan forbrukeren kreve å heve kjøpet, dersom mangelen ikke er «uvesentlig».
319

 Det 

følger av lovens system at krav som innebærer mindre inngripende virkninger for selger, skal 

vurderes før krav som innebærer mer inngripende virkninger.
320

 

 

Ved avgjørelsen av hvilke krav forbrukeren ønsker å gjøre gjeldende, er de praktiske og retts-

lige virkningene av de forskjellige kravene avgjørende.
321

 

 

Et mislighold på bakgrunn av at det er brukt barnearbeid, og som dermed ikke gir seg direkte 

utsalg ved kvaliteten og de fysiske egenskapene ved varen, kan «umulig» rettes.
322

 Det er hel-

ler ikke så praktisk å tenke seg tilfeller der selgeren har andre tilsvarende varer, som ikke er 
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produsert ved bruk av barnearbeid, slik at forbrukeren kan kreve omlevering. Krav om erstat-

ning kan fremmes parallelt med andre misligholdskrav.
323

 Det er ikke så veldig praktisk å 

tenke seg at forbrukeren lider et tap som følge av at det er brukt barnearbeid i produksjo-

nen.
324

 Disse praktiske hensynene gjør at disse misligholdsvirkningene ikke er så aktuelle i et 

tilfelle der misligholdet er at det er brukt barnearbeid. 

 

I et tilfelle der det foreligger mislighold på grunn av bruk av barnearbeid i produksjonen, vil 

de mest aktuelle misligholdsvirkningene være prisavslag etter forbrukerkjøpsloven § 31 eller 

heving etter forbrukerkjøpsloven § 32. Prisavslag er aktuelt fordi man kan tenke seg at for-

brukeren betalte mer for varen fordi den ble fremstilt som å være av etisk god opprinnelse. 

Heving er aktuelt fordi det innebærer at partenes plikter til å oppfylle kjøpet faller bort, jf for-

brukerkjøpsloven § 49 første ledd. Dette gjelder også dersom kjøpet er helt eller delvis opp-

fylt, for da kan det mottatte kreves tilbakeført, jf forbrukerkjøpsloven § 49 annet ledd. Heving 

innebærer på bakgrunn av dette at dersom forbrukeren i etterkant av kjøpet finner ut at varen 

er produsert ved bruk av barnearbeid, kan han eller hun levere tilbake varen, og kreve å få 

pengene tilbake.  

 

5 Selskaper, menneskerettigheter og samfunnsansvar  

5.1 Er selskaper bundet av menneskerettighetene? 

Spørsmålet om selskaper er juridisk bundet av menneskerettighetene er et omdiskutert tema. 

Det vil falle utenfor oppgavens ramme å gå nøye inn på dette for å ta stilling til spørsmålet. 

Det kan likevel være interessant for de videre drøftelsene å se kort på hvilke argumenter som 

er brukt for og mot dette, og hvem som har hevdet det. Hvis det kan hevdes at selskapene er 

bundet av menneskerettigheter, ville det i tilfelle ha vært et argument for at det foreligger kon-

traktsrettslig mislighold ved brudd på menneskerettighetene. Men det er uansett interessant å 

se på argumentene som brukes, og hvilke hensyn som gjør seg gjeldende for og i mot. 

 

I 2003 la FNs kommisjon for menneskerettigheter frem et forslag til «Draft norms on the re-

sponsibilites of transnational corporations and other business enterprises with regard to human 

rights».
325

 I en stortingsmelding oversetter regjeringen tittelen til «Normer for næringslivets 

samfunnsansvar», og det er denne betegnelsen jeg bruker videre.
326

 I dette forslaget forutset-

                                                 
323

  Forbrukerkjøpsloven § 33 første ledd.  
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tes det at internasjonale selskaper og andre bedrifter har et menneskerettighetsansvar.
327

 Det 

fremgår av fortalen at næringslivet og personer som jobber for det er «obligated» til å respek-

tere ansvar og normer som følger av FN-traktater og andre utvalgte internasjonale instrumen-

ter.
328

 Uttrykket «obligated» antyder at det er snakk om juridisk ansvar. Det er også slik regje-

ringen tolker forslaget i sin St.meld. nr. 10 (2008-2009), der det uttales at det ble lagt til grunn 

at næringslivet har juridiske forpliktelser i forhold til menneskerettighetene.
329

 Dette ville i 

tilfelle kunne innebære at brudd på EMK førte til individklager mot selskapene etter EMK 

artikkel 34, og at selskapene kunne blitt pålagt å betale erstatning for menneskerettighets-

brudd etter EMK artikkel 41.
330

 Forslaget ble fremlagt for statene i FNs menneskerettighets-

kommisjon i 2004, men forslaget ble ikke vedtatt.
331

 Av menneskerettighetskommisjonen ble 

det presisert at forslaget ikke statuerte rettslige forpliktelser.
332

 På bakgrunn av denne resolu-

sjonen vedtatt av FNs menneskerettighetskommisjon utpekte FNs generalsekretær i 2005 en 

egen spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv.
333

 Spesialrepresentanten fra 

FNs generalsekretær sin oppgave var å utrede et rammeverk for å holde næringslivet ansvarlig 

for brudd på menneskerettighetene.
334

 Det er første gang det er blitt gjort med støtte fra både 

myndigheter, sivilsamfunnet og næringslivet.
335

 Slik jeg forstår det, er det slik at man kan se 

på FN som representanter for alle disse. Det at det er FN som har drevet denne prosessen, gir 

det hele legitimitet.
336

 

 

Allerede i 2003 kom altså FNs kommisjon for menneskerettigheter med slike uttalelser. Ut fra 

alle konvensjonene som har kommet i ettertid, er det lite som taler for at utviklingen har gått i 

motsatt retning siden den tid. Samtidig har det ikke kommet noe mer som direkte sier at sel-

skapene er juridisk forpliktet etter menneskerettighetene, slike at brudd på dem for rettslige 

konsekvenser for selskapene, og da kan man kanskje si at det ikke er noe annerledes nå enn 

det det var i 2003.  
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Flere av statene brukte som argument at dersom selskapene fikk ansvar ved folkerettighets-

brudd, ville det kunne føre til at statens ansvar ble svekket.
337

 Noen ganger kan det være mer 

gunstig om det er få som har ansvar. Det er fordi da er det ikke så lett å legge ansvaret over på 

andre, og man unngår konflikter om hvem som er ansvarlige. Dersom regelen er at statene er 

de eneste som er ansvarlige ved menneskerettighetsbrudd, kan det føre til en mer effektiv 

gjennomføring av menneskerettighetene fordi staten hele tiden må ta ansvar og kan ikke legge 

det over på noen andre. På den annen side kan man se det slik at jo flere det er med ansvar, jo 

lettere er det å gjennomføre.  

 

Samtidig kunne det ha vært heldig om de som foretar handlingene som fører til brudd, er de 

som blir ansvarlige. Selskapene bryter mange menneskerettigheter, og det er naturlig at de 

som bryter, er de som har ansvar. Omsetningskjedene mellom selskaper er imidlertid ofte vel-

dig kompliserte, og av den grunn kan det være vanskelig å vite hvem som skal bære det even-

tuelle ansvaret for folkerettighetsbruddene. Det er det folkerettslige ansvar det er snakk om i 

denne sammenheng. Brudd på menneskerettighetene vil ofte kunne være brudd på interne 

norske regler.  

 

5.2 Bedrifters samfunnsansvar 

I kapittel 1.4.5 i oppgaven følger en gjennomgang av hva som ligger i begrepet «corporate 

social responsibility». Denne delen av oppgaven er rettet mot hvilke konsekvenser bedrifters 

samfunnsansvar har fått for bedriftene.  

 

Som en reaksjon på presset om at bedriftene har et samfunnsansvar, har flere bedrifter utar-

beidet etiske retningslinjer.
338

 Felles for disse retningslinjene er det at det er få muligheter for 

å håndheve dem.
339

 I utgangspunktet vil ikke brudd på disse få andre konsekvenser enn at 

bruddet kan være pinlig for bedriften.
340

 Det kan kanskje ha skjedd et skifte bort fra dette ut-

gangspunktet etter en dom fra USA
341

 som foreslo at når en bedrift hevder å opprettholde en 

viss etisk standard, men ikke gjør det, kan det føre til rettslige sanksjoner.
342

 Dersom brudd på 

etiske retningslinjer kan medføre rettslige sanksjoner, er det interessant å se på hvilke kon-

traktsrettslige sanksjoner det eventuelt kan føre til. Videre i oppgaven tar jeg stilling til om 
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  St.meld. nr. 10 (2008-2009) punkt 7.1. 
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  Spencer (2003) s. 298. 
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  Spencer (2003) s. 298. 
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  Spencer (2003) s. 298. 
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  Kasky v Nike Inc, 27 Cal 4th 939 (2002). 
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  Spencer (2003) s. 298. 
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bruk av barnearbeid kan være relevant i drøftelsen av om bruk av barnearbeid kan utgjøre 

mislighold i næringskjøp.  

 

Bedrifter som opplever negativ publisitet knyttet til brudd på etiske normer, særlig miljømes-

sige og menneskerettsstandarder, kan potensielt oppleve en negativ effekt på salget og merke-

varen.
343

 Dersom bedriften har etiske retningslinjer, vil det kunne være et pluss for bedriften 

siden forbrukere anser det som viktig. Det kan da anses som rimelig at det også er denne be-

driften som må dekke et eventuelt tap en kjøper får dersom bedriften ikke har levd opp til det 

de etiske retningslinjene sier. Argumentet er altså at den som har tjent på det i utgangspunktet, 

også er den som må betale når det går galt.  

 

Regjeringen legger press på bedriftene ved å komme med stortingsmeldinger og andre opp-

fordringer.
344

 Det uttrykkes at regjeringen har klare forventninger til at norsk næringsliv leg-

ger etiske retningslinjer til grunn i sin internasjonale virksomhet.
345

 Det kan synes som de har 

en forventning til at de skal følges slik som det kreves at lover og regler følges. Det at regje-

ringen har en slik forventing, skaper ikke noe rettslig ansvar for bedriftene. Dette er politiske 

uttalelser som ikke er rettslig bindende, men som legger et politisk press på selskapene. Det 

folkerettslige ansvaret staten har påtatt seg for å beskytte menneskerettighetene, gjennomfører 

de i stor grad ved å vedta lover og regler for næringsvirksomhet. I teorien uttales det at næ-

ringslivet kan bli trukket inn i hjemlandets politiske arbeid for menneskerettighetene.
346

 Det å 

uttrykke forventninger til at bedrifter skal følge etiske retningslinjer, kan sees som en side ved 

å oppfylle den politiske siden ved de folkerettslige forpliktelsene.  

 

6 Næringskjøp 

6.1 Innledning  

Problemstillingen i dette kapittelet er hvorvidt en næringsdrivende kjøper kan gjøre mislig-

holdsvirkninger gjeldende overfor en underleverandør dersom den har kjøpt varer som er pro-

dusert ved bruk av barnearbeid.  

 

I næringskjøp kan denne problemstillingen oppstå i to forskjellige typer situasjoner. Den ene 

er at bedriften ønsker å gjøre misligholdsvirkninger gjeldende fordi den har lidd et tap som 
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følge av at det er brukt barnearbeid. Dette tapet kan oppstå både som følge av mangelskrav fra 

forbrukere og som følge av at assosiasjoner med bruk av barnearbeid gir dårlig omdømme.  

 

Den andre situasjonen er at bedriften ønsker å gjøre misligholdsvirkninger gjeldende uav-

hengig av om den har lidd et tap eller ikke. Dette blir et mer rent etisk spørsmål fordi bedrif-

ten ikke ønsker å være en del av noe som bryter med etiske standarder. Det siste synet ligner 

på den argumentasjonen man bruker i forbrukerkjøp. Det er fordi en forbruker gjerne ikke 

lider noe økonomisk tap, men ønsker å gjøre mislighold gjeldende på grunn av den etiske si-

den. 

 

Det må gjøres noen presiseringer og avgrensninger for den videre drøftelsen. 

 

Partene står fritt til å avtale hva de ønsker, også når det gjelder aktuelle grunnlag for kon-

traktsbrudd. Store selskaper vil gjerne ha regulert spørsmålet om barnearbeid i kontrakten. 

Dette inkluderer både hvilke krav som stilles til varen, og hvilke konsekvenser det skal ha at 

varen avviker fra det som er avtalt. Dersom varen ikke er produsert i samsvar med den etiske 

standarden som er avtalt, vil ikke varen være av den «kvalitet» som er avtalt.
347

 Selv om det 

ikke er noe i veien ved de fysiske egenskapene ved varen, er dette irrelevant for denne be-

stemmelsens vedkommende.
348

 Et eksempel på «andre egenskaper» er at selgeren kan ha gitt 

en beskrivelse av tingenes opprinnelse.
349

 Videre kan dette i enkelte forhold være vel så viktig 

for kontraktsparten som de rent fysiske egenskapene ved tingen.
350

 Jeg velger å avgrense mot 

tolkning av kontraktsvilkår om etiske sider ved varene. Dette blir avtaletolkning og faller på 

utsiden av oppgavens tema. Dette inkluderer spørsmål knyttet til kjøperens forutsetninger ved 

avtaleinngåelsen.
351

 Små og mellomstore selskaper har derimot gjerne ikke forhandlingskapa-

sitet til å fremforhandle slike kontraktsvilkår. Jeg tar for meg tilfellet der spørsmålet ikke er 

regulert i avtalen, og det interessante i oppgaven er å se hva resultatet blir da.  

 

Videre presiseres det at problemstillingen vurderes i forhold til næringsdrivende som har 

kjøpt varer som er produsert ved bruk av barnearbeid, og som skal videreselges. Dersom næ-
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  Schwenzer (2008) s. 464. Schwenzer viser til CISG art. 35 (1), og i kjøpsloven har man en tilsvarende be-

stemmelse i § 17 første ledd. 
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  Schwenzer (2008) s. 464. 
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  Haaskjold (2013) s. 481. 
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  Haaskjold (2013) s. 481. 
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  Det følger av Rt. 2002 s. 1110 på side 1118 at ved bedømmelsen av hva som «følger av avtalen» etter kjøps-

loven § 17, er det ikke bare avtalens tekst som er relevant, men også partenes forutsetninger. 
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ringsdrivende kjøper varer som ikke skal videreselges, blir spørsmålene i stor grad like som i 

forbrukerkjøp, fordi da er det gjerne den rent etiske siden ved varene som gjør at den næ-

ringsdrivende kjøperen ikke ønsker varen lenger. 

 

Det avgrenses mot en generell redegjørelse for offentlige anskaffelser.  

 

I drøftelsen av næringskjøp bruker jeg en lignende struktur som i drøftelsen av forbrukerkjøp. 

Først følger en kort gjennomgang av de rettslige grunnlagene og om hva som er kriteriene for 

relevante momenter for de forskjellige grunnlagene. Deretter følger en vurdering av om bruk 

av barnearbeid er relevant i kontraktsrettslig sammenheng. Til slutt ser jeg på i hvilke tilfeller 

bruk av barnearbeid kan utgjøre mislighold, med utgangspunkt i de forskjellige rettslige 

grunnlagene.  

 

6.2 Opplysningssvikt 

Av kjøpsloven § 18 første ledd følger det at uriktige opplysninger i «markedsføringen eller 

ellers» utgjør en mangel. Spørsmålet er om uriktige opplysninger om at det ikke er brukt bar-

nearbeid er relevante i denne sammenhengen. 

 

Kjøpsloven § 19 annet ledd bokstav b har en regel om opplysningsplikt for kjøp der det er tatt 

et «som den er»-forbehold.
352

 I forarbeidene til forbrukerkjøpsloven, som kan anses som et-

terarbeider til kjøpsloven, uttales det at det er «alminnelig antatt» at når en slik regel gjelder i 

«som den er»-tilfeller, må den også gjelde i andre kjøp.
353

 I teorien uttales det at når en slik 

regel gjelder, selv der det er tatt et slikt forbehold, er det enda større grunn til at det skal gjel-

de der det ikke er tatt forbehold.
354

 Spørsmålet er om bruk av barnearbeid er en opplysning 

leverandøren plikter å opplyse selger om. 

 

6.3 Bestemt formålet med kjøpet 

Det følger av kjøpsloven § 17 annet ledd bokstav b at varen skal passe til et «bestemt formål 

som selgeren var eller måtte være kjent med».  

 

I tilknytning til dette er det interessant å se på om bruk av barnearbeid er relevant ved vurde-

ringen av om varen oppfyller sitt formål. 
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   Hagstrøm (2011) s. 148. 
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  NOU 1993:27 s. 123. 
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  Hagstrøm (2011) s. 148. 
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6.4 Varen skal passe til vanlige formål 

Det følger av kjøpsloven § 17 annet ledd bokstav a, jf tredje ledd, at tingen har en mangel 

dersom den ikke passer til de «formål» tilsvarende ting brukes til.
355

 Denne bestemmelsen 

anses som et utslag av det overordnede prinsippet om levering av vanlig god vare.
356

 

 

Spørsmålet som oppstår, er om bruk av barnearbeid er relevant ved vurderingen av om varen 

oppfyller dette generelle kravet til egenskaper dersom det er brukt barnearbeid i produksjo-

nen.   

 

6.5 Relevansen av bruk av barnearbeid i næringskjøp 

Det første spørsmålet som må tas stilling til, er om bruk av barnearbeid ved produksjon av 

varer kan være et relevant forhold i misligholdsvurderingen.  

 

Forutsatt for oppgaven er det faktum at det ikke er noe galt med kvaliteten på selve varen. 

Kjøpslovenes bestemmelser og forarbeider nevner ikke produksjonen av varen i tilknytning til 

bestemmelsene om mislighold. Dette kan tale for at det ikke finnes noen regel om at bruk av 

barnearbeid i produksjonen utgjør en mangel.  

 

Virkningen av at kjøper kan heve kjøpet, er at varer som fungerer helt fint føres tilbake til 

selgeren, og det ender med at varene aldri kommer ut til forbrukeren. Det følger av Rt. 2006 s. 

179 at det kan «ut fra en bredere samfunnsøkonomisk betraktning være grunn til å reagere 

mot at forbrukerkjøpsloven anvendes slik at den fører til en slik manglende bruk av tilgjenge-

lige ressurser.»
357

 På den annen side vil dette være en kortvarig negativ virkning. Det kan ikke 

være slik at man unngår å sette i verk tiltak bare fordi man ikke vil se de gode konsekvensene 

umiddelbart. En langsiktig konsekvens av at bruk av barnearbeid anses som mislighold i næ-

ringsforhold, kan på den annen side være at bruk av barnearbeid fases ut. 

 

Til tross for disse hensynene som taler mot relevans i næringskjøp, er det flere hensyn som 

gjør relevansen av bruk av barnearbeid enda tydeligere i næringskjøp enn i forbrukerkjøp. 

Dette har sammenheng med at en næringsdrivende part kan lide et økonomisk tap som følge 

av at det brukes barnearbeid. Det økonomiske tapet kan oppstå som følge av at omsetningen 

av varen blir påvirket, kjøper kan få reklamasjoner fra forbrukere som allerede har kjøpt vare-

ne, og renommeet kan ta skade og hindre omsetningen for fremtiden. 
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Momentene som er gjennomgått i forbindelse med drøftelsen av relevans i forbrukerkjøp, er 

også argumenter som taler for relevans i næringskjøp. Videre gjennomgås noen momenter 

som særlig gjør seg gjeldende i næringsforhold.  

 

6.6 Sammenhengen mellom omdømmet og omsetning 

Også i næringskjøp er det interessant å se på sammenhengen mellom omdømme og omsetning 

ved vurderingen av hvorvidt bruk av barnearbeid er relevant i de kontraktsrettslige vurde-

ringene. 

 

Drøftelsen i kapittel 4.6.1 antyder at det er en sammenheng mellom omdømme og omsetning, 

og at etikk og samfunnsansvar er avgjørende faktorer ved vurderingen av bedriftens omdøm-

me. Det finnes også arbeider som viser sammenhengen mellom omdømme og finansiell verdi 

statistisk sett.
358

 

 

Denne sammenhengen ble også skrevet om i forbindelse med forbrukerkjøp i kapittel 4.6.1. I 

den forbindelse ble argumentet brukt til å vise at bedrifter er klar over sammenhengen mellom 

godt omdømme og god omsetning, og at de tar konsekvensene av det. I dette tilfellet er der-

imot argumentet at dersom en underleverandør leverer varer som er produsert ved bruk av 

barnearbeid, kan dette føre til tapt omdømme for bedriften, og igjen tapt omsetning, og at det-

te er en konsekvens for kjøperen som underleverandøren er klar over.  

 

Disse økonomiske konsekvensene er i stor grad de samme for kjøperen som de tilfeller der det 

er noe fysisk galt ved egenskapene til varene. Denne konsekvensen er noe en leverandør vil 

være klar over, jf. det som er sagt om konsekvensen som tas i næringslivet i kapittel 4.6. Dette 

hensynet taler i retning av at også bruk av barnearbeid er relevant ved vurderingen av om det 

foreligger mislighold.  

 

6.7 Betydningen av relevansen i forbrukerkjøp 

Dersom forbrukeren kan gjøre misligholdsvirkninger gjeldende, kan den næringsdrivende lide 

et tap som følge av reklamasjonene, og da vil det normalt være relevant også ved vurderingen 

av om den næringsdrivende kan kreve mislighold av sine underleverandører. Dette begrunnes 

med hensynet til konsekvens. Dette fører til at dersom forholdet ansees som relevant i forbru-

kerkjøp, er dette et argument i seg selv for at det er relevant også i næringskjøp. 
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6.8 Konklusjon 

Bruk av barnearbeid er et relevant forhold ved vurderingen av om det foreligger kontrakts-

rettslig mislighold i næringskjøp. 

 

Jeg går deretter over på å se på forskjellige rettslige grunnlag, og hvordan dette forholdet 

nærmere kommer inn i mangelsvurderingen. 

 

6.9 Drøftelsen av om det foreligger mislighold 

6.10 Uriktige opplysninger 

Vilkårene i kjøpsloven § 18 første, andre og tredje ledd, om uriktige opplysninger gitt av sel-

ger eller andre, er etter ordlyden i stor grad like som vilkårene i den tilsvarende bestemmelsen 

i forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c. Dette taler for at tolkningen av vilkårene i de 

to lovene også er lik. NOUen til forbrukerkjøpsloven viser stort sett til kjøpslovens forarbei-

der til den tilsvarende bestemmelsen.
359

 I proposisjonen står det at forbrukerkjøpslovens be-

stemmelse «i store trekk» svarer til kjøpslovens § 18 første og tredje ledd.
360

 Dette taler for at 

lovgiver har ment at bestemmelsene skal ha det samme meningsinnholdet.  

 

Det er likevel noen av vilkårene som er forskjellige, og i tillegg kan det tenkes at vurderingen 

og terskelen for om det foreligger mangel, er noe forskjellig i næringskjøp og forbrukerkjøp. 

Dette har sammenheng med formålet med forbrukerkjøpsloven om å verne den svake part. På 

den annen side vil hensynet til at en næringsdrivende kan stole på gitte opplysninger, være et 

viktig hensyn bak bestemmelsen i kjøpsloven. Dette kan føre til at vurderingene etter denne 

paragrafen likevel ikke blir så forskjellige.  

 

Særlig opplysningsvilkåret kan tenkes å måtte tolkes forskjellig i næringskjøp og forbruker-

kjøp. I forarbeidene til kjøpsloven uttales det at det stilles krav til hvor konkrete og spesifiser-

te opplysningene er.
361

 Dette er tilsvarende som i forarbeidene til forbrukerkjøpsloven. I 

næringskjøp har kjøperen en selvstendig undersøkelsesplikt i motsetning til i forbrukerkjøp.
362

 

Dersom selger kommer med vage uttalelser, kan undersøkelsesplikten til selger utløses. Dette 

kan føre til at leverandørens opplysninger må være klarere for at selger skal kunne stole på 

dem, enn hva som skal til for at forbrukeren skal kunne stole på tilsvarende opplysninger.   
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I næringskjøp vil selger gjerne utarbeide langt mer utførlige spesifikasjoner enn i forbruker-

kjøp. I tillegg vil en næringskjøper i større grad enn en forbruker sette seg inn i de spesifika-

sjonene som selgeren har utarbeidet. Dette fører til at det er større sannsynlighet for at 

næringskjøperen finner frem til bestemmelser hos selgeren om de etiske sidene, og tar dette 

med i betraktning ved kjøpet. Videre gir dette også muligheten for kjøper til å stille oppføl-

gingsspørsmål og avklare hva som menes med spesifikasjonene dersom det er noe som er 

uklart. Dersom selgeren muntlig bekrefter det som eventuelt er uklart, og dette senere viser 

seg å være uriktig, vil det være enda klarere grunnlag for å fastslå mislighold. 

 

Ved vurderingen av hva som regnes som gitte opplysninger i næringskjøp, er det interessant å 

se på reglene i regnskapsloven. Disse reglene kan få betydning i kontraktsrettslig forstand 

fordi de kan få betydning for hvilke opplysninger kjøper har tilgang på.  

 

Store foretaks plikt til å rapportere om samfunnsansvar følger av regnskapsloven § 3-3 c.  Av 

denne paragrafen følger det at store foretak har en plikt til å gjøre rede for hva de gjør for å 

integrere hensynet til «menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold og sosi-

ale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin dag-

lige drift og i forholdet til sine interessenter.»  Bruk av barnearbeid kan både anses som å falle 

inn under betegnelsen menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, så bruk av barnearbeid 

er noe det skal redegjøres for. Av samme lovs § 8-1 følger det at årsregnskapene skal være 

offentlige. Det vil si at kontraherende parter har mulighet til å gjøre seg kjent med hva store 

selskaper foretar seg når det gjelder oppfølging av menneskerettigheter.  

 

Også forbrukere har muligheten til å sjekke denne informasjonen, men det er kanskje ikke like 

praktisk at en forbruker sjekker årsregnskapet til bedriften som at en næringsdrivende gjør 

det. 

 

Det er ikke noe krav til at selgeren var klar over at opplysningene var uriktige.
363

 Slik som 

også er tilfelle ved forbrukerkjøp. Det betyr at også i næringskjøp kan dette grunnlaget føre 

frem selv om leverandøren ikke var klar over at det var brukt barnearbeid.  

 

I kjøpsloven § 18 annet ledd gjelder det en begrensning i at selgeren ikke blir ansvarlig for 

opplysninger gitt av andre, dersom han verken «visste eller burde ha visst» at opplysningene 
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var gitt. I forarbeidene presiseres det at dersom opplysningene er gitt i markedsføringen svarer 

selger ikke bare for opplysninger gitt av tidligere salgsledd, men også for opplysninger gitt av 

produsenten.
364

 Ordlyden omfatter ikke bare opplysninger som selgeren hadde kunnskap om, 

men også opplysninger som han «burde ha visst» om at var gitt til kjøperen. Dette innebærer 

at dersom opplysningene er gitt muntlig direkte til kjøperen, er dette ikke opplysninger som 

selgeren burde ha visst om at var gitt. Opplysningene som jeg konsentrerer meg om i oppga-

ven, er i stor grad opplysninger som er gitt i bedriftenes interne etiske retningslinjer. Dersom 

disse er offentlig tilgjengelige for kjøper er dette opplysninger som også selgeren «burde» vite 

om at var gitt. Det er ikke urimelig å kreve at selgeren må sette seg inn i opplysninger som er 

gitt av tidligere salgsledd når den kjøper varer.
365

 Dette kan ses i sammenheng med at selge-

ren rimeligvis bør følge med på utviklingen på området med tanke på egen markedsføring.
366

 

Det kan i forbindelse med dette tenkes at selger oppdager at en produsent benytter seg av bar-

nearbeid, og da er det rimelig at den også setter seg inn i om denne produsenten eller tidligere 

salgsledd gir opplysninger, som på grunnlag av denne observasjonen, er uriktige. Man kan 

videre tenke seg tilfeller der kjøper har fått uriktige opplysninger om at det ikke er brukt bar-

nearbeid hos en selger, men velger å kjøpe varene hos en annen selger. I forarbeidene legges 

det til grunn at selgeren ikke ansvarlig for uriktige opplysninger gitt av en konkurrerende be-

drift.
367

 

 

Når det gjelder vurderingen av de resterende vilkårene i bestemmelsen viser jeg til drøftelsen 

av de tilsvarende vilkårene i forbrukerkjøpsloven i kapittel 4.14.  

 

Konklusjon er på bakgrunn av dette at leverandørens uriktige opplysninger om at det ikke er 

brukt barnearbeid kan gi grunnlag for mislighold.  

 

6.11 Selgers opplysningsplikt 

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at hver av kontraktspartene har risikoen for egne for-

utsetninger og forventninger.
368

 Det vil si at det ikke gjelder noen generell opplysningsplikt 

overfor kontraktsparten.
369
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Av kjøpsloven § 19 annet ledd bokstav b følger det at det foreligger en mangel dersom selger 

har forsømt å gi opplysning om «vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk», som han 

«måtte kjenne til» og som kjøperen «hadde grunn til å rekne med å få», men bare i tilfeller der 

unnlatelsen kan «antas å ha innvirket på kjøpet». 

 

6.11.1 Hva innebærer det at selgeren «måtte kjenne til» forholdet? 

På grunn av at ordlyden i bestemmelsen rammer forhold som selgeren «måtte kjenne til», er 

det naturlig å trekke den slutning at bestemmelsen også omfatter forhold som selgeren har 

positiv kunnskap om. Dette legges også til grunn i forarbeidene til kjøpsloven.
370

 Spørsmålet 

om selger kjenner til at det er brukt barnearbeid er et bevisspørsmål.
371

  

 

Det var tidligere antatt at ordlyden «måtte kjenne til» kun omfattet forsett, men at det lempes 

på beviskravet når det gjelder forsettet, siden det kan være vanskelig å bevise at selgeren had-

de positiv kunnskap.
372

 I forarbeidene til kjøpsloven uttrykkes dette som at selgers opplys-

ningsplikt også rammer forhold som han «ikke har noen rimelig unnskyldning for å være uvi-

tende om».
373

 Men det er ikke nok at det er et forhold selgeren «burde» vite om.
374

  

 

Senere rettspraksis kan innebære at det har skjedd en endring.
375

 I Rt. 2002 s. 696 uttales det 

om dette vilkåret at «[m]angel kan altså foreligge selv om det er helt på det rene og uomtvistet 

at selgeren ikke positivt hadde kunnskap om forholdet, men det er ikke tilstrekkelig at han 

burde kjent til det.»
376

 En tilsvarende tilnærming brukes i Rt. 2002 s. 1110, om den tilsvaren-

de formuleringen i kjøpsloven § 20 første ledd.
377

 Der konkluderes det først med at kjøper 

ikke hadde «positiv kunnskap», og deretter brukes spørsmålet om «kjøper har hatt noen rime-

lig unnskyldning for å være uvitende om forholdet» som et veiledende synspunkt for drøftel-

sen.
378

 Skyldkravet antas på bakgrunn av dette nærmes å være grov uaktsomhet, altså ikke 

forsett og ikke uaktsomhet.
379

  

 

                                                 
370

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 62. 
371

  Haaskjold (2013) s. 548. 
372

  Hagstrøm (2011) s. 162. 
373

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 62. 
374

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 62. 
375

  Hagstrøm (2011) s. 162. 
376

  Rt. 2002 s. 696 på s. 702. 
377

  Hagstrøm (2011) s. 163. 
378

  Rt. 2002 s. 1110 på s. 1120. 
379

  Hagstrøm (2011) s. 163. 



68 

 

 

 

Et eksempel på at skyldkravet kan tenkes oppfylt er de tilfeller der det blir store medieoppslag 

om at det er brukt barnearbeid i produksjonen på visse fabrikker. Dersom det lages flere store 

saker om hvilke fabrikker dette er i mediene, vil ikke selgeren ha en rimelig unnskyldning til å 

være uvitende om dette forholdet. Dette må ses i sammenheng med at selgeren er klar over at 

dette er et forhold, som kan få stor betydning for kjøperen av varen. 

 

6.11.2 «Vesentlige forhold ved tingen» 

Av forarbeidene til forbrukerkjøpsloven, som regnes som etterarbeidene til kjøpsloven, følger 

det at vilkåret om vesentlighet ikke blir tatt med i forbrukerkjøpsloven fordi det allerede lig-

ger en betydelig begrensning i vilkåret om at det må være en opplysning «som kjøperen hadde 

grunn til å regne med å få».
380

 Vesentlighetsvilkåret har altså liten selvstendig betydning ved 

siden av dette vilkåret. Hverken avhendingslova § 3-7, bustadoppføringslova § 26 eller hus-

leieloven § 2-4 har noe vesentlighetsvilkår. Dette taler for at vesentlighetsvilkåret ikke gjelder 

i alminnelig næringskjøp der det ikke er tatt et «som den er»-forbehold. 

 

6.11.3 Hvilke opplysninger har kjøperen «grunn til å regne med å få»? 

Dette vilkåret har nesten den samme ordlyden som den tilsvarende bestemmelsen i forbruker-

kjøpsloven § 16 første ledd bokstav b. Forskjellen ligger i at det i kjøpsloven er snakk om 

opplysninger som kjøperen har grunn til å regne med å få, mens det i forbrukerkjøpsloven er 

snakk om opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få.  

 

I forarbeidene til kjøpsloven uttales det at bestemmelsen må ses i sammenheng med kjøpslo-

ven § 20 om kjøperens undersøkelsesplikt.
381

 Videre uttales det at bestemmelsen er mest ak-

tuell i de tilfeller der vesentlige egenskaper ikke kan oppdages ved en vanlig undersøkelse, 

eller som kjøperen ellers ikke hadde mulighet til å kjenne til.
382

 Bruk av barnearbeid ved pro-

duksjon av varen er ikke noe som kan oppdages ved en normal undersøkelse av tingen. Men 

det finnes andre muligheter for at kjøperen kan kjenne til forholdet. I denne sammenheng kan 

det være aktuelt for kjøperen å måtte undersøke årsregnskapet og retningslinjene for bedriften 

til selgeren. Dersom det står at den arbeider med å få til en mer etisk produksjon, men at den 

hittil ikke er helt i mål, kan ikke kjøperen komme i ettertid og kreve at bruken av barnearbeid 

utgjør mislighold fordi kjøperen ikke visste at det var brukt barnearbeid. Ved denne vurde-

ringen kan det tenkes at de tilfeller der selgeren «måtte kjenne til» at det er brukt barnearbeid, 

er de samme tilfeller som kjøperen burde ha undersøkt nærmere om det er brukt barnearbeid. 
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Det faller utenfor oppgavens tema å behandle forholdet mellom kjøpers undersøkelsesplikt og 

selgers opplysningsplikt i detalj. Jeg viser derfor til Hagstrøm som uttaler at «selgers lojale 

opplysningsplikt går foran kjøperens undersøkelsesplikt».
383

 

 

I teorien uttales det at momenter i denne vurderingen er partenes stilling, avtaletypen og for-

holdene ved avtalens tilblivelse.
384

 Ved bruk av barnearbeid er det ikke nødvendigvis noe 

åpenbart svar på hvem av partene i næringskjøp som har best forutsetninger til å vite om det 

er brukt barnearbeid. Likevel er det mest rimelig å forvente at det er leverandøren som har 

mest kontroll på dette fordi den er ett hakk lenger bak i leverandørkjeden og har større mulig-

heter til å tilegne seg kunnskapen om at det er brukt barnearbeid. Avtaletypen får ikke så mye 

å si siden det her drøftes næringsforhold. Avtalens tilblivelse får betydning i den forstand at 

det kreves mer av opplysninger dersom ved inngåelse av en langsiktig kontrakt.
385

 Ved inngå-

else av en slik avtale kan det få svært store økonomiske konsekvenser for kjøperen dersom 

han ikke blir informert.  

 

6.11.4 «Kan antas å ha innvirket på kjøpet» 

Dette vilkåret har nesten samme ordlyd som den tilsvarende bestemmelsen i forbrukerkjøps-

loven § 16 første ledd bokstav b. Også i næringskjøp vil årsakssammenhengen være gitt der-

som de resterende vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
386

  

 

6.11.5 Konklusjon 

Leverandøren kan ha en plikt til å opplyse om at det er brukt barnearbeid ved produksjon av 

varen i tilfeller der han kjente eller «måtte kjenne» til dette. 

 

6.12 Varen skal passe til et bestemt formål 

Det tilfellet som drøftes her er den situasjonen der kjøperen har gitt uttrykk ovenfor selger for 

at han har et bestemt formål med kjøpet. Dette er ikke så lett å tenke seg i forbrukerkjøp siden 

bruk av barnearbeid ikke gir noe utslag ved varens kvalitet. Men ettersom bruk av barnearbeid 

kan gi seg utslag på muligheten til å videreselge varen, er dette aktuelt i næringsforhold. 

 

Av kjøpsloven § 17 første ledd bokstav b, jf. kjøpsloven § 17 tredje ledd følger det at tingen 

har en mangel dersom den ikke passer til et «bestemt formål». I denne sammenhengen kan 

                                                 
383

  Hagstrøm (2011) s. 347. 
384

  Haaskjold (2013) s. 546-547. 
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man tenke seg det tilfellet at et produkt kjøpes med den hensikt å videreselge varen i et be-

stemt marked, for eksempel som fair trade.
387

  

 

For at kjøperen skal kunne gjøre misligholdsvirkninger gjeldende, er det et vilkår at selgeren 

«var eller måtte være kjent» med dette formålet, jf. kjøpsloven § 17 annet ledd bokstav b. Det-

te vilkåret kan for eksempel tenkes oppfylt på grunn av firmaets navn.
388

 Bedriftens navn kan 

i noen tilfeller si noe om hvilket marked varen skal selges i og hvilke krav som stilles til va-

ren. Som eksempel kan man bruke butikken LiBe i Oslo. Denne butikken har undertittelen – 

Konseptbutikk innen etisk mote, og e-postadressen deres er libefairliving@gmail.com. Når 

denne butikken gjør avtaler med underleverandører, kan man tenke seg at det ikke er nødven-

dig for dem å spesifisere i kontrakten at de ønsker varer med god etisk opprinnelse, inkludert 

at det ikke er brukt barnearbeid. Ut fra navnet sammenholdt med e-postadressen er det rimelig 

klart for enhver leverandør av varer at denne kjøperen ikke ønsker varer som er produsert ved 

bruk av barnearbeid. Det samme kan for eksempel sies om en butikk i Trondheim som heter 

Etikken. 

 

Et annet forhold som kan gi grunnlag for at vilkåret er oppfylt, er firmaets godt kjente rykte i 

handelssektoren.
389

 Et eksempel på dette kan være at en butikk bare selger fair trade-varer, og 

dette er godt kjent i handelssektoren.  

 

Paragrafen inneholder et unntak for de tilfeller der kjøperen ikke «bygde på selgerens sak-

kunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det». Her kan det tenkes til-

feller der kjøperen har bedre kunnskap enn selgeren om bruk av barnearbeid. Dette kan for 

eksempel være tilfelle der leverandøren er en leverandør av alle slags mulige varer, mens kjø-

peren er en spesialforretning innen fair trade.  

 

Etter denne bestemmelsen er det ikke noe vilkår om at selgeren selv måtte være klar over at 

det er brukt barnearbeid ved produksjonen, og det betyr at kjøper kan gjøre mislighold gjel-

dende uavhengig av om selger er klar over at det er brukt barnearbeid. 

 

På bakgrunn av dette konkluderes det med at det foreligger en mangel ved varen dersom det 

er brukt barnearbeid ved produksjon av varen. 
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6.13 Varen skal passe til vanlige formål 

Det følger av kjøpsloven § 17 annet ledd bokstav a, jf tredje ledd, at tingen har en mangel 

dersom den ikke passer til de «formål» tilsvarende ting passer til.
390

  

 

Det alminnelige formålet med kjøpet av varen omfatter i hovedsak at den er egnet til kommer-

sielle formål.
391

 Et typisk kommersielt formål er muligheten til å videreselge varen. Ingeborg 

Schwenzer skriver i en artikkel fra 2008, i henhold til CISG art. 35 (2) (a), at adgangen til å 

videreselge produkter ikke blir påvirket av hvordan produktene er produsert eller bearbei-

det.
392

 På bakgrunn av dette konkluderer hun med at det er liten sjanse for å nå frem med dette 

grunnlaget.
393

 Dette er relativt kort tid siden, men det er ikke nødvendigvis tilfelle lenger, i 

hvert fall ikke i Norge.  

 

Selv om kjøpsloven og dens forarbeider i hovedsak retter seg mot de fysiske egenskapene ved 

varene, kan det ikke være tvilsomt at kommersielle formål, inkludert videresalg, er omfattet 

av kjøpslovens bestemmelse.
394

 Det vil si at dersom varen ikke er egnet for videresalg, kan det 

være en mangel ved varen.  

 

Videre følger en vurdering av om problemene knyttet til videresalg er tilstrekkelig for å kunne 

si at varen ikke oppfyller sitt alminnelige formål.  

 

I forarbeidene til kjøpsloven står det at det ved vurderingen av om tingen oppfyller den gene-

relle standarden til egenskaper, må tas hensyn til forholdene rundt kjøpet, for eksempel pri-

sen.
395

 Dersom varen er kjøpt for en lavere pris en tilsvarende varer, kan det tenkes at kjøpe-

ren ikke kan forvente like mye. Spørsmålet er om tingen oppfyller kravene til standarden gitt 

den aktuelle prisen. Kjøper man en billig vaskemaskin, må den kunne vaske klærne for å opp-

fylle sitt formål. På den annen side foreligger det ikke en mangel dersom den ikke vasker like 

raskt og stillegående som en dyrere vaskemaskin. Når det gjelder varer som er produsert ved 

bruk av barnearbeid, må det som et minimum, kunne kreves at varen er mulig å videreselge. 

Bruk av barnearbeid er fortsatt veldig vanlig, og det er ikke nødvendigvis slik at varene blir 
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umulige å selge dersom det er brukt barnearbeid. Hvis prisen er lav som følge av barnearbeid, 

er det ikke sikkert at varene blir umulige å selge, men det er kanskje færre forbrukere som 

ønsker å kjøpe dem. Dersom kjøper får varene billigere fra leverandøren siden det er brukt 

barnearbeid, enn den ellers ville fått, kan man argumentere for at kjøper da også må tåle kon-

sekvensen dersom det fører til at ikke alle forbrukere er interessert i varene.  

 

Undersøkelsene som er gjennomgått i kapittel 4.5 og 4.6.1, utført av RepTrak, antyder at det 

er en sammenheng mellom omdømme og omsetning. Det kan få stor betydning for bedriften 

både for salget av den aktuelle varen, men også for omdømmet for fremtiden.  

 

Uavhengig av om kjøperen har som formål å videreselge varen kan det vurderes om fravær av 

bruk av barnearbeid er et krav etter kjøpslovens bestemmelser, slik at varen ikke passer til sitt 

alminnelige hvis det er brukt barnearbeid. Et viktig argument som taler for mislighold uav-

hengig av selgers kunnskap er basert på bestemmelsen i kjøpsloven § 3 om at «handelsbruk 

eller annen sedvane som må anses bindende mellom partene». Det er ikke lett å finne noen 

handelsbruk eller sedvane på området eller mellom partene, som inneholder krav til de etiske 

sidene ved varene. Men man kan tenke seg tilfeller der både leverandøren og kjøperen har 

etiske retningslinjer for sin virksomhet som baserer seg på de samme eksterne etiske retnings-

linjene, for eksempel UN Global Compact eller OECDs retningslinjer. På bakgrunn av be-

stemmelsen i kjøpsloven § 3 kan det da argumenteres for at siden begge selskapene har god-

tatt disse etiske retningslinjene må det gjelde et minimum av etiske standarder mellom disse 

kontraktspartene. Dette inkluderer for eksempel forbud mot bruk av barnearbeid ved produk-

sjon av varer.
396

 Argumentet gjelder i næringskjøp uavhengig av om formålet med kjøpet er 

videresalg.
397

 Dette argumentet taler for at hvis varen skal passe til vanlige formål må det in-

nebære et minimum av etisk standard ved produksjonen. Dette må ses i sammenheng med at 

kravet til at varen passer til vanlige formål sees som et utslag av det alminnelige prinsippet 

om kravet til vanlig god vare.  

 

Dette rettslige grunnlaget har verken som vilkår at selger kjenner til at det er brukt barnear-

beid i produksjonen eller at han har gitt uttrykk for at det ikke er det. 
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Konklusjonen er på bakgrunn av den foregående drøftelsen at bruk av barnearbeid kan utgjøre 

kontraktsrettslig mislighold på dette grunnlaget, altså uavhengig av selgers kunnskap og opp-

lysninger. 

 

6.13.1 Ansvaret til selger begrenses av hva kjøperen «kjente eller måtte kjenne til» 

og av undersøkelsesplikten 

Det kan se litt merkelig ut at man kommer til denne konklusjonen her, mens jeg har konklu-

dert med at forbrukeren ikke kan ha en slik normalforventning. Forbrukervern har stått veldig 

sterkt, og en slik konklusjon kan se ut til å bety at en næringsdrivende har et sterkere vern enn 

forbrukeren. Det er likevel særlig to argumenter som taler for at dette ikke vil få noe urimelig 

utslag.   

 

Det første er at kjøperen og forbrukerens formål med kjøpet er helt forskjellig. En næringsdri-

vende kjøper gjerne varer for å kunne videreselge dem, og dette kan bli umulig eller vanskelig 

dersom det er brukt barnearbeid i produksjonen. Forbrukeren kjøper derimot varen til eget 

bruk, og den fysiske nytten den har av varen blir ikke påvirket av hvordan varen er produsert.  

 

Det andre argumentet som gjør at det ikke er så urimelig, har sammenheng med kjøpers kunn-

skap og undersøkelsesplikt i næringskjøp.  

 

Av kjøpsloven § 20 første ledd følger det at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende mangler han 

«kjente eller måtte kjenne til» ved kjøpet. Undersøkelsesplikten følger av kjøpsloven § 20 

annet og tredje ledd før levering og kjøpsloven § 31 etter levering. 

 

For det første vil en næringsdrivende kjøper gjerne ha mer kunnskap om de etiske sidene ved 

varene enn en forbruker, og på den måten vil en næringsdrivende kjøper ofte være forhindret i 

å nå frem med et krav om at bruken av barnearbeid er et brudd på normalforventningen. 

 

Videre tyder de etiske revisjoner som utføres av bedrifter på at undersøkelsesplikten i praksis 

går langt. Dette fører til at selv om kjøperen kan ha en slik normalforventning, har det kanskje 

ikke så stor praktisk betydning fordi den blir uthullet av kjøpers undersøkelsesplikt.  

 

6.14 Misligholdsvirkninger 

Det som ble skrevet om retting, omlevering, prisavslag og heving i forbindelse med forbru-

kerkjøp i kapittel 4.17, gjelder i stor grad også for næringskjøp. 
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Det rettes imidlertid noen kommentarer til krav om erstatning i næringskjøp. Reglene om er-

statning for tap som følge av at tingen har en mangel, følger av kjøpsloven § 40 første ledd. I 

næringskjøp kan det forhold at det er brukt barnearbeid, føre til at kjøperen lider et økonomisk 

tap. Først presiseres det at selgeren «objektivt sett» har muligheten til å velge en produsent 

som ikke benytter seg av barnearbeid.
398

 Mangelen ligger dermed innenfor selgerens kontroll-

sfære.  

 

Av kjøpsloven § 40 annet ledd følger det en begrensing av selgers ansvar, ved at kjøperen 

ikke kan få dekket «indirekte tap». Hva som regnes som «indirekte tap», følger av kjøpsloven 

§ 67 annet ledd. Det aktuelle alternativet er i dette tilfellet bokstav c som definerer indirekte 

tap som «tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir 

riktig oppfylt».
399

 Av forarbeidene til kjøpsloven følger det at denne bestemmelsen typisk 

rammer de tilfeller der kjøperen har inngått avtale om videresalg av den bestilte tingen.
400

 

Dette er et praktisk tilfelle som er aktuelt for det tilfelle der det er brukt barnearbeid, slik som 

i denne oppgaven. Det kan virke noe urimelig at kjøperen ikke skal få dekket sitt tap i kon-

trakten med tredjemann dersom varen er kjøpt for å videreselges.
401

 Derfor inneholder kjøps-

loven § 67 annet ledd bokstav c en bestemmelse om at tapt fortjeneste bare blir indirekte tap 

dersom kjøper lar være å «foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak» for å unngå eller 

minske tapet.
402

 I et tilfelle der misligholdet innebærer at det er brukt barnearbeid ved produk-

sjon av varen, vil det være vanskelig for kjøperen å finne handlingsalternativer. I tillegg kan 

man tenke seg at situasjonen ofte er slik at det starter med at forbrukeren hever kjøpet, og det 

er på grunn av dette at kjøperen krever erstatning fra sin selger. Da har ikke kjøperen mulig-

heten til å treffe andre tiltak. Dette kan sammenlignes med uttalelsene i forarbeidene om at 

selgeren har rimelig grunn til å la være foreta dekningskjøp dersom tredjemann hever kontrak-

ten før dette er gjort.
403

  

 

Kjøpsloven § 40 tredje ledd bokstav a innebærer at selgeren i alle tilfeller blir ansvarlig også 

for indirekte tap dersom feilen skyldes feil eller forsømmelse fra hans side.
404

 Det er tidligere 

i oppgaven konkludert med at det foreligger mislighold dersom selgeren tilbakeholder eller 

                                                 
398

  Rt. 2004 s. 675 i avsnitt (53) bruker uttrykket «objektivt sett». 
399

  Kjøpsloven § 67 annet ledd bokstav c. 
400

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 124. 
401

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 124. 
402

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 124. 
403

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 124. 
404

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 93. 
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gir uriktige opplysninger om bruk av barnearbeid. Dersom det foreligger mislighold på disse 

grunnlagene, vil selgeren bli ansvarlig også for indirekte tap. Dette forutsetter at selgeren 

«visste eller burde ha visst» at opplysningene var uriktige eller at opplysningene selgeren for-

tiet om var av betydning for kjøperen.
405

 

 

 

 

                                                 
405

  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 93 
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