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Abstract 

 

Economic globalization and increased world trade have resulted in multinational 

corporations (MNCs) having to take on the role that states previously possessed and as a 

response many companies have started to use Corporate Social Responsibility (CSR) as a 

means to manage the task. The question is whether this development has put other players 

in the global arena aside, such as labor unions, which historically have been a given 

stakeholder group in the political arena as well as in the field of Swedish business. This 

further leads to the question of what the role of labor unions is today. There is a gap in the 

research regarding the role of labor unions in the CSR-discourse as well as living wages 

in the developing world, which can be seen as a part of the CSR-concept. Based on a 

qualitative study of how Swedish unions perceive CSR and in particular living wages, we 

aim to fill this gap. The result of the study shows that unions are skeptical towards CSR 

and that an implementation of living wages is complex. In addition, part of the obstacles 

that stands in the way of an implementation of living wages is a weak state and an 

unwillingness among corporations and countries to adopt the concept. The study 

concludes with a discussion about the future role of labor unions as a stakeholder of 

corporations as well as the implications that exist in a potential adoption of living wages. 

 

 

Keywords: Living wage, CSR, labor unions, secondary stakeholder, multinational 

corporation 

Sammanfattning 

 

Den ekonomiska globaliseringen och ökade världshandeln har lett till att multinationella 

företag till viss del fått ta sig an den roll som stater tidigare har haft och många företag 

har börjat använda sig av corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. 

Frågan är om utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare 

varit en självklar aktör på den politiska arenan och en given del av den svenska 

företagssfären, nu kommit i skymundan. Det leder vidare till frågan om vad 

fackföreningar i så fall har för roll idag. Det föreligger ett gap i forskningen vad gäller 

fackföreningarnas roll i CSR-diskursen samt levnadslöner i utvecklingsvärlden, som kan 

ses som en del av CSR-konceptet. Ambitionen är att denna kvalitativa flerfallsstudie ska 

kunna bidra till den kunskapsbrist som tycks finnas gällande svenska fackföreningar och 

deras syn och roll vad gäller CSR och specifikt levnadslöner. Resultatet av studien visar 

att svenska fackföreningar överlag är skeptiska till CSR och att ett införande av 

levnadslöner är komplext. Vidare visar resultatet att det som står i vägen för levnadslöner 

är en svag stat och en ovilja bland företag och länder att införa konceptet. Studien 

avslutas med en diskussion om fackförbundens framtida roll som intressent till företagen 

samt vilka implikationer som föreligger i ett potentiellt införande av levnadslöner. 

 

Nyckelord: Levnadslön, CSR, fackföreningar, sekundär intressent, multinationella företag 
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Ordlista 

 

Förkortningar och begrepp 

 

CSR –   Corporate Social Responsibility 

ILO –   International Labour Office 

Intressent –  ”En intressent i en organisation definieras som en grupp 

eller individ som kan påverka eller bli påverkad av en 

organisations gärningar” (Freeman, 1984, s. 46 se Freeman 

et al., 2010, s. 207)  

MNC – Multinationellt Företag av engelskans Multinational   

Corporation  

NGO –   Non-Governmental Organisation.  

OECD –   Organisation for Economic Co-operation and Development 

SIDA –   Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete 

Uppförandekod – En uppsättning av konventionella principer och  

förväntningar som anses bindande för varje person som är 

medlem i en viss grupp 

Utvecklingsland –  Då detta har blivit ett otydligt begrepp i takt med att länder  

utvecklas olika snabbt och att många länder som klassas 

som utvecklingsländer idag har en stor industrisektor, 

används begreppet i uppsatsen för att peka på de länder som 

ännu inte hunnit ikapp industriländerna/västvärlden. Således 

används utvecklingsland synonymt med ”nyligen 

utvecklade länder”, oavsett om det rör sig om ett 

låginkomstland eller ett medelinkomstland. 
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1. Inledning 

 
 

1.1 Introduktion 
 

Den ekonomiska globaliseringen har på många sätt resulterat i åtskilliga förändringar, 

gränser har luckrats upp och det är idag lättare än vad det varit tidigare för företag att 

etablera sig utomlands. Detta har lett till att världshandeln har ökat och många företag har 

valt att ha sina industrier och/eller delar av sin verksamhet i andra länder och i många fall 

i utvecklingsländer. Det har på flera sätt varit en positiv utveckling för dessa länder då det 

har lett till att många arbetstillfällen har skapats för människor. Det har dock även lett till 

att många företag har hamnat i blåsvädret gällande diskriminering av arbetstagares 

rättigheter. I det mediala ljuset har de fått stå till svars för vad som anses vara oetiska 

verksamheter och oetiskt handlande. Enligt institutionell teori formas företags agerande 

av den institutionella strukturen i ett land, d.v.s. att om exempelvis det föreligger en 

korrupt struktur är risken stor att även multinationella företag (MNC:s) följer samma linje 

(Kwok & Tadesse, 2006). Denna utveckling har därmed lett till att företag inte längre 

betraktas som enbart vinstmaximerande aktörer utan kraven på att de ska ta sitt ansvar 

inom många olika områden är större idag än vad det någonsin har varit tidigare. Alltmer 

tvingas företag inse att det krävs mycket för att vinna marknadsandelar och pressen från 

externa intressenter ökar. Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är därmed något som 

verkställande direktörer idag i allt högre grad får ta ställning till (Hardjono et al., 2001). 

Hållbar utveckling har såtillvida kommit att diskuteras i hög grad i samhället och vikten 

av att alla, företag, stater, institutioner etc. ska vara med på resan mot ett hållbart 

samhälle har varit fundamentalt i diskussionerna.  

 

Det är emellertid intressant att ställa sig frågan hur detta ser ut i praktiken. Företag har i 

och med den globalisering och den ökade världshandeln som har skett, till viss del fått 

axla den roll som stater tidigare har haft och många företag har börjat använda sig av 

corporate social responsibility (CSR) som ett verktyg för detta. Frågan är om 

utvecklingen har gjort att andra aktörer, såsom fackföreningar, som tidigare varit 

självklara på den politiska arenan och en given del av den svenska företagssfären nu 
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kommit i skymundan. Det leder vidare till frågan om vad fackföreningar i så fall har för 

roll idag. Fackföreningar har traditionellt sett arbetat med arbetsrättsliga frågor där bland 

annat lönegraden tillhör en av kärnfrågorna (Landsorganisationen (LO), 2009; 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), 2010; Sveriges Akademikers 

Centralorganisation (SACO), 2010). Har fackföreningar som samarbetar globalt således 

en möjlighet att påverka huruvida MNC:s betalar ut rimliga ersättningar för det arbete 

som utförs i utvecklingsländerna? Är det aspekter som till trots har blivit förbisedda?  

1.2 Problemdiskussion 
 

Ekonomisk globalisering påverkar människor över hela världen och om hållbar 

utveckling är en målsättning för samhället krävs det att alla aktörer på marknaden tar sitt 

ansvar. Hållbar utveckling är ett brett begrepp som innefattar flera olika delar bland annat 

miljömässiga, etiska och sociala faktorer. Människor i utvecklingsländer arbetar som en 

del av ett kugghjul i de svenska företag som verkar i dessa länder. De framställer 

produkter som konsumeras i industriländerna och att de får sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda, kan ses som en naturlig del i ett hållbarhetskoncept. 

 

CSR (ex. code of conduct, policyprocesser etc.)  används idag av många svenska företag 

som har verksamhet i utvecklingsvärlden, samtidigt som många av dem har 

underleverantörer som arbetar långt ifrån företagens hemländer. Detta kan ses som 

problematiskt då det riskerar att leda till att kontrollen av vad som sker i produktionsleden 

i företagen försvagas vilket i sin tur kan få konsekvenser för CSR-arbetet. En uppenbar 

paradox i detta är att det är vanligt förekommande att MNC:s agerar både ansvarsfullt och 

ansvarslöst på samma gång vilket gör att själva begreppet CSR blir än mer oklart (Strike 

et al., 2006). Ett specifikt dilemma med detta är levnadslöner. Levnadslöner är inte 

särskilt förekommande i diskussioner om CSR men det betyder inte att det inte är 

relevant, snarare tvärtom. Om målet är att skapa ett hållbart samhälle bör det rimligen 

vara så att människor i hela världen ska kunna leva på den lön de får.   

 

Hovland-Steindal (2009) skriver i rapporten ”Syr kläder för småpengar” varför 

levnadslöner ska ersätta minimilöner. I en femtedel av de länder som arbetar utifrån en 

lagstadgad minimilön utgörs den av två dollar per dag, vilket rapporten framhåller ligger 

långt under den lönenivå som är nödvändig för att täcka en arbetares och dennes familjs 
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grundläggande behov. Problemet med levnadslöner är att det inte finns några krav på 

företagen att betala dessa. Det finns inte heller några generella uträkningar eller formler 

för hur stora belopp som krävs för varje enskilt land eller region, samt att 

kostnadsbesparingar och vinstintressen får styra företagens strategier och handlanden. Det 

ligger även en problematik i ett potentiellt införande av levnadslöner ur företagens 

synvinkel i form av ökade kostnader och minskade marginaler, varför en analys av 

kostnadsfördelningen kan vara önskvärd. Varken detta eller en eventuell 

produktivitetshöjning i samband med införandet av levnadslöner tycks det finnas någon 

forskning om inom företagsekonomin. Denna uppsats studerar dock endast en aktörs roll i 

CSR-diskursen och går inte in vidare på kostnadsaspekten av ett införande av levnadslön.  

 

Då produktionsdelen i många fall är outsourcad till underleverantörer i 

utvecklingsvärlden är även kontrollen av att företagens uppförandekoder följs till hundra 

procent ett problem. Ofta verkar företagen i länder vars system kännetecknas av ett 

begränsat upprätthållande av arbetsrätt (Egels-Zandén, 2009). Fackföreningar och non 

governmental organisations (NGO:s) kan här ha en avgörande roll för att företagens CSR- 

policy utökas och efterlevs. NGO:s använder sig numera av en blandning av 

konfrontation och samarbete med företag. De skapar samarbeten för att främja sociala och 

miljömässiga aktioner och tillhandahåller teknisk assistans till företag. De utarbetar även 

gemensamma certifikat, främjar och utvecklar CSR-standarder och management- och 

rapporteringsprocesser, samt deltar i CSR-övervakning och granskning (Arenas et al., 

2009). Genom att exempelvis förhandla med företag globalt och arbeta för att 

kollektivavtal ska gälla på arbetsplatsen kan fackföreningar se till att grundläggande 

rättigheter för de anställda införs. Precis som NGO:s kan även fackföreningar utföra 

granskningar av företagens CSR-policys och uppförandekoder för att säkerställa att de 

efterlevs. Det är bland annat detta Hovland-Stenidals (2009) rapport framhåller, både 

fackföreningar och NGO:s bör spela en större roll i diskussionen och genomförandet av 

levnadslöner. Reducering av fattigdom är en fundamental faktor för hållbar utveckling 

och levnadslöner kan vara ett steg på vägen till detta mål (Murgai & Ravallion, 2005) 

1.3 Bakgrund till val av ämne 
 

”The spread of CSR can be seen as a political activity by business as it aims to redefine 

the role of business in society” (Preuss et al., 2006, s. 256)  
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Ovanstående citat sammanfattar utgångspunkten i denna uppsats. Företag har till viss del 

tagit över samhällets och statens roll i många av de utvecklingsländer de verkar i och 

därför bör företag och deras roll i samhället också diskuteras i större omfattning än vad 

som görs idag. Det finns dock andra aktörer som existerar på den globala politiska arenan 

och i företagssfären men som inte ofta förekommer i den CSR-diskurs som förs idag, 

nämligen fackföreningar.  

 

Efter att ha skrivit en uppsats kring CSR i textilindustrin där ett av företagen, Dem 

Collective, använde sig av levnadslöner i sina fabriker i Sri Lanka, uppkom tankar om 

huruvida detta är något som skulle kunna forskas vidare kring (Kornhill & Rajer, 2010). 

Bland annat ställdes frågan om varför det var ovanligt att företag betalade levnadslöner 

när Dem Collective visat att det var fullt möjligt att generera vinst trots en ökad 

lönekostnad. Då inte heller några studier hittades som motbevisade att lönsamheten 

minskar när lönegraden höjs gjorde det att vi ansåg att det fanns utrymme till mer 

forskning inom området. Det väckte frågan om vilken roll CSR hade i en potentiell 

implementering av levnadslöner. Då lönefrågan tillhör en av fackföreningarnas 

kärnfrågor väcktes intresset för att undersöka vilken roll de har i CSR-arbetet och hur de 

ser på själva CSR-konceptet. 

 

Utgångspunkten i denna uppsats är såtillvida företagsekonomi men med ett 

statsvetenskapligt perspektiv. 

1.4 Forskningsfråga och syfte 
 

Studiens forskningsfråga lyder som följer: Hur ser svenska fackföreningar på CSR och på 

levnadslöner som en del av CSR-arbetet i utvecklingsländer? Hur arbetar de med dessa 

två koncept och vilken roll spelar de som intressent? 

 

Syftet med studien är att få en bild av svenska fackföreningars syn på och roll i CSR- 

diskursen och i synnerhet gällande levnadslöner.   
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1.5 Kunskapsbidrag  
 

Det som den aktuella forskningen till stor del visar är att det finns ett gap vad gäller 

forskning kring CSR och fackföreningar. Det finns de som pekar på vikten av att 

inkludera och analysera fackföreningar i studier av CSR (Egels-Zandén, 2009) och som 

har studerat hur europeiska fackföreningar ser på konceptet men dock inte specifikt 

svenska fackförbund (Preuss, 2008). Det som dock inte tycks diskuteras är levnadslöner i 

utvecklingsländer. Efter att ha sökt efter vetenskapliga artiklar som tar upp levnadslöner i 

utvecklingsländer är resultatet knapphändigt. Den aktuella forskningen inom 

företagsekonomi tycks inte ta upp levnadslöner överhuvudtaget.  Västerländska 

multinationella företag verkar i många olika länder, i länder där arbetsrättliga aspekter 

som i norden ses som självklara, såsom exempelvis rätt till en rimlig lön, 

övertidsersättning, etc. inte existerar. Var finns fackföreningarna och hur kan de påverka? 

Hur kommer det sig att deras roll inom CSR till stor del inte tas upp inom den 

företagsekonomiska forskningen? Ambitionen är att denna uppsats ska kunna bidra till 

den kunskapsbrist som tycks finnas gällande svenska fackföreningar och deras syn på och 

roll vad gäller CSR och specifikt levnadslöner. Genom att intervjua svenska 

fackföreningar och få deras syn på CSR och levnadslöner samt hur de själva ser på sin 

roll och sitt sociala ansvar fyller vi en del av det forskningsgap som föreligger vad gäller 

just fackföreningar och levnadslöner i CSR.  

1.6 Avgränsning 
 

CSR är ett brett begrepp och innehåller många olika aspekter. Denna studie avgränsas 

genom att enbart fokusera på den sociala delen av CSR och mer ingående levnadslöner i 

utvecklingsvärlden överlag. I studien undersöks de tre organ som representerar 

majoriteten av alla fackförbund som finns företrädda i Sverige, vilka är 

Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens Centrala Organisationer (TCO), Sveriges 

Akademikers Centralorganisation (SACO) samt förbund under dem som Facket för 

skogs-, trä- och grafisk bransch (GS), Unionen, Sveriges Ingenjörer och LO/TCO 

biståndsnämnd som är ett samarbete mellan LO och TCO. 
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1.7 Disposition 

 

Följande kapitel beskriver tillvägagångssättet vid insamlingen av data och 

efterkommande kapitel är en presentation av den teoretiska referensram som legat till 

grund för studien. Kapitel fyra består av en beskrivning och sammanfattning av det 

empiriska materialet. Därefter följer en analys och slutligen avslutas studien med 

slutsatser, diskussion och kritik samt förslag till vidare forskning.  
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2. Metod 

 
Detta kapitel inleds med vilken metod och ansats vi valt att använda oss av samt åtföljs 

av en beskrivning av val av respondenter och avslutas med viktiga resonemang kring 

både metodkritik och källkritik 

 

2.1 Val av metod  
 

Med utgångspunkt i studiens syfte har en kvalitativ metod valts som grundas på flera 

fallstudier. Trots att undersökningen består av en fallstudie är det flera fall som studeras. 

En fallstudie karaktäriseras av ett enda fall, och inte sju som i den här studien (Bryman, 

2002). Den benämning som ligger närmst den här typen av undersökningsdesign är 

således flerfallsstudie. Fackförbunden som studeras kan emellertid ses som flera fall 

under en och samma enhet då de karaktäriseras av att de har samma mål och funktioner, 

d.v.s. arbetstagares rättigheter.  

 

Studiens forskningsansats är till viss del hermeneutisk i den bemärkelsen att syftet är att 

söka förstå hur fackföreningar ser på CSR och deras roll i CSR-diskursen, samt hur de ser 

på levnadslöner som en del av CSR. CSR som koncept är något som har utvecklats och 

förändrats över tid och som i princip kan tolkas som ett socialt fenomen vilket vidare 

ytterligare motiverar en kvalitativt tolkande studie med hermeneutiska inslag.  

 

Det praktiska tillvägagångssättet för studien är semistrukturerade intervjuer. Genom att 

utföra intervjuer tror vi oss kunna få en bredare bild av om och hur fackförbunden arbetar 

med CSR och med att påverka MNC:s CSR-aktiviteter. Det som är av intresse är att 

skapa förståelse snarare än att utgöra samband mellan olika variabler. Vidare har 

uppsatsen en induktiv ansats med anledning av att empirin ligger till grund för dess 

innehåll och inriktning. Det innebär att vi beskriver konsekvenserna av resultatet för den 

teori som låg bakom eller styrde hela undersökningen (Bryman, 2002). Eftersom det inte 

finns mycket forskat kring fackföreningar och CSR i allmänhet och fackföreningar och 

levnadslön i synnerhet menar vi att en induktiv ansats är mest lämplig. Däremot finns 

deduktiva inslag i form av att vissa befintliga teorier påverkar synsätt och tillför en viss 
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kunskap och förförståelse om ämnet som gör att vi medvetet eller omedvetet använder oss 

av dessa teorier när utformningen av frågorna görs samt tolkningen av resultaten av 

undersökningen. Därmed kan det sägas att uppsatsen har abduktiva tendenser i och med 

att studien pendlar mellan induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Anledningen till valet av en kvalitativ inriktning är att det möjliggör en större flexibilitet 

samtidigt som det ökar förutsättningarna för en mer djupgående analys.  

2.2 Val av respondenter  
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att få en bild av fackföreningars syn på och roll i CSR 

diskursen och i synnerhet gällande levnadslöner har vi valt att göra intervjuer med de tre 

organ som representerar majoriteten av alla fackförbund som finns företrädda i Sverige, 

nämligen LO, TCO och SACO. Vi menar att dessa centralorganisationer kan förväntas ha 

kunskap kring ämnet och veta vilka som är rätt personer att samtala med i organisationen 

samt deras respektive medlemsförbund. Centralorganisationerna har sedan hänvisat oss 

till specifika personer i deras medlemsförbund samt till LO/TCO biståndsnämnd. Valet av 

dessa tre grundar sig vidare på att vi själva inte har en explicit kunskap vad gäller de olika 

fackförbunden och deras arbete kring CSR och levnadslön, om det ens innefattar 

koncepten och i så fall hur mycket. Då denna studie inte har en jämförande ambition utan 

snarare vill ge en bild av och vara ett bidrag till rådande forskning kring CSR, menar vi 

att valet att intervjua de tre centralorganisationerna är legitimt. 

  

Våra primära informationskällor är nyckelpersoner inom LO, TCO, och SACO. 

Nyckelpersoner är med tanke på uppsatsens internationella utgångspunkt personer som 

har en tjänst som på något sätt är internationellt förankrad, men även personer som är 

forskningsinriktade.  Anledningen till denna tämligen spridda repertoar är att försöka få 

en så bred bild av ämnet som möjligt. Genom att intervjua olika aktörer inom 

organisationerna och få deras syn kan syftet med studien uppnås. Utfallet av respondenter 

är som nedanstående tabell visar där LO, TCO och SACO representerar 

centralorganisationerna, och Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS), Unionen 

och Sveriges Ingenjörer representerar förbunden under respektive centralorganisation. 

LO/TCO biståndsnämnd är som nämnts ovan ett samarbete mellan LO och TCO. 
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Centralorganisationer och förbund 

 

Centralorg. LO TCO SACO LO/TCO 

Regionsansvarig    1 

Forskare   1  

Internationell 

utredare 

1 1 1  

Förbund  GS Unionen Sveriges Ingenjörer  

Forskare     

Internationell 

utredare 

1 2 1  

Totalt: 2 3 3 1  

Tabell 1 Respondenter (Källa: Egen konstruktion) 

 

Utfallet av urvalet grundar sig på att ha undersökt respektive centralförbunds hemsida för 

att där utläsa vilka potentiella nyckelpersoner som fanns att kontakta. Kriterier för 

nyckelperson har varit; internationell tjänst, forskningstjänst och CSR-tjänst. Efter 

kontakt med potentiella personer både per telefon och via mejl samt efter att ha fått 

rekommendationer från dessa personer inom de olika centralorganisationerna, blev 

utfallet ovanstående urval. Det visade sig dock att CSR-tjänst inte existerar bland 

organisationerna.  

2.3 Forskningsetiska aspekter 
 

Bryman (2002) poängterar att det i en undersökning aldrig går att bortse från de etiska 

ställningstaganden som existerar. Nedan följer en redogörelse för de etiska principer som 

gäller för forskning i Sverige.  

 

Informationskravet handlar om att informera om syftet för undersökningen och om vilka 

rättigheter respondenterna har. Respondenterna har getts information om syftet och 

problemområdet med uppsatsen samt upplysts om att de har rätt att ta del av 

sammanställningen av intervjuerna och den färdiga uppsatsen.  

 

Samtyckeskravet innefattar samtycke från de respondenter som deltar aktivt i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet uppfylls då etiskt känsliga uppgifter inte 

inhämtats. Personerna har blivit informerade om sin rätt att vara anonyma.  Om de väljer 
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att vara offentliga avser vi inte att lämna ut några andra personuppgifter än deras namn 

och roll i organisationen. Endast en respondent valde att vara anonym.  

 

Nyttjandekravet handlar om att inte använda uppgifterna som samlas in bortom 

undersökningen. Vi menar att det inte föreligger en risk att den inhämtade informationen 

från fackförbunden är av intresse för andra organisationer i konkurrenssyfte då 

marknadsmässig konkurrens i företagsekonomisk bemärkelse inte existerar 

(Vetenskapsrådet, 2001; Bryman, 2002). 

2.4 Tillvägagångssätt datainsamling 
 

Nedan följer en utförlig genomgång av hur vi gått tillväga då vi samlat in det empiriska 

materialet. Till trots att detta är en kvalitativ studie som till stor del är svårare att replikera 

än kvantitativa studier är det viktigt att ge en tydlig och detaljerad bild av 

tillvägagångssättet. Detta görs för att i största mån öka intersubjektiviteten och således ge 

andra forskare en möjlighet att replikera studien, då detta är fundamentalt för uppsatsens 

trovärdighet (Ekengren et al., 2006). 

 

Intervjuerna är utformade semistrukturerat med öppna frågor, det vill säga att 

respondenterna fått svara fritt. Det finns flera anledningar till detta, en anledning är att det 

är ett ganska outforskat område och då är det en fördel att använda sig av öppna frågor. 

En annan anledning är att det öppnar för reaktioner eller svar som kanske inte var 

förväntade och att respondenterna inte tvingas till att använda våra ordval utan kan svara 

och göra uttalanden med egna valda ord (Bryman, 2002). 

 

Frågorna utformades dels utifrån studiens syfte och frågeställningar och dels utifrån den 

teori vi tagit del av. Detta innefattar en rapport skriven om levnadslön samt artiklar om 

CSR och fackföreningar. Vi valde att använda oss av samma intervjufrågor vid alla 

intervjutillfällen. Det grundar sig på att vi valt att använda oss av den semistrukturerade 

intervjuformen som kännetecknas av en mer specifik struktur jämfört med den 

ostrukturerade (se Bryman 2002).  Vi tematiserade frågorna för att ha en röd tråd under 

intervjun samtidigt som intervjuerna tilläts vara flexibla.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive persons kontor eller i ”hemmamiljö” med vilket 

menas att det inte nödvändigtvis var personens kontor/arbetsrum, utan det var vid ett 

tillfälle en konferenssal och vid ett annat en sammanträdeslokal. Intervjuerna skedde dock 

alltid på personens arbetsplats. Intervjuerna hölls under drygt en timme och för att öka 

validiteten närvarade vi båda vid samtliga intervjuer. Vidare för att minimera risken för 

missförstånd, feltolkningar och för att inte mista specifika fraser och uttryck gjordes 

ljudupptagningar av intervjuerna. Vid en intervju godkände dock inte respondenten att 

ljudupptagning gjordes, vilket naturligtvis får konsekvenser för analysen. Utöver detta 

skrevs även kontinuerliga anteckningar under intervjuerna för att minnas observationer 

och/eller stärka det som sagts. Efter varje intervjutillfälle renskrevs intervjun ner i sin 

helhet, vidare fick respondenterna ta del av det renskrivna materialet. Detta 

tillvägagångssätt är enligt Bryman (2002) viktigt för en kvalitativ undersökning som ofta 

kräver en utförlig analys. Respondenterna fick ta del av problemdiskussion och syfte med 

studien på förhand. En av respondenterna fick även intervjumallen mejlad till sig innan 

intervjutillfället. 

2.5 Kritik av metod 
 

Ekengren et al. (2006) menar att det alltid är av stor vikt att författare argumenterar för 

sitt metodval och därmed också tänker igenom potentiella felkällor.   

 

Det föreligger en risk att frågorna ställs på olika sätt och att svaren därmed antecknas 

olika (Bryman, 2002). Vi minimerar dock denna risk genom att spela in intervjuerna och 

transkribera dem direkt efter intervjun för att minimera att viktiga iakttagelser glöms bort. 

 

Dessutom kan en replikation av undersökningen vara svår att genomföra då 

intervjuformen till viss del är ostrukturerad, vilket i viss mån är fallet med denna uppsats. 

Det föreligger även en risk att intervjupersonerna påverkas av forskarens egenskaper, 

samt en risk att tolkningarna av de kvalitativa data som görs påverkas av forskarens 

subjektiva utvärdering (Bryman, 2002). En möjlighet till replikation är dock inte det 

huvudsakliga syftet med studien även om det givetvis är önskvärt. Genom att använda 

frågor som är utformade på ett sakligt och konstruktivt sätt minimeras risken att påverka 

intervjupersonerna. Tolkningen av materialet görs utifrån de teorier som används, därmed 

minskas den subjektiva värderingen.  
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Ett annat problem med kvalitativ metod är att det är svårt att generalisera 

forskningsresultatet eftersom endast ett fåtal personer intervjuas. Denna uppsats ämnar 

dock inte att generalisera utan snarare att vara ett bidrag till den forskning som råder. 

Ytterligare problem i kvalitativa studier är genomskinligheten då det är svårt att få full 

insyn i hur forskaren gått till väga (Bryman, 2002). För att i största mån undvika 

oegentligheter präglas forskningsprocessen i vår studie av öppenhet och tydlighet, vilket 

enligt Esaiasson et al. (2006) är grundläggande för att skapa forskaroberoende och 

genomskinlighet.  

2.6 Källkritik  
 

Källkritik innebär att värdera använda källor och bedöma dess trovärdighet (Thurén 

2005). Thurén (2005) redogör för de fyra principer som gäller för källkritik; äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. De primärkällor som används i denna studie 

uppfyller de tre första kraven medan det fjärde kravet bör resoneras kring.  

 

En viktig princip vad gäller källkritik är att källan ska vara tendensfri, det vill säga källan 

ska inte ge en viss bild av verkligheten på grund av vissa intressen såsom politiska och 

ekonomiska (Thurén, 2005). I denna uppsats används primärkällor som teoretiskt sätt 

skulle kunna vara tendentiösa. En av källorna representerar ett förbund som öppet är 

bundet med ett visst politiskt parti. Det existerar därmed en uppenbar risk att personen är 

partisk i sin framställning av olika frågor. Likväl kan det finnas risk för att även de andra 

primära källorna är partiska då de alla representerar olika förbund som i sig har intressen 

av olika slag. Det främsta intresset för samtliga primärkällor i denna studie är dock 

arbetstagares rättigheter och det bör vara det centrala i deras framställning. Det är 

emellertid endast en av primärkällorna som uttryckligen är förbunden med ett politiskt 

parti och som såtillvida potentiellt sätt kan vara tendentiös. De andra 

centralorganisationerna säger sig vara oberoende och neutrala och därmed reduceras 

risken för tendens i denna uppsats.  

 

Vad gäller andrahandskällor används i denna studie endast vetenskapliga artiklar, dock 

ligger även en rapport till stor grund för det teoretiska kapitlet kring levnadslöner. Denna 

rapport är utgiven av Framtiden i våre hender som är en norsk ideell förening. Rapporten 

är skriven av Hovland-Steindal (2009) samt översatt av Malin Bülow och den är godkänd 
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av föreningens forskningsinstitut (Framtiden i våre hender, 2009). Det går emellertid inte 

att säkra att detta forskningsinstitut är oberoende och stipulerar samma forskningskriterier 

som de svenska universiteten och detta bör beaktas. Genom att belysa detta menar vi att 

trovärdigheten i denna studie inte har anledning att ifrågasättas. Vi har dock varit 

medvetna om det i användandet av rapporten och en diskussion kring detta följer i 

slutkapitlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

3. Teoretisk Referensram 

 
I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för intervjuerna. Till en 

början redogörs för litteraturstudien och nuvarande forskningsläge. Därefter 

redogörs för teorier kring CSR och fackföreningar som följs av intressentteori. 

Slutligen redogörs för en rapport som ligger till grund för teorin kring levnadslöner.  

 

 

3.1 Litteraturstudie 

 
3.1.1 Nuvarande forskningsläge  

CSR är ett företagsekonomiskt ämne som i forskningen till stor del har lämnat ute en 

aktör som är eller åtminstone historiskt sett varit väldigt betydelsefull när det kommer till 

arbetstagare och deras rättigheter, nämligen fackföreningar. I litteraturen om CSR 

återfinns bl.a. Carroll (1991) som har utvecklat ett CSR-verktyg som beskrivs nedan och 

Donaldson och Preston (1995) som kritiskt har analyserat de två dimensioner av 

intressentteori som går utöver den deskriptiva definitionen av olika intressentgrupper. 

Andra forskare som Arenas et al. (2009), Dawkins (2010), Preuss et al. (2006), Preuss 

(2008), Egels-Zandén (2009) samt Miller och Williams (2009) har gjort kvalitativa 

studier av bl.a. fackföreningars roll i CSR-diskursen, facket som intressent samt problem 

med implementeringen av levnadslöner i textilindustrin. Hovland-Steindal (2009) har 

genomfört en kvalitativ rapport om levnadslöner i utvecklingsländer. Clary (2009) har 

utfört en kvalitativ argumenterande artikel för levnadslön där ekonomen Adam Smith och 

hans syn står som utgångspunkt.  

 

Carroll (1991) diskuterar olika intressentgrupper som har en del eller ett intresse i vad ett 

företag gör. Där listar han bl.a. samhällsgrupper och aktivistgrupper som intressenter men 

förklarar inte explicit vilka de är. Donaldson och Preston (1995) tar visserligen upp 

fackföreningar som en intressent men diskuterar inte vilken roll de har inom 

intressentteorin.  

 



 

 18 

 

I forskningen kring CSR diskuteras ofta NGO:s roll (Linton, 2005; Schepers, 2006; 

Jamali & Keshisian, 2009; Arenas et al., 2009). NGO:s har på så vis fått väldigt stor plats 

inom forskningen. Det lyfts fram att NGO:s är intressenter som företag måste ta stor 

hänsyn till i och med att de kan påverka företagen i allra högsta grad. Detta genom att de 

utövar starka påtryckningar på MNC:s och involverar massmedia i processen och därmed 

ses som mycket maktfulla. Det som vissa forskare dock pekar på är att även 

fackföreningar kan ses som maktfulla inom CSR (Egels-Zandén, 2009; Preuss et al., 

2006; Dawkins, 2010). De arbetar emellertid på ett annat sätt än vad NGO:s gör, till viss 

del arbetar de mer anonymt, vilket kan vara en anledning till att de inte fått lika stor 

uppmärksamhet inom CSR-forskningen.  

 

Egels-Zandén (2009) lyfter fram att företag antar CSR- policys för att de vill få legitimitet 

från fackföreningar och behålla en stabil relation med dem, helt enkelt av den 

anledningen att fackföreningar är en aktör som är fundamental i CSR-diskursen. Dawkins 

(2010) pekar på att fackföreningar bör ta ett socialt ansvar. Preuss et al. (2006) å sin sida 

lyfter fram de skillnader som finns mellan fackföreningar i länder i Europa och i deras 

sätt att se på CSR. Detta leder vidare till frågan om vilket mönster som kan hittas bland 

svenska fackföreningar.  

 

Som ovanstående frågor visar går det att utifrån den aktuella forskningen till viss del att 

skönja olika tankar gällande fackföreningar och CSR och det finns en del intressanta 

aspekter att spinna vidare på. 

 

Vad gäller levnadslön finns det en del forskat kring detta (Shanna, 2010; Murgai & 

Ravallion, 2005; Hovland-Stenidal, 2009; Miller & Williams, 2009). En stor del av 

forskningen berör dock snarare västvärlden. Det handlar främst om USA och 

Storbritannien och dess problem samt framsteg vad gäller just levnadslöner inom de egna 

länderna (se exv. Flannery, 2010; Quigley, 2003; Glickman, 1997; Clary 2009).  

3.2 Corporate Social Responsibility   

Det senaste årtiondet har många olika begreppsförklaringar av CSR utlagts och en relativt 

nygjord studie visar att det finns minst 37 olika definitioner av CSR (Carroll & Shabana, 

2009). Det finns emellertid de som menar att den siffran är i underkant (ibid.). Som 

nämnts tidigare är det även vanligt förekommande att MNC:s agerar både ansvarsfullt 
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och ansvarslöst på samma gång, vilket Strike et al. (2006) menar gör att själva begreppet 

CSR blir än mer oklart. Således kan det konstateras att CSR är ett begrepp som det än 

idag inte finns en konsensus kring. EU kommissionen har emellertid utformat en 

definition: ” Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala 

och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin verksamhet med intressenter, utöver 

vad lagen kräver” (Löhman & Steinholtz, 2003, s.13). Den fundamentala idén med CSR 

är såtillvida att företag har en förpliktelse att arbeta med att möta de behov andra 

intressenter har utöver de intressenter som är givna för företaget (se Jamali & Mirshak, 

2007).  

3.2.1 Carrolls pyramid 

Carrolls pyramid är en väl använd modell inom CSR-litteraturen. Pyramiden är ett 

fyrdelat ramverk över corporate social responsibility och visar att företag inte enbart har 

ett ekonomiskt och lagligt ansvar utan även ett etiskt och filantropiskt ansvar. Den första 

delen består av företagets ekonomiska ansvar gentemot aktieägarna, d.v.s. att generera 

vinst. Det följs av det juridiska ansvaret, vilket innebär att följa samhällets lagar och 

regler. Det etiska ansvaret innebär att agera rättvist och slutligen det filantropiska 

ansvaret som ligger i att vara en god medborgare och bidra med resurser till samhället och 

förbättra livssituationen för människor. Figur 1 nedan visualiserar ordningen av de olika 

ansvarsområdena.  

 

 

 

 

 

Filantropiska ansvaret 

Etiska ansvaret 

Juridiska ansvaret 

Ekonomiska ansvaret 

 

   

Figur 1 CSR-pyramiden (Källa: Carroll, 1991, s. 42) 

 

Ingen modell är emellertid fulländad och CSR pyramiden är inte ett undantag (Carroll, 

1991). Kritiker framhåller att det existerar en konflikt mellan den ekonomiska delen och 
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de övriga delarna var för sig (Crane & Matten 2007). Modellen måste dock ses som en 

helhet där varje del går in i varandra. Det handlar om att företaget ska agera för att 

uppfylla alla aspekter i de fyra olika delarna (Carroll, 1991).  

 

3.2.2 Fackföreningar och CSR 

Fackföreningar saknas i stort i diskussioner kring CSR. Det kan tyckas märkligt med 

tanke på att fackföreningar är en fundamental medspelare i företagssfären och de är 

dessutom viktiga organisationer med egna rättigheter (Dawkins, 2010).  

 

Enligt Dawkins (2010) har fackföreningar i allmänhet en skeptisk inställning till CSR. 

Dawkins menar att detta främst beror på att frivillighet är grunden i konceptet och att det 

även är ett fundamentalt skäl till att fackföreningar är tämligen tystlåtna kring CSR. Även 

Preuss et al. (2006) pekar på att det finns en skepsis bland europeiska fackföreningar. 

Preuss (2008) menar att fackföreningarnas roll i Europa bäddar för en potentiell konflikt 

mellan dem och CSR.  Däremot skönjer Preuss några bevis på att vissa fackföreningar 

söker koppla ihop CSR-diskursen till traditionella fackliga mål. Vidare menar författaren 

att det har börjat uppstå nationella skillnader mellan fackförbundens reaktioner på CSR, 

vilket i sin tur kan fortsätta forma utvecklingen av nationella företagssystem i Europa. 

 

Preuss et al. (2006) förklarar att CSR i många fall ses som ett hot för att det ger mer makt 

och handlingsfrihet till företag. De framhäver dock att det ser olika ut beroende vilket 

land i Europa som belyses. Det finns de som är skeptiska till huruvida CSR faktiskt kan 

uppnå det som utlovas. Exempelvis uttrycker en brittisk fackförening: “One must be clear 

on whether this philanthropy is real social responsibility or merely a method of improving 

corporate image by diverting attention from other less popular actions” (UNIFI 2001, s. 1 

se Preuss et al., 2006, s. 258). De brittiska fackföreningarna påpekar att, i och med att 

konceptet har sitt ursprung i USA, bör EU kommissionen försäkra sig om att CSR inte 

blir ett verktyg för företag att privatisera den europeiska modellen och istället använda sig 

av soft law (Preuss et al., 2006).  Det finns dock även fackföreningar som menar att de 

själva är drivare av CSR, både tyska och danska fackföreningar uttrycker detta (ibid.). 

 

Somliga fackföreningsledare har dragit slutsatsen att CSR endast är ännu ett 

styrningssystem som kommer att användas för att underminera fackföreningars betydelse 

och påverkan (Dawkins, 2010). Fackföreningar föredrar en annan typ av utformning av 
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CSR som ska fungera som ett komplement och inte en ersättning av den lagstiftning som 

existerar. Det gäller både ekonomiska och sociala rättigheter samt miljömässiga 

standarder. Dessutom ska CSR i större grad värdera kollektiva förhandlingar. Det finns 

även de fackföreningsledare som understryker att CSR är en varaktig del i företagssfären 

och att misslyckandet av att inkludera socialt ansvartagande beror på att företag försöker 

använda CSR för att förekomma reglering (ibid.).  

 

Dawkins (2010) lyfter fram att fackföreningar som engagerar sig i CSR får utrymme att 

förespråka dess samtycke med regleringar och standarder samt även försöka inge respekt 

för fackföreningar i stort.  Dawkins förklarar vidare att fackföreningar har en unik 

position i den sfär av olika typer av organisationer som konstant utmanar 

företagsstrukturer. Fackföreningar kan förevisa en synpunkt på socialt ansvartagande som 

talar till både välgörare och förmånstagare.  Dawkins poängterar dock att fackföreningar 

själva kommer att bli utmanade vad gäller dess sociala system av aktiviteter. Det finns de 

som ifrågasätter vilken ekonomisk påverkan fackföreningar egentligen har samt hur 

produktiva de i realiteten är (Dawkins, 2010). 

 

Preuss et al. (2006) klarlägger att det finns ett brett spektrum av åsikter i Europa vad 

gäller fackföreningars inställning till CSR. Det kan likväl konstateras att fackföreningar 

är föregångare till konceptet då de tidigt lade grunden till anskaffandet av CSR. De la 

grunden till en skälig lön, mänskliga arbetsvillkor, att kämpa för arbetstagares rättigheter 

samt omsorg för marginaliserade samhällen (Dawkins, 2010).  

 

  

3.3 Intressentteori - en utökad 

intressentmodell 

 

3.3.1 Intressenter 

Intressenter definieras av Carroll (1991, s. 43) som ”de grupper eller personer som har 

anspråk på, en andel eller ett intresse i ett företags agerande och beslut”. Dessa består av 

ägare, kunder, anställda, samhället, konkurrenter, leverantörer, sociala aktivistgrupper 

och övriga grupper (ibid.). Freemans definition har använts i stor utsträckning: ”En 
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intressent i en organisation definieras som en grupp eller individ som kan påverka eller 

bli påverkad av en organisations gärningar” (Freeman, 1984, s. 46, se Freeman et al., 

2010, s. 207). Clarksons (1998) distinktion mellan primära och sekundära intressenter 

betonar rollen som den förra gruppen har i att bidra till att företaget fortlever. Clarkson 

noterar beroendeförhållandet mellan dessa grupper och företaget och att den senare 

gruppen har ett mer indirekt förhållande med företaget och inte är avgörande för dess 

överlevnad (Clarkson 1998 se Freeman et al., 2010). 

 

Sekundära intressenter som inte är involverade direkt i produktion och konsumtion har 

beskrivits av Arenas et al. (2009). Sekundära intressenter utgörs av olika 

samhällsgrupper, civila samhällsorganisationer och samhällsrörelser, såsom 

fackföreningar och NGO:s (ibid.). Uppmärksammandet av sekundära intressenter har 

skapat en debatt om varför de ska inkluderas som intressenter. Risken med att bredda 

omfånget av intressentteori är att hela teorin går från att tillhöra managementområdet till 

att tillhöra politisk teori i stället. Detta kan leda till att den blir mindre användbar för 

företagsledare och mindre stabil teoretiskt (ibid.). Arenas et al. (2009) skriver att andra 

författare menar att det är omöjligt att undvika den politiska aspekten av intressentteori då 

intressenter utgör delar av och formar den sociopolitiska kontexten i företag. En annan 

trend inom intressentteorin är att gå från en mindre företagscentrerad ansats till att se mer 

på rollen av olika intressenter.  Vidare menar författarna att företaget befinner sig i ett 

komplext nätverk av olika intressentgrupper och därför beror dess sociala och 

miljömässiga prestationsförmåga på intressentgruppernas prestationsförmåga. Ett 

problem med många studier i intressentteori är att de förbiser de nationella och regionala 

kontexterna och deras juridiska, sociala och politiska bakgrunder (ibid.).  

 

Enligt intressentteorin är en viktig funktion för företagsledare och chefer att hantera 

intressenters behov, förväntningar och krav samt konflikter dem emellan. Detta grundar 

sig i att ett av de största hindren till implementeringen av CSR-policys är missförstånd 

och bristen på förtroende bland intressenter. Det har föreslagits olika kriterier till varför 

och hur företagsledare ska uppmärksamma intressenters olika åsikter och krav (ibid.). 

Exempelvis går Donaldson och Preston (1995) bortom den deskriptiva definitionen av 

olika intressentgrupper och beskriver även instrumentella och normativa ansatser till 

intressentteorin. Den instrumentella ansatsen stöds av empiriska bevis på ett positivt 

samband mellan inkluderingen av intressenter och företags lönsamhet (Waddock & 

Graves, 1997, se Arenas et al., 2009, s. 177), t.ex. genom att intressenter bidrar till 
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innovation eller att de fungerar som ett tidigt varningssystem för nya sociala eller 

miljömässiga ansvarsområden (Preuss, 2008). Den normativa ansatsen diskuterar företags 

moraliska plikt till intressenter och det faktiska syftet med företagen i sig (Evan & 

Freeman, 1988, se Arenas et al., 2009, s. 177). Den söker hitta anledningar till varför det 

ska tas hänsyn till en specifik intressent i företags beslutsfattande (Donaldson & Preston, 

1995). Förespråkare för en inkludering av fackförbund som intressenter pekar exempelvis 

på ett ökat intresse för varje organisatorisk intressents egentliga värde, vilket kan härledas 

från ett kantiskt deontologiskt perspektiv på moralfilosofi (Preuss, 2008). 

Fackföreningarna i Preuss studie poängterar att de har en speciell status därför att de 

representerar en kategori av intressenter som har större svårighet, än t.ex. konsumenter, 

att överföra sin involvering från ett företag till ett annat (ibid).  

 

Preuss studie (2008) visar vidare att fackföreningsdiskursen använder intressenttemat för 

att uppmärksamma ett antal CSR-element som fackförbunden upprepade gånger varit 

kritiska till. Detta gäller först och främst den frivilliga karaktären av CSR. På grund av att 

CSR är frivilligt argumenterar fackförbund för mer genomskinlighet i företag och 

konsultation till intressenter och deras representanter om olika standarder, som t.ex. när 

det gäller etiska investeringar.  

 

Egels-Zandén (2009) visar att fackföreningar är en central aktör och intressent när det 

gäller att sätta press på MNC:s och få dem att implementera uppförandekoder och följa 

internationella ramavtal. Vidare hävdar författaren att detta beror på att företag vill uppnå 

och behålla en stabil och långsiktig relation med fackföreningarna. På grund av 

fackföreningarnas avgörande roll inom CSR argumenterar han för en inkludering av dem 

i debatten om vilka motiv som ligger till grund för att företag efterlever uppförandekoder.  

 

Egels-Zandén (2009) beskriver exempelvis hur fackföreningarna argumenterar för att 

uppförandekoder bara är PR-verktyg som ligger nära till hands för MNC:s och som gör 

att de kan förebygga facklig involvering bland anställda. Vad som är viktigt är att företag 

skriver på internationella ramavtal.  Ett exempel på fackföreningarnas roll i att få företag 

att implementera uppförandekoder och ingå ramavtal är företaget i Egels-Zandéns studie 

och deras samarbete med fackförbundet. Samarbetet innebar att ta fram sätt att hantera 

arbetsrättsliga problem globalt inom företaget under mitten av nittiotalet. Facket visade 

sig då vara den huvudsakliga intressenten som diskuterade dessa frågor och satte press på 

företaget. Få andra intressenter, om några alls, deltog i diskussionen vid detta tillfälle 
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(Egels-Zandén, 2009). Efter att företaget hade utformat en uppförandekod blev det 

tillfrågade av facket om de kunde fortsätta framåt med att skriva under ett internationellt 

ramavtal och fick till slut igenom förslaget. En av anledningarna till att de skrev på visade 

sig bero på att de ville behålla och förbättra relationen med fackförbundet.  

 

Egels-Zandén (2009) menar således att den traditionella intressentmodellen med fyra 

identifierade motiv för att företag antar uppförandekoder, d.v.s. uppnå och behålla 

legitimitet, undvika statlig involvering, få konkurrensfördelar samt p.g.a. etiska skäl, 

måste utökas till att även gälla påverkan av fackföreningar.  

 

3.4 Levnadslön 

3.4.1 Levnadslön – vad innebär det? 

Hovland-Steindal (2009) menar att begreppet levnadslön ska betyda en lön som är 

tillräckligt stor för att den förvärvsarbetande personen ska kunna försörja sig och sin 

familj varje månad och definierar begreppet som: ”en lön som täcker de grundläggande 

behov en familj har såsom mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn, sjukvård 

samt lite extra för sparande och/eller oförutsedda utgifter” (Hearson, 2007, se Hovland- 

Steindal 2009, s. 6). Lönen ska således enligt Hovland-Steindal vara tillräcklig för att 

arbetstagarens levnadsstandard ska kunna förbättras och det ska finnas en minimistandard 

som uppfyller arbetstagarens elementära behov. Clary (2009) framställer en liknande 

beskrivning då hon redogör för hur levnadslön har beskrivits inom levnadslönerörelsen  

USA och under deras olika typer av kampanjer: 

 

 a wage equivalent to the poverty line for a family of four, or the amount of income generated  

by such a wage that would allow such a family to secure the food, shelter, clothing, health 

care, transportation, and other necessities of living in modern society  (Clary 2009, s.1065). 

 

Miller och Williams (2009) menar att en fundamental problematik med levnadslöner är 

att det inte finns en internationell gemensam och accepterad definition av levnadslöner, 

Hovland-Steindal (2009) pekar på samma problematik. Avsaknaden av en gemensam och 

accepterad definition försvårar naturligtvis arbetet för implementering av levnadslön. 
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3.4.2 Argument och verktyg för levnadslön  

Den liberala modellen på arbetsmarknaden som flera anglosaxiska länder, bl.a. USA, 

karaktäriseras av, innebär att lönerna inte är reglerade och om de är det så är 

minimilönegolv de facto irrelevanta p.g.a. deras låga nivåer. Det samma gäller för 

utvecklingsvärlden, där den liberala modellen och således minimilön dominerar 

(Grimalda, 1999).   

 

En minimilön ska vara tillräcklig för att fylla arbetstagarens och dennes familjs mest 

fundamentala behov.  Hovland-Steindal (2009) förklarar att detta i alla fall är tanken men 

att verkligheten inte ser ut på det sättet. Författaren menar att det oftast handlar om en 

politisk uppgörelse mellan den ekonomiska situationen i landet, arbetsgivarens 

betalningsförmåga och arbetstagarens behov. En minimilön fastställs i 63 procent av 

länderna genom att myndigheter rådfrågar en eller flera NGO:s eller intressegrupper. 

(ibid).  I vissa fall, 18 procent av länderna, bestäms minimilönen av olika typer av 

intressegrupper som samverkar i en särskild kommitté. Lönen stipuleras även genom 

kollektiva förhandlingar vilket utgörs i 11 procent av länderna (ibid.). Egels-Zandén 

(2009) framhåller att länder som Kina och Vietnam har bra arbetsrättslagar men de följs 

sällan av MNC:s, vilket han menar är ytterligare ett argument för kollektiva 

förhandlingar. 

 

Hovland-Steindal (2009) menar att justeringar av minimilöner är ett annat problem och 

förklarar vidare att det är sällan minimilöner justeras i förhållande till exempelvis 

inflation. Även påtryckningar från andra länder att hålla priser så låga som möjligt är en 

anledning till att minimilöner förblir låga i många länder (Hovland-Steindal, 2009). En 

annan orsak till att minimilöner hålls nere är att det finns en stor konkurrens mellan 

låglöneländerna om investeringar och internationella beställningar.  

 

Det finns även argument för levnadslön som tar upp andra perspektiv. Clary (2009) 

poängterar att definitionen av levnadslön är ett socialt synsätt och det kräver en 

utvärdering av lön i relation till både en accepterad levnadsstandard och en accepterad 

definition av fördelning.  
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Hovland-Steindal (2009) menar att ett verktyg för att uppnå levnadslön i 

utvecklingsländer är att göra ILO:s konvention nr. 131 till kärnkonvention. Konventionen 

lyder som följer:  

 

De förhållanden som tas i beaktning när man bestämmer minimilönenivån ska så långt som 

möjligt och med hänsyn till nationell praxis, inkludera (a) arbetarnas och deras familjers 

behov, med hänsynstagande till den generella lönenivån i landet, levnadskostnader, socialt 

skyddsnät och välfärdssystem, och den relativa levnadsstandarden i förhållande till andra 

sociala grupper; (b) ekonomiska faktorer, inkluderat ekonomisk utveckling, produktivitetsnivå 

och förhoppning om att uppnå och upprätthålla en låg arbetslöshet (ILO database of 

international labour standars i Hovland-Steindal 2009, s. 6).  

 

Hovland-Steindal (2009) poängterar att ovanstående definition inte är en definition av 

levnadslön. Konventionen består dock av anvisningar till en minimilönestandard som 

förklarar att en standard ska vara tillräcklig för att bistå de grundläggande behoven för en 

arbetstagare och dennes familj. Idag är emellertid ovanstående konvention inte en av 

ILO:s kärnkonventioner. Det innebär att den inte berör alla FN:s medlemsländer utan 

enbart de som har ratificerat den. Hovland-Steindal förklarar att arbetet för att uppnå en 

levnadslön skulle gynnas av att göra konventionen till en kärnkonvention.  

 

3.4.3 Hinder 

Miller och Williams (2009) menar att det existerar hinder för en implementering av 

levnadslön som utgör sig i form av utmaningar för alla de intressenter som involveras i 

processen: inhemska regeringar, multinationella företag och deras leverantörer, 

fackföreningar, NGO:s och konsumenter.  

 

Miller och Williams (2009) anser att utmaningen för fackföreningar ligger i att arbeta i en 

fientlig miljö där de måste säkerställa implementeringsmekanismerna i form av kollektiva 

förhandlingar vilket innebär en miljö som kännetecknas av ett starkt motstånd från länder 

och företag. Hovland-Steindal (2009) pekar på andra farhågor. Exempelvis är en del 

intressenter rädda för att en konsekvens av höjda löner skulle kunna bli att låglöneländer 

tappar sitt försprång i relation till andra länder. Författaren menar dock att oron är 

obefogad då arbetskraften utgör en mindre del av produktionskostnaderna. 

Textilbranschen tas som exempel, där står löneutgifterna i produktionen av den totala 
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omkostnaden för 0,5 till 3 procent. Således skulle till och med en fördubbling av 

arbetsutgifterna inte ge ett stort utslag på de totala kostnaderna. Hovland-Steindal (2009) 

menar att det finns andra faktorer som har lika stor betydelse för företagsinvesteringar 

och nämner bland annat socioekonomiska faktorer såsom arbetslagstiftning och offentliga 

skatter.  

 

Hovland-Steindal (2009)  beskriver andra potentiella hinder som finns för att upprätthålla 

levnadslöner. Författaren förklarar att ett skäl till att levnadslön inte är utbrett är att det 

inte finns en enighet kring hur en uträkning av en levnadslön ska göras. Det är främst två 

metoder som det debatteras kring. Formelmetoden är ett alternativ, som är en 

standardformel för varje land, där varje industri ska vara grunden till beräkningen av 

levnadslön. Förhandlingsmetoden är ett annat alternativ, där fackföreningar spelar den 

väsentliga rollen. Det centrala i den sistnämnda metoden är förhandlingar mellan 

arbetsgivare/företag och arbetstagare/fackföreningar (ibid.). Vidare tar Hovland-Steindal 

(2009) upp ansvarsproblematiken som ett hinder. Han förklarar att både bland nationella 

och multinationella aktörer i märkesvarusektorn har argumentet varit att det är varje 

produktionsland som bär ansvaret för att höja lönenivån. Det viktigaste motargumentet 

för detta är att inköpare i industrialiserade länder använder sig av en oerhörd prispress 

mot lågkostnadsländer. Enligt Hovland-Steindal (2009) är dock förhandlingsmetoden den 

mest effektiva metoden.  

 

3.4.4 Kostnader  

Miller & Williams (2009) studerar klädindustrin och framhåller att det finns lite 

publicerad data som visar produktionskostnaderna för varje enhet arbetskostnad. 

Hovland-Steindal (2009) menar emellertid att en levnadslön endast skulle innebära en 

marginell ökad kostnad för företagen. Inom klädindustrin- och textilindustrin utgör 

lönekostnaden en liten andel av produktionskostnaderna (ibid.). En 

produktivitetsförbättring skulle potentiellt sätt kunna leda till en levnadslön. Hovland-

Steindal (2009) menar dock att det finns ett mer effektivt och säkert tillvägagångssätt. 

Administrations- och reklamutgifter är en stor utgiftspost för företag och genom att 

minska denna post finns det stort utrymme att kunna tillgodose de anställda med en lön 

som de kan leva på (ibid.).  
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3.4.5 Fackens roll  

I det främjande arbetet för levnadslön spelar facklig organisering en avgörande roll. 

Arbetstagare måste ha en möjlighet till förhandling för att komma framåt i 

löneutvecklingen och därför är facklig organisering ett väldigt viktigt verktyg (Hovland-

Steindal, 2009). Det finns emellertid länder där fria fackföreningar inte tillåts och därför 

inte existerar som i Burma, Vietnam och Kina.  I dessa länder blir utmaningen om än 

större att säkerställa upprättandet av instanser där arbetare kan få diskutera löneförhöjning 

och där de får uttrycka sina primära behov (ibid.). Utbildning och upplärning gällande 

arbetstagares rättigheter är två viktiga verktyg för arbetstagare men även för företag och 

NGO:s. Detta för att säkra kontinuitet i arbetet med att förhandla om högre löner 

(Hovland-Steindal, 2009).  

 

I arbetet med ”lön att leva på” har både den lokala, nationella och internationella 

fackföreningsrörelsen stor betydelse. Visserligen kan resultat uppnås genom att företagen 

själva verkar för bättre arbetsvillkor (ibid.). Om inte fackföreningar finns med i bilden är 

problematiken enligt Hovland-Steindal (2009) att det då är företagets välvilja som får 

avgöra de anställdas villkor. Vidare menar Hovland-Steindal att förekomsten av 

fackföreningar i produktionsländer har betydelse ur flera aspekter. Fackföreningar 

medverkar till att det finns en öppenhet på arbetsplatsen, de möjliggör utrymmet för att 

arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål. Vidare får fackföreningar de anställda att 

uppleva att det går att förändra villkoren för dem (ibid.). 

3.5 Motiv till val av teori  
 

Carrolls (1991) CSR-modell är en väl använd modell inom företagsekonomin som tar upp 

de mest grundläggande delarna av CSR-konceptet. Den är därför en relevant modell att 

bygga vidare på. Dessutom tillhör Carroll en av de mest citerade författarna inom CSR 

och anses vara en av dess föregångare. Freeman anses å sin sida vara intressentteorins 

föregångare och är därför naturlig att inkludera i diskussionen om olika intressenter. När 

det handlar om sekundära intressenter har Arenas et al. (2009), Egels-Zandén (2009) med 

flera inkluderat fackföreningar i CSR-diskursen och valet av dessa artiklar grundar sig på 

just detta faktum. Valet av Hovland-Steindals (2009) rapport grundar sig i att den är en av 

de mest utförliga och mest aktuella rapporterna om levnadslöner i utvecklingsvärlden. 
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Den tar upp flera olika aspekter av ett potentiellt införande av levnadslöner. Valet av 

Miller och Williams (2009) beror på att de har ett globalt perspektiv då de diskuterar 

levnadslön och specifikt problematiken kring outsourcing. Clary (2009) används som en 

del i bakgrunden till levnadslöner och har valts av anledningen att den diskuterar 

levnadslön i nutid. Preuss (2008) samt Preuss et al.(2006) tar i båda artiklarna upp CSR 

och fackföreningar och valet grundar sig på just detta.  Donaldson och Preston (1995) har 

kritiskt analyserat de tre aspekterna av intressentteorin och lämnat ett viktigt bidrag till 

denna teori. Författarna citeras även i flera vetenskapliga artiklar om intressentteori vilket 

ytterligare motiverar valet av denna artikel. Dawkins (2010) är publicerad i Journal of 

Business Ethics och diskuterar bland annat fackföreningar och deras sociala ansvar. 

Artikeln valdes då det är ett intressant och relevant perspektiv för denna studie. 
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4. Redogörelse av Empiri  

Nedan följer en redogörelse för de intervjuer som genomförts med representanter från 

centralorganisationerna LO, TCO och SACO, förbunden GS, Unionen och Sveriges 

Ingenjörer samt LO/TCO biståndsnämnd. Intervjuerna är sammanställda utifrån centrala 

begrepp och frågeställningar med samtliga respondenters svar sammanfattade i 

underrubriker. 

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 
 

4.1.1 Fackföreningar och CSR 

Den grundläggande synen på CSR  

Respondenterna skiljer sig åt vad gäller synen på CSR vilket åtföljs av att de inte ser EU 

kommissionens definition av CSR på samma sätt.  

 

Unionen menar att definitionen av CSR är problematisk då den är väldigt bred och 

betonar frivilligheten i konceptet. LO/TCO biståndsnämnd pekar å sin sida på att CSR- 

definitionen är snäv och att den skulle kunna innefatta mycket mer till exempel 

arbetsmiljöfrågor och levnadslöner. Lindberg-Elmgren (LO) delar Unionens syn och 

menar att problemet med CSR är att begreppet har många definitioner och det gör att det 

blir svårt för företagen att veta vad som faktiskt gäller. Vidare är hon något kritisk till 

kommissionen och lyfter fram; 

 

Kommissionen har enligt oss en ganska liberal syn på vad man kan förvänta sig av 

näringslivet som kan säga att bordet är rent och att man ska bygga lite högre. Vi tycker på nåt 

sätt att bordet inte är rent, man måste klara av vissa saker först. Det handlar inte om 

frivillighet utöver, man måste klara hemläxan först. Där skiljer vi oss i vår definition 

gentemot kommissionen. 
1
  

 

                                                      

1 Susanne Lindberg-Elmgren nationalekonom och utredare på LO, intervjutillfälle 9 

november 2010 
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Medan Zettermark (SACO) tycker att definitionen verkar bra och ganska väl fångar upp 

CSR. 

Viktigaste frågan inom CSR  

Det finns en rådande enighet bland respondenterna gällande vad som är den viktigaste 

frågan inom CSR. Samtliga lyfter fram arbetsplatsen, de anställda, rätten att organisera 

sig samt villkor för de anställda. LO/TCO biståndsnämnd har ytterligare ett perspektiv 

och pekar på att bekämpa fattigdom på ett hållbart sätt som den viktigaste frågan och 

detta genom att kämpa för att människor ska få lön för sitt arbete.   

 

Bengtsson (TCO) liknar det vid en lök 

[…]så säg att man sponsrar konserthallar och fotboll och sådant så skalar man av. Från vårt 

perspektiv då man kommer in i kärnan så handlar det om relationen på arbetsplatsen. Det 

handlar om arbetsmiljön, om rätten att organisera sig, det handlar om att man ska försöka 

etablera en bra dialog mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen som 

förhoppningsvis ska finnas där.  När man har skalat bort allting så längst inne i löken så är det 

dialogen mellan de anställda och arbetsgivaren som för oss åtminstone är det absolut 

viktigaste. 2 

 

Zettermark menar att det är viktigt att hantera att människor orkar med att jobba och 

förklarar 

 

[…] man kan tala om uthållighet i produktionen men man kan också tala om uthållighet  hos 

de anställda. Du har ett sätt att hantera dina anställda så att de inte slits ner, det är också ett 

socialt ansvar.3 

 

Frivlligheten i CSR och CSR som hot 

Ingen av respondenterna svarar direkt på frågan om frivilligheten i CSR är ett problem 

och ser inte  CSR som ett hot. Däremot lyfter de upp lite olika aspekter vid frågan. Åberg 

(Unionen) anser att CSR i grunden är något positiv då det visar att företagen har en ökad 

ambitionsnivå på det sociala området. Samtidigt lyfter Åberg fram att Unionen vill att 

företagen i högre utsträckning förbinder sig. Lindberg-Elmgren (LO) å sin sida lyfter 

fram staten och att det är staterna som har det grundläggande ansvaret för mänskliga 

                                                      

2 Lars Bengtsson internationell sekreterare på TCO, intervjutillfälle 12 november 2010 

3 Åke Zettermark internationell sekreterare på SACO, intervjutillfälle 25 november 2010 
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rättigheter och att skydda människor.  Medan Zettermark (SACO) förklarar att CSR är 

något som alla bör ha nytta av och inte minst de anställda.   

 

LO/TCO biståndsnämnd påpekar vikten av att samarbeta med företagen och att det är 

viktigt att facken har en roll i CSR. Vidare klarlägger LO/TCO biståndsnämnd att om 

facken lämnas utanför blir det en ensidig tolkning av vad CSR ska innehålla. Även 

Mettävainio (GS) påpekar problematiken med ensidighet. Både Lidehäll (Sveriges 

Ingenjörer) och Bengtsson (TCO) lyfter fram ILO och OECD:s konventioner och 

framhåller att CSR egentligen inte skulle behövas när det handlar om frågor ”inne” i 

företaget utan att ILOs konventioner och OECDs guidelines är tillräckligt.  

Strategier för CSR  

Av respondenterna är det endast LO som har en utarbetad strategi för just CSR-frågor och 

hänvisar till en specifik rapport. Unionen pekar i stället på att frågan kring CSR inom 

handeln är uppe på Europa nivå och att de själva har gjort granskningar på 

uppförandekoder där de har undersökt vad koderna innehåller.  

 

Fackföreningars roll för den interna och externa dimensionen av CSR 

Alla respondenter förutom en anser att facken spelar en avgörande roll för att uppnå de 

olika dimensionerna av CSR. LO/TCO biståndsnämnd menar att facket ska spela en 

viktig roll och bör få utrymme att göra det och belyser;  

 

vi är nu lite, eller väldigt glada att Sida har inkluderat oss i näringslivet så att vi är en del av 

arbetsmarknadsparterna..[…]vi har fått en öppning att de erkänner att vi är en del av 

näringslivet. Men fortfarande så där det så, tyvärr, att de ofta glömmer bort oss. T.ex. så har 

regeringen någonting som heter ”Business for Development” och där är det ju sagt att svenskt 

företagande ska utvecklas i omvärlden och där har man väl väldigt ofta glömt bort att 

involvera facket, tyvärr.4 

 

Andra såsom Lindberg-Elmgren (LO) menar att CSR internt, som exempelvis 

mångfaldsarbete, enligt LO definieras arbetsmiljö och inte CSR. Deras syn på CSR 

handlar mer om vad som händer i andra länder. Unionen å sin sida påvisar att facken 

absolut spelar en avgörande roll nationellt vad gäller arbetsmiljöfrågor och jämställdhet 

samt att tanken finns att agera på samma vis globalt men förklarar att strukturer i länder 

                                                      
4
  LO/TCO Biståndsnämnd intervjutillfälle 24 november 2010 

 



 

 33 

 

gör att implementeringen av det försvåras. Bengtsson (TCO) klarlägger att CSR är ett 

initiativ från arbetsgivaren och så även dess kontrollmekanismer. Bengtsson förklarar att 

det därför är viktigt att en fackförening finns på plats på arbetsplatsen. När arbetsgivaren 

och facket kommit överens om hur arbetet inom CSR ska se ut d.v.s. situationen på 

arbetsplatsen då blir den lokala fackföreningen en watchdog. Regnér (SACO) är dock lite 

fundersam och menar att det finns en viss skillnad mellan olika fackliga organisationer. 

Regnér förklarar att LO facken har en utgångspunkt och akademikerfacken en annan 

vilket innebär att de påverkar arbetsgivare, i dels olika faser och dels i olika yrkesgrupper, 

vilket i sin tur gör att förutsättningarna att påverka blir väldigt olika.  

 

Verifikationsverktyg såsom CSR-märkning och obligatorisk information och 

granskning  

Både LO/TCO biståndsnämnd och Regnér (SACO) framhåller att det måste finnas 

indikatorer på att CSR efterlevs och att det faktiskt har en funktion och förklarar bland 

annat att det annars enbart blir någonting på papperet som ändå inte spelar någon roll. 

Regnér och även Unionen påpekar dock att det är svårt och att frågan är extremt komplex. 

Det krävs mycket administration, det behövs regler och det kräver övervakning. 

Lindberg-Elmgren (LO) pekar på EU kommissionen som lyfter fram att företagen ska 

kommunicera en hållbarhetsredovisning, något hon tycker är bra. Likväl menar hon att 

det finns andra saker som är viktigare som exempelvis öppenhet. Lindberg-Elmgren tar 

statliga och kommunala verksamheter som exempel och pekar på offentlighetsprincipen 

och lagstiftningen som skyddar dem som slår larm. CSR-märkning är inte ett problem 

enligt Lindberg-Elmgren men att det inte får bli någon sorts friskrivning.  

 

Mettävainio (GS) pekar på att verifikationsverktyg är själva kärnan och att CSR utan 

detta bara blir någon slags avsiktsförklaring med vackra ord. Vidare lyfter Mettävainio 

fram facken som en form av kontrollinstans och menar att närvaro av fack och andra 

organisationer gör att det finns en övervakning på vad som sker på företagen. Bengtsson 

(TCO) å sin sida belyser att det idag framförallt är revisionsbyråer som arbetar med detta 

och att företag även tar med en del i verksamhetsberättelsen i sina årsredovisningar. 

Enligt Bengtsson ligger problematiken i att det ger en ensidig bild av företagen och att 

facket efterfrågar ett gemensamt uttryck för hur det här fungerar mellan arbetsgivare och 

personal samt mellan arbetsgivare och fack.  
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Granskningar av CSR-rapporter  

Svaren från respondenterna är något splittrade i denna fråga. Regnér (SACO) ställer sig 

positiv och pekar på att det alltid är bra med självständiga granskningar av rapporter 

oavsett vad det gäller men poängterar samtidigt att det inte betyder att CSR-rapporter ska 

granskas mer än annat. Zettermark (SACO) är inne på samma spår och förklarar att om 

företag vill se sig som goda och antar CSR i form av exempelvis en stämpel menar han 

att det även bör finnas möjligheter att följa upp detta. 

 

Åberg (Unionen) är något mer tveksam och lyfter fram komplexiteten i frågan och ställer 

sig kritisk till vad som faktiskt kan uppnås med en extern kontroll. GS å sin sida 

framhåller att facket i olika branscher och sektorer har bra tillsyn på företag men att det 

inte alltid resulterar i några ”snygga rapporter”.  Bengtsson (TCO) tar upp att dessa typer 

av granskningar är omgärdat av mycket ”business” och att det ligger i företagens eget 

intresse att göra dessa granskningar. Samtidigt menar Bengtsson att granskningarna 

ändock har ett värde då publiken kan ta del av företags verksamhetsberättelser och på så 

vis får en bild av företaget.  På samma gång lyfter Bengtsson fram att arbetsgivare och 

facken likväl skulle kunna göra årliga utvärderingar utan att för den saken ha CSR- 

rapporter 

Element inom CSR som facken i synnerhet stödjer? 

Det finns en gemensam syn bland många av respondenterna vad gäller vilka element 

inom CSR de stödjer. De nämner arbetsmiljö, att arbetare ska ha rätt att organisera sig 

samt att facket ska få tillträde till arbetsplatsen, likaså nämns ILO:s konventioner. 

Bengtsson (TCO) förklarar att ILO:s normer och lagstiftning är grunden men att kärnan är 

att människor ska ha rätt till  en facklig organisation på arbetsplatsen. Inflytandefrågor är 

något som Unionen ser som oerhört viktigt och lyfter fram möjligheten att påverka sin 

situation som fundamentalt.  

 

Zettermark (SACO) å sin sida gör en tydlig distinktion mellan det uppgifter som lokala 

fack och centralorganisationerna har. Zettermark förklarar explicit att lokala fack ska se 

till de villkor som finns på företagen medan centralorganisationerna har ett mer 

övergripande fokus, som innefattar kontakt med politiker och koncentrering på att skapa 

system där människor orkar med arbetslivet.  
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Drivare av CSR 

Både Mettävainio och Regnér anser att de är drivare av CSR, Regnér  uttrycker sig: ”Vi 

driver absolut. Jag tror att mycket av de förändringarna i samhället, alla bra förändringar, 

står fackföreningarna bakom. Alla som har med fackföreningsrörelsen att göra driver 

dessa frågor”
5
. Bengtsson pekar dock på att TCO inte besitter den rollen utan att det är 

deras medlemsförbund som gör det. Unionen anser att de är drivare vad gäller social 

dialog och globala avtal. Zettermark (SACO) å sin sida belyser att det fackliga intresset 

självklart är beroende på vilka frågor som berörs. Han menar att om det har med 

arbetsmiljö att göra är facken givetvis drivare och förklarar att företag kan vara drivande 

vad gäller andra aspekter av CSR. Lindberg-Elmgren är av samma åsikt och lyfter fram 

att LO driver sociala frågor såsom försäkringsskydd, rättvisa anställningsvillkor etc. men 

att de inte sätter en CSR-stämpel på det arbetet.  

 

 

4.1.2 Fackföreningar som intressent  

Påverkar agendan för multinationella företag  

Regnér (SACO) anser att fackrörelsen inte påverkar agendan för MNC:s och pekar på att 

fackföreningar inte har resurser att påverka. De andra respondenterna menar dock att 

fackföreningar faktiskt påvekar även om det enbart är till en viss grad. De tar upp olika 

exempel på där de påverkar men alla exempel berör på ett eller annat sätt avtal. 

 

Bengtsson (TCO) menar att det finns olika nivåer vad gäller påverkan och förklarar att 

det genom ILO skapas  normer. ILO har även ett uppföljningssystem där det går att följa 

hur ratificerade konventioner tillämpas i länder. Både TCO och LO lyfter fram att det går 

att påverka genom branschorganisationer och de specifika branschavtal som finns.  

 

Unionen lyfter fram att det är deras ambition att genom globala avtal påverka men 

poängterar samtidigt att det är de företag som har säte i Sverige som facken kan ha 

kontroll över. Emellertid är Unionens strategi att försöka påverka till regleringar av 

villkor för multinationella företag. Mettävainio (GS) pekar på att det framförallt är de 

företag som GS har en dialog med som de också kan påverka och som de till slut lyckas 

                                                      

5 Håkan Regnér nationalekonom och forskare på SACO, intervjutillfälle 10 november 2010  
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sluta avtal med. Lindberg-Elmgren understryker att LO kan påverka och förändra men att 

maktförhållandena gör att internationella företag är mycket starkare än facken.  

CSR-policy för att uppnå och behålla en stabil relation med fackföreningar och för 

att uppnå legitimitet 

Bengtsson (TCO) menar att det beror på lite olika faktorer huruvida företag antar CSR- 

policys. Han förklarar att om det finns ett fungerande partssystem med goda relationer 

och respekt för fackliga rättigheter på företaget spelar inte införandet av en CSR-policy 

någon större roll. Vidare tror inte Bengtsson att det stärker företagets legitimitet gentemot 

facket, utan snarare att företaget tror sig få bättre legitimitet externt. 

  

Lindberg-Elmgren (LO) framhåller att det finns företag som antar CSR-policys för att få 

legitimitet från fackföreningar men att de inte gör det som huvudspår. Hon påpekar även 

att det företag som trots allt inkluderar facket i CSR-arbetet ofta är genuina i sin vilja.  

 

Vidare är LO/TCO biståndsnämnd av uppfattningen att många företag och arbetsgivare är 

måna om att ha en bra relation med facket och sina anställda. Därför tror de att det kan 

vara så att företag antar CSR-policys för att få legitimitet av facket. Även Zettermark är 

av den åsikten medan Mettävainio (GS) och Kihlberg (Unionen) är av en annan åsikt. De 

pekar båda på att de hoppas på och att det hade varit bra om det förhöll sig på det sättet 

men menar att verkligheten är en annan. Kihlberg förklarar att företagen snarare har sin 

image i fokus då de antar CSR-policys.  

 

 

4.1.3 Levnadslön 

Definitionen av och förutsättningar för levnadslön  

Definitionen av levnadslön som Hovland-Steindal (2009) återger i rapporten ”Syr kläder 

för småpengar” ses som en välformulerad definition av både TCO, LO/TCO 

biståndsnämnd och GS. Övriga respondenter anser att definitionen är vag och oprecis. 

Samtliga respondenter anser alla att levnadslön är en komplex fråga och ett begrepp som 

är svårt att införa.  

 

När det gäller förutsättningarna för att införa levnadslön är både LO, Sveriges Ingenjörer 

och Regnér (SACO) överens om att det beror på ett lands statsskick och dess kapacitet 
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huruvida levnadslön är möjligt att uppnå. Regnér menar att det är inte enbart 

arbetsgivarens ansvar utan även statens: 

 

 Det är staten som har polisväsendet och rättsväsendet. Det är en samhällsfråga ytterst snarare 

än en fråga för fackföreningsrörelsen. Men facket kan stödja staten i dessa beslut och sedan 

rapportera om brister och problem.6 

 

Regnér förespråkar också en bättre fördelningspolitik i kombination med minimilön. Han 

anser att det handlar mer om en förändring av samhällssystem där skatterna fördelas på 

ett jämställt sätt. En enkel beskattning på vissa grupper som ger inkomst till staten och 

som sedan kan skyfflas över till dem som behöver det. Enligt Lidehäll (Sveriges 

Ingenjörer) kan inte civila samhället i en diktatur utöva påtryckningar själva och således 

sker företagens ansvar mot den regim som finns. Oavsett vilken regim som råder verkar 

ILO:s kärnkonventioner (som är skrivna för länder) och OECD:s riktlinjer (som är 

skrivna för företag men vilar på statens ansvar i grunden) mot diktaturregimer.  

 

Förändring av ILO:s konvention nr. 131    

På frågan om ILO:s konvention nr.131 borde göras om till att gälla en levnadslön och till 

att bli en kärnkonvention är svaren skilda. Zettermark (SACO) menar att det är svårt att 

lägga till konventioner till kärnkonventionerna då dessa riskerar att förlora sin relevans ju 

fler de blir. 

 
Det är inte lätt att lägga till ytterligare ett stycke, det finns en risk att det blir en reducering, 

men syftet är naturligtvis rätt. Vi ska ha en värld där människor kan känna respekt för sig 

själva och stolthet och inte riskera liv och lem för sitt jobb. Man ska inte ha för många 

kärnkonventioner, vi har åtta stycken idag och med en nionde riskerar man att devalvera de 

andra åtta. Det är en komplicerad fråga och det finns både för och mot argument.7 

 

Även Bengtsson (TCO) anser att det finns en risk med att göra konvention nr.131 till en 

kärnkonvention. Han säger att arbetsgivarna har blivit alltmer aggressiva, i den 

bemärkelsen att de inte vill ha några konventioner och att de vill ta bort så många som 

möjligt för att kunna agera helt fritt. Även om facket själva skulle önska att den gjordes 

                                                      

6 Håkan Regnér nationalekonom och forskare på SACO, intervjutillfälle 10 november 2010  

7 Åke Zettermark internationell sekreterare på SACO, intervjutillfälle 25 november 2010 
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till en kärnkonvention så skulle de aldrig lyckas eftersom de inte skulle få med sig en 

majoritet inom ILO systemet för att göra detta. 

 
Öppnar man dörrar för att förändra i konventionen eller ger den en gradering på något sätt 

som att göra den till kärnkonvention, så gör det att hela konventionen riskerar att försvinna, 

försämras eller urgröpas och då blir det en helt ny process om konventionens innehåll. Det är 

vi inte säkra på att vi klarar av.8 

 

Lindberg-Elmgren (LO) säger att det är önskvärt men helt orealistiskt då 

arbetsgivarna inom OECD är negativt inställda till diskussioner om levnadslöner. Hon 

tillägger att motståndet kommer även från stater och regeringar som inte är   

intresserade av att man ställer sådana krav därför att det blir för dyrt. Många länder 

har en stor mängd offentliganställda som i så fall skulle få ersättning för sitt arbete i 

form av levnadslöner vilket skulle höja kostnaderna avsevärt.  

 

Mettävainio (GS)  svarar klart nej på frågan, med argumentet att konventionerna i 

ILO inte ens efterlevs av företagen idag i utvecklingsvärlden.  LO/TCO 

biståndsnämnd anser att så länge konventionen innefattar levnadslön skulle den 

eventuellt kunna göra skillnad om den gjordes om till en kärnkonvention. Lidehäll 

(Sveriges Ingenjörer) menar, att om en omvandling av konvention nr.131 ska fungera 

i realiteten krävs det att staterna följer med. Samtidigt uttrycker han en osäkerhet 

kring huruvida det skulle göra en skillnad att göra om den till en kärnkonvention.   

 

Som svaren visar är sex av sju fackföreningar skeptiska till att omvandla 

konventionen till en kärnkonvention. Vidare är de alla överens om att levnadslön är 

komplext och inte ett begrepp som är genomförbart i nuläget, även om de själva 

ställer sig positiva till en löneökning i sig för anställda i utvecklingsvärlden.   

 

Samarbeten med fack i utvecklingsländer och kampanjer för levnadslöner 

Samtliga fackföreningar förutom SACO och Sveriges Ingenjörer har samarbeten med 

fackföreningar i utvecklingsvärlden. SACO samarbetar främst inom Europa och då ingår 

visserligen Östeuropa med ett antal länder som befinner sig en utvecklingsfas. Facken har 

bland annat samarbeten i form av att de ger projektstöd till olika länder. LO/TCO 

                                                      

8 Lars Bengtsson internationell sekreterare på TCO, intervjutillfälle 12 november 2010 
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biståndsnämnd arbetar även med att utbilda fackförbundens medlemmar och ledare i bl.a. 

medlemmarnas rättigheter och ledarnas ansvar i syfte att motverka korruption och stärka 

facken i dessa länder. Detta har lett till att facken där i dag är mer demokratiska och 

öppna och bättre fungerande än vad de var för tio, femton år sedan.  

Åberg (Unionen) nämner, precis som flera andra, att utan fackföreningar blir åtagandet 

från företagens sida ensidigt, även om intentionerna är goda, och att det alltid är viktigt att 

ha ett fackförbund som representerar arbetstagarna. Flera av respondenterna tillägger att 

det ibland är svårt att samarbeta i länder såsom Kina och Colombia där fackföreningar 

och dess ledare är väldigt utsatta och där det i vissa fall är förbjudet att organisera sig 

fackligt. 

 

Samtliga fackföreningar är överens om att kollektiva förhandlingar är det bästa sättet att 

uppnå levnadslöner och säger att dessa frågor tillhör själva kärnan i deras verksamhet. 

Genom att stödja fackförbunden i olika länder i syfte att stärka dem bidrar fackförbunden 

med att lönen fastställs genom kollektiva förhandlingar. Respondenterna hänvisar 

frekvent till de globala ramavtalen (som verkar som riktlinjer för företag att rätta sig 

efter) som effektiva verktyg för att påverka företags agerande.  

 

Fackföreningarnas ansvar 

På frågan om vilket ansvar fackföreningarna har i att få företag att implementera sina 

uppförandekoder svarar Zettermark (SACO) att de själva åtminstone har ett ansvar att 

påtala om företag bryter mot sina uppförandekoder. Både LO/TCO biståndsnämnd och 

Kihlberg (Unionen) menar att de definitivt har ett ansvar och att hela definitionen av 

ansvar ligger i fackets koncept med fackliga villkor att de följer vad som händer i 

företagen. Kihlberg säger att de har mycket problem med företag som inte lever upp till 

sina uppförandekoder och att facket kontinuerligt granskar hur företagen efterlever de 

krav som ställts på dem.  

 

Regnér (SACO) menar att det är arbetsgivaren främst som har ett ansvar och att facket 

endast kan ansvara för det dem står för, men att genom att bl.a. sitta med i styrelser så kan 

de påverka företagen. GS följer upp och granskar främst svenska företag med global 

verksamhet genom samarbeten med sina globala fack men anser att detta skulle kunna 

utvecklas ytterligare. LO diskuterar minimilöner som en slags grundnivå men i 

funderingarna kring ett LO avtal är levnadslön på agendan. 
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Beräkning av levnadslön 

LO/TCO biståndsnämnd menar att en universell formel för hur en levnadslön ska 

beräknas är möjligt att ha som bas men det måste alltid finnas utrymme för förhandling 

till bättre villkor. Unionen tror att det är svårt att komma överens om en gemensam nivå 

och att ett antal länder inte skulle gå med på att rätta sig efter en universell formel.  

SACO anser att om facklig förhandling inte är möjlig på grund av att facklig verksamhet 

är förbjuden och situationen för fackliga ledare är livsfarlig eller samhällsstrukturen är 

korrupt,  återstår endast lagstiftning och att en universell formel då skulle kunna vara ett 

alternativ, men de förespråkar i första hand fackliga förhandlingar.  

 

Effekter av införandet av levnadslöner 

På frågan om det finns en risk att utländska investeringar minskar eller försvinner från ett 

land om lönenivån höjs svarar Lindberg-Elmgren (LO): 

 

Det finns inga nationalekonomiska studier på att det finns en konflikt mellan handel och 

utländska investeringar och bra villkor, det finns inga vetenskapliga bevis på att det finns en 

motsättning, att man höjer lönerna så minskar investeringarna. Lönenivån består av 

produktivitet och höjer man lönen så kanske man får bättre, mer utbildad arbetskraft och man 

kanske kan producera mer. Så lönen är ett sätt att höja sig på utvecklingsstegen förstås, och 

förädla och göra bättre produkter o.s.v. Bara för att man höjer lönen så betyder inte det att det 

får en negativ följd. 9  

 

Lindberg-Elmgren vidhåller att de som tjänar mer konsumerar mer i en annan bransch 

och således ökar produktiviteten i den branschen. Hon säger också att idén om den 

solidariska lönepolitiken i Sverige har varit att hålla uppe lönerna under 1960- och 1970 

talet, t.ex. inom varvsindustrin. Oavsett om det gick bra eller dåligt för ett varv så 

bibehölls samma lönenivå, vilket innebar att det varv som gick dåligt la ner vilket ledde 

till att den arbetskraften rörde sig till sektorer som kunde betala bättre löner och som 

kunde ha högre produktivitetsutveckling och mer innehåll. Det var så Sverige 

strukturomvandlades, genom att ha en lönepolitik där lönerna höjdes och där lönenivån 

inte bestämdes utifrån hur framgångsrikt eller effektivt företaget var. Det är en del av 

strukturomvandlingen i svensk historia som gynnat ekonomin. 

                                                      

9 Susanne Lindberg-Elmgren nationalekonom och utredare på LO, intervjutillfälle 9 

november 2010 
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Även Regnér (SACO) framhåller att vissa företag slås ut när lönerna är högre än i en 

annan bransch men det är vad som är meningen också. ”Man vill att de lågproduktiva 

branscherna ska bort och de högproduktiva in, det är en del av utvecklingen”.
10

 Vidare 

säger han att när globaliseringen slog till inför förra lågkonjunkturen i början på 

nittiotalet bortrationaliserades mycket av den lågproduktiva industrin och Sverige fick en 

högre arbetslöshet under en längre period. Detta följdes av en ny högteknologisk industri 

som sög upp det resulterande överskottsutbudet av arbetskraft. Regnér hävdar att i ett bra 

samhälle är det vad som eftersträvas. På frågan om det är företagens eller statens ansvar 

att införa levnadslöner när det handlar om en stat som är svag och korrupt, svarar Regnér 

att företagen alltid har ett stort ansvar när det gäller att belöna sin arbetskraft. Han ger ett 

exempel på ett genomsnittligt indiskt företag som anställer tjänstemän och som har 

förändrat sin lönepolicy och höjt lönerna för att behålla arbetskraften och för att öka 

produktiviteten. Även i Kina börjar företag inse att en lönehöjning har en positiv effekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10 Håkan Regnér nationalekonom och forskare på SACO, intervjutillfälle 10 november 2010 



 

 42 

 

5. Analys 

 
Nedan följer analysen av det empiriska materialet med återkoppling till det teoretiska 

ramverket. 

 

5.1 Fackföreningar och CSR 

 

Som definition ses CSR som vag och det råder delade meningar kring begreppet bland 

både teoretiker och fackföreningar. Majoriteten av de intervjuade fackföreningarna anser 

att definitionen är vag och begreppet i sig är problematiskt. LO utmärker sig bland 

fackföreningarna genom att Lindberg-Elmgren anser att EU kommissionen har en liberal 

syn på CSR. Denna syn skulle kunna bero på att LO har en uttalad socialistisk 

ståndpunkt, vilket de andra centralorganisationerna inte har. Därmed kan LO vara öppna 

med vad de anser är problematiskt och även i högre grad uttrycka tydliga åsikter vilket 

inte de andra organisationerna i samma utsträckning kan göra, då meningen är att de ska 

förhålla sig neutrala politiskt.  Även teorin problematiserar CSR då Strike et al. (2006) 

menar att begreppet blir oklart när MNC:s agerar både ansvarsfullt och ansvarslöst på en 

och samma gång. Carroll och Shabana (2009) understryker å sin sida mängden 

definitioner av CSR som existerar i litteraturen. Teorin och det empiriska resultatet 

samstämmer såtillvida att de båda pekar på problematiken kring CSR. Det stärker bilden 

av att CSR är ett oklart begrepp som det finns många åsikter och uppfattningar om.  

 

Dawkins (2010), Preuss et al. (2006) och Preuss (2008) hävdar att fackföreningar 

generellt sett är skeptiska till CSR. Resultatet av intervjuerna visar att även majoriteten av 

svenska fackföreningar är skeptiska till begreppet.  Enligt Preuss et al. (2006) upplever 

bl.a. brittiska fackförbund CSR som ett hot, medan de intervjuade svenska fackförbunden 

emellertid inte ser CSR som ett hot. Åberg (Unionen) menar till och med att CSR i 

grunden är positivt, eftersom det visar att företag har en ökad ambitionsnivå på det sociala 

planet. Preuss et al. (2006) lyfter fram att danska och tyska fackföreningar anser att de är 

drivare av CSR, vilket visar sig vara fallet bland majoriteten av de svenska 

fackföreningarna. Förklaringen till detta kan vara att länder med liknande strukturer och 

kulturer delar samma syn på sin roll i CSR diskursen. En annan förklaring skulle kunna 
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vara fackets starka roll i både Danmark och Sverige, vilket gör att de eventuellt har 

möjlighet att påverka företags agerande i större utsträckning. I anglosaxiska länder 

dominerar en liberal samhällssyn som också återspeglas i företagen från dessa länder. 

Precis som Danmark och Sverige historiskt sett präglats av en mer socialistisk 

samhällssyn. Å andra sidan visar Preuss et al. (2006) att brittiska fackföreningar är i 

synnerhet kritiska till CSR p.g.a. dess amerikanska ursprung. Brittiska fackföreningar 

menar att EU kommissionen måste försäkra sig om att den inte används som ett medel för 

att privatisera den europeiska sociala modellen, eller som en import av den amerikanska 

modellen. Resultatet av intervjuerna visar att även LO tycks ha en liknande ståndpunkt. 

Lindberg-Elmgren pekar på att offentlighetsprincipen, lagstiftning och öppenhet är 

viktigare än CSR och fundamentala förutsättningar för anställda. Det visar att det inte 

enbart beror på landet i sig och den rådande kulturen och samhällssynen, utan även på att 

fackföreningarna i sig skiljer sig åt i respektive land.  

 

Synen skiljer sig något åt mellan respondenterna vad gäller granskning av företags CSR-

arbete. De flesta är positiva till ett sådant initiativ vilket får stöd i teorin där det framhålls 

att flera fackföreningar är positivt inställda till verifikationsverktyg och granskningar av 

CSR-rapporter (Preuss et al., 2006). Unionen och Regnér på SACO pekar dock på 

svårigheten för facket att implementera detta i praktiken. GS anser emellertid att facken 

idag redan fungerar som en kontrollinstans och poängterar att CSR annars enbart blir en 

avsiktsförklaring utan innehåll. TCO anser dock att företagen idag granskar sitt CSR-

arbete själva och efterfrågar i stället en gemensam granskning av arbetet. Flera av 

respondenterna delar samma syn på vilka element inom CSR de stödjer. GS svar skiljer 

sig dock något och anledningen till detta kan vara att förbundet tillhör LO och att de har 

en mer granskande syn på företag till skillnad från exempelvis SACO.  De element som 

främst lyfts fram är arbetsrätt, rätten att organisera sig fackligt och ILO:s konventioner. 

Fackföreningarnas till viss del gemensamma inställning till dessa två frågor beror 

möjligtvis på att de delar ett gemensamt syfte, vilket innebär att representera sina 

medlemmars intresse och detta i sin tur förutsätter att det finns en öppenhet och insyn i 

företagens verksamhet.  

 

Dawkins (2010) menar att det är frivilligheten som är grunden till fackens skepticism 

medan de svenska fackföreningarna påtalar ensidigheten i CSR-åtagandet som en 

problematik. Det är dock inte givet att frivillighet och ensidighet står i motsats till 

varandra utan frivilligheten i sig gör att företagen kan välja att utforma sin CSR-policy 
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hur de vill och  detta kan resultera i en ensidighet där företagen antar ett snävt perspektiv. 

Dawkins (2010) poängterar precis som respondenterna att CSR enbart ska fungera som 

ett komplement till lagstiftning och regler och inte som en ersättning för dessa. LO 

påpekar att när det gäller CSR-märkning får det inte fungera som en friskrivning från 

ansvar utan ska endast fungera som ett komplement till lagstiftning etc.  Enligt Carrolls 

modell  ingår det juridiska ansvaret som en del av CSR. Det kan tyckas självklart att 

lagen ska följas, men i realiteten är det inte alltid företagen gör det. Detta kan även vara 

förklaringen till att det uppmärksammas av både Dawkins (2010) och LO.  

 

Både fackföreningarna och Egels-Zandén (2009) framhåller starkt att ramavtal är 

grundläggande för att skydda människors rättigheter i utvecklingsländer. Anledningen till 

att Egels-Zandéns och fackföreningarnas syn överensstämmer kan grunda sig i att Egels-

Zandén ser fackföreningarna som en viktig intressent där avtal är en central del i 

fackföreningsarbetet. Fackföreningarna framhåller även vikten av ILO:s konventioner för 

att stärka människors sociala rättigheter på arbetsplatsen. Bengtsson framhåller att CSR 

inte skulle behövas om länder och företag följde ILO:s konventioner och OECD:s 

riktlinjer. En anledning till att fackföreningarna framhåller ILO så starkt kan vara att de 

historiskt sett alltid arbetat utefter avtal och sett att detta är det mest effektiva sättet att nå 

fram till positiva resultat för arbetstagarna. Dessutom verkar ILO globalt vilket gör det till 

ett användbart verktyg för fackföreningarna att få länder och företag att följa dess 

konventioner. Även Hovland-Steindal (2009) lyfter fram ILO som ett viktigt element i 

den ekonomiska globaliseringen.   

 

Svenska fackföreningar anser att arbetsrättsliga frågor ska vara inkluderade i CSR- 

begreppet och att de själva arbetat med CSR i över hundra år. Detta hävdar även Preuss 

(2008) då han pekar på att fackförbunden söker koppla ihop CSR-diskursen till 

traditionella fackliga mål. Lindberg-Elmgren (LO) och Lidehäll (Sveriges Ingenjörer) 

pekar på att det ytterst är statens ansvar att värna om mänskliga rättigheter. Statens roll är 

dock inget som nämns i teorin. Detta kan möjligtvis bero på att författarna har sin 

bakgrund från företagsekonomiska tidskrifter där statsvetenskapliga teorier vanligtvis inte 

diskuteras. Dessutom har staten inte en central roll inom företagsekonomin, dock kan  

detta skilja sig åt länder emellan, beroende på vilket samhällsperspektiv som råder.  

 

Dawkins (2010) lyfter fram att fackföreningar som engagerar sig i CSR får utrymme att 

förespråka dess samtycke med regleringar och standarder samt även försöka inge respekt 
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för fackföreningar i stort.  Detta är inget som de svenska fackföreningarna lyfter fram. En 

anledning kan vara att de själva delar den syn som råder, nämligen att fackföreningar inte 

har en given plats i CSR. En förklaring till detta kan vara att begreppet är relativt nytt för 

fackföreningarna och att det råder en viss oklarhet i vilken och hur stor roll de ska ta.  

5.2 Fackföreningar som intressent 
 

Fackföreningar har beskrivits av Arenas et al. (2009) som en del av de sekundära 

intressenterna. Författarna framhåller att en viktig funktion är att företagsledare hanterar 

intressenters behov, förväntningar, krav samt konflikter dem emellan. Det beror på att ett 

av de största hindren till implementeringen av CSR-policys är missförstånd och bristen på 

förtroende bland intressenter. Detta framgår även LO/TCO biståndsnämnd som påpekar 

vikten av ett bra samarbete med företagen och att det är viktigt att facken har en roll i 

CSR. Vidare menar de att om facken lämnas utanför CSR blir det en ensidig tolkning av 

vad konceptet ska innehålla. LO/TCO biståndsnämnd klarlägger även att fackföreningar 

ofta glöms bort i sammanhang som rör företagande och CSR. LO/TCO biståndsnämnd 

lyfter fram det som Arenas et al. (2009) beskriver som betydelsefullt nämligen att 

sekundära intressenter har en viktig funktion. Vidare menar dock LO/TCO 

biståndsnämnd  att fackföreningar som en sekundär intressent inte har blivit bemötta och 

fått den respons de önskat av näringslivet.  

 

I Preuss studie (2008) poängterar de europeiska fackföreningarna att de har en speciell 

status därför att de representerar en kategori av intressenter som har större svårighet, än 

till exempel konsumenter, att överföra sin involvering från ett företag till ett annat. Om de 

glöms bort blir följden att en grupp människor i samhället, d.v.s. arbetstagarna, 

marginaliseras. Detta kan få konsekvenser för ett lands utveckling, då okvalificerad 

arbetskraft utgör en betydande del av den totala arbetskraften i utvecklingsländerna.  De 

svenska fackföreningarna uttrycker inte explicit den problematiken och en anledning kan 

vara att de ser detta som självklart. Svenska fackföreningar har arbetat för att stärka 

arbetstagare och deras rättigheter under drygt hundra år och att det får konsekvenser för 

ett land om arbetstagare marginaliseras kan utifrån fackföreningars perspektiv vara givet, 

annars skulle deras uppgift och roll i samhället inte vara lika stor.  
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Preuss  (2008) pekar på att fackföreningar är en viktigt intressent och att det är helt i linje 

med olika intressentdefinitioner. Även de svenska fackföreningarna ser sig själva som en 

viktig intressent när det gäller CSR. De menar att de spelar en stor roll vad gäller 

arbetsmiljöfrågor, jämställdhet, etc. Regnér (SACO) skiljer sig dock något då han 

påpekar att det finns skillnader i fackens utgångspunkter. Han anser inte att de påverkar 

agendan för multinationella företag och framhäver att fackföreningar inte har resurser för 

detta. Det går emot det Egels-Zandén (2009) visar i sin studie, nämligen att 

fackföreningar är en central aktör och intressent när det gäller att sätta press på MNC:s.  

 

Resultatet av Egels-Zandéns (2009) studie visar att företag antar CSR-policys för att 

uppnå och behålla en stabil och långsiktig relation med fackföreningar. Detta får dock 

inte stöd av alla de intervjuade svenska fackföreningarna. Fyra av sju fackföreningar 

menar att det inte förhåller sig på det sättet utan pekar på att företag snarare gör det få att 

få legitimitet externt. Unionen och GS menar att det är önsketänkande och att det handlar 

mer om företagens image. Lindberg-Elmgren hävdar dock att de företag som faktiskt 

inkluderar CSR i sin verksamhet oftast är genuina. Anledningen till att de svenska 

fackföreningarna skiljer sig något kan till viss del bero på att de enskilda personerna har 

olika erfarenhet. En förklaring till att teorin inte får stöd i empirin kan bero på att Egels-

Zandén (2009) gjort en fallstudie och således endast belyser ett multinationellt företags 

åsikter. Dessutom handlar Egels-Zandéns studie om ett företags motiv till att skriva på 

internationella avtal. Denna studie belyser fackföreningarnas åsikter och de kan inte ha 

den explicita kunskapen utan det blir snarare spekulationer i orsaken till att företag antar 

uppförandekoder och skriver på avtal, även om de givetvis har en viss insyn i företagen.  

 

Fackföreningarnas syn stämmer således inte överens med Egels-Zandéns resultat om att 

de har en betydande roll för företag då de antar CSR-policys. Däremot anser de att de har 

en fundamental roll som intressent när det handlar om den sociala delen av CSR som rör 

arbetsrätt och representation av medlemmarna. Enligt fackförbunden själva är således inte 

deras roll stor ur företagens perspektiv när det gäller just företags antagande av CSR- 

policys och påskrivning av internationella avtal.  
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5.2 Levnadslön 
 

Samtliga fackförbund är överens om att levnadslön är en komplex fråga och ett begrepp 

som är svårt att införa. När det gäller den definition av levnadslön som Hovland-Steindal 

presenterar anser fyra av sju fackförbund att den är vag och oprecis. Resterande förbund 

är av motsatt åsikt och tycker att den är välformulerad. Resultatet av intervjuerna visar till 

viss del det som både Miller och Williams (2009) och Hovland-Steindal (2009) 

framhåller, att det saknas en gemensam accepterad definition av levnadslöner. 

Anledningen till att fackförbunden skiljer sig åt i sin syn på levnadslönedefinitionen kan 

ha att göra med att de inte dagligen arbetar med begreppet. De enskilda fackförbuden har 

inte en formulerad definition av levnadslön och därför kan de åsikter som framkommer ha 

sin bakgrund i personliga uppfattningar, som därmed inte representerar de enskilda 

fackförbunden i sig.  

 

Hovland-Steindal (2009) hävdar att införandet av levnadslöner beror på 

makroekonomiska faktorer men nämner inte staten explicit. En del av fackförbunden 

däremot, poängterar att förutsättningarna för levnadslön beror på ett lands statsskick och 

hur stark staten är. Regnér (SACO) menar att ansvaret inte enbart ligger på arbetsgivaren 

utan staten har ett regleringsansvar. Han anser att det inte är en fråga för 

fackföreningsrörelsen men att facket kan rapportera om brister och problem och därmed 

stödja staten. Anledningen att fackförbunden är överens med varandra kan grunda sig på 

att staten ses som en viktig byggsten i samhället. Trots att Hovland-Steindal inte explicit 

nämner staten tas makroekonomiska faktorer upp i vilka staten har en given plats, så 

tillvida överensstämmer respondenternas svar med rapporten. Denna överensstämmelse 

skulle kunna ha sin grund i att Hovland-Steindal arbetar för en NGO som verkar för 

global rättvisa vilket även är och har varit viktigt i fackföreningskulturen. Därmed har de 

en liknande bas vilket kan prägla deras gemensamma syn.  

 

När det handlar om verktyg för införandet av levnadslön propagerar Hovland-Steindal 

(2009) för att ILO:s konvention nr. 131 om minimilön ska läggas till som en av ILO:s åtta 

kärnkonventioner. Resultatet av intervjuerna visar att sex av sju fackföreningar är kritiska 

till att göra om konvention 131 till en kärnkonvention. Fackföreningarna menar i motsats 

till Hovland-Steindal att detta inte skulle göra någon skillnad i arbetet för levnadslön. 

Både Bengtsson, Zettermark och Lindberg-Elmgren hävdar att resultatet till och med 
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skulle bli kontraproduktivt därför att det i dagsläget finns ett starkt motstånd bland 

multinationella företag inom OECD till diskussioner om levnadslöner. Zettermark 

poängterar dessutom att det finns en risk att själva konventionen urgröps tillsammans 

med de andra kärnkonventionerna om det görs för många, d.v.s. de riskerar att förlora sin 

betydelse.  

 

Skiljaktigheterna mellan Hovland-Steindal och fackföreningarna kan bero på att de har 

olika utgångspunkter. Fackföreningar har mer erfarenhet av att arbeta med företag och de 

har inte ideella organisationer på samma sätt. De skiljer sig även åt i sina arbetsmetoder 

då Hovland-Steindal representerar en NGO som inte använder förhandlingsmetoden som 

ett medel för att skapa förändring. NGO:s granskar vanligtvis företag och använder sig 

ofta av media för att uppmärksamma problem, till skillnad från fackföreningar som intar 

mer diskreta metoder för att lösa problem. Detta skulle kunna vara en förklaring till att 

fackföreningar är skeptiska till att göra ILO:s konvention nr. 131 till en kärnkonvention. 

Fackföreningar har stor erfarenhet och inblick i hur det ser ut inom ILO och OECD och 

förstår möjligtvis bättre konsekvenserna av ett sådant införande jämfört med vad 

Hovland-Steindal gör.  

 

Egels-Zandén (2009) framhåller att länder som Kina och Vietnam har bra arbetsrättslagar 

men de följs sällan av MNC:s, vilket han menar är ytterligare ett argument för kollektiva 

förhandlingar. Även fackföreningarna förespråkar i första hand kollektiva förhandlingar 

och som ett alternativ till detta en universell formel om förhandlingar inte är möjligt 

p.g.a. exempelvis att facklig anslutning är förbjuden. Hovland-Steindal (2009) föreslår en 

universell formel som ett verktyg till att uppnå levnadslön men anser precis som 

fackföreningarna i studien att kollektiva förhandlingar är det främsta verktyget för att 

främja kravet om levnadslön. Fackliga förhandlingar har varit grunden i den svenska 

modellen och likaså i övriga Norden. Då Hovland-Steindal har norskt ursprung och 

Egels-Zandén är svensk skulle detta kunna vara en förklaring till att de delar samma syn 

på hur levnadslöner ska utvecklas. Svenska fackföreningar och författarna kan så tillvida 

sägas vara insocialiserade i samma kultur där samma idéer och traditioner delas. 

 

Miller och Williams (2009) pekar på att utmaningen för fackföreningar ligger i att arbeta i 

en miljö som kännetecknas av ett starkt motstånd från företag och länder. Detta visar även 

resultatet av intervjuerna där en del fackföreningar påpekar svårigheten i att arbeta i 

länder såsom Kina och Colombia där fackföreningar är förbjudna. En del fackföreningar 
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pekar även på att det finns ett starkt motstånd inom OECD till diskussioner kring 

levnadslöner. Orsaken till att det empiriska resultatet bekräftar vad som beskrivs i teorin 

grundar sig dels i att situationen ser olika ut i olika länder och dels att det är ett faktum att 

företag är motvilliga till att öka sina kostnader. 

 

 

Både Regnér och Clary (2009) tar upp fördelning som en viktig del i införandet av 

levnadslön. Clary pekar på att en utvärdering av lön i relation till både en accepterad 

levnadsstandard och en accepterad definition av fördelning är nödvändig. Regnér 

framhåller statens ansvar i fördelningspolitiken i kombination med minimilön. 

Anledningen till att de belyser samma aspekter kan bero på att det förefaller som en 

naturlig åtgärd i skapandet av en välfärdsstat.  
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6. Slutsats och reflektion  

 
Kapitlet inleds med att besvara studiens frågeställningar och följs därefter av en 

fördjupande diskussion samt kritik och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

 

Denna studie har börjat fylla det forskningsgap som existerar gällande fackföreningar och 

deras roll i CSR-diskursen. Syftet med studien har varit att få en bild av svenska 

fackföreningars syn på och roll i CSR-diskursen och i synnerhet gällande levnadslöner. 

Syftet har uppnåtts genom att studera sju svenska fackförbund och således få deras syn på 

CSR och levnadslöner. Vidare grundar sig syftet i forskningsfrågorna som återges nedan.  

 

 Hur ser svenska fackföreningar på CSR och på levnadslöner som en del av CSR- 

arbetet i utvecklingsländer?  

 

Resultatet av analysen visar att majoriteten av fackföreningarna i studien är skeptiska till 

CSR och anser att levnadslöner är komplext. De pekar på riskerna med att CSR blir för 

ensidigt där företagen själva sätter spelreglerna och att kontrollen av deras agerande 

således begränsas. Däremot ser vissa CSR som positivt så tillvida att det visar att företag 

har ett större intresse i sociala frågor. Vidare menar samtliga att de spelar en avgörande 

roll i CSR-arbetet då de representerar arbetstagares intressen och att de har en stor 

betydelse på nationell nivå. Vad gäller levnadslöner som en del av CSR-arbetet i 

utvecklingsländer ses det som komplext och inställningen är något splittrad. Det finns de 

som pekar på att staten har det yttersta ansvaret och att det handlar om en förändring av 

samhällsstrukturer och att fackföreningsrörelsens möjligheter till att uppnå förändring 

beror på ett lands statsskick. Däremot anser de alla att de har ett ansvar vad gäller att 

granska svenska företags agerande i utvecklingsländer och LO-förbunden är de som 

samarbetar mest med facken i dessa länder. Resultatet visar att det endast är LO som har 

levnadslöner på agendan i utformningen av ett LO-avtal. Överlag handlar 

fackföreningarnas arbete i utvecklingsvärlden mycket om arbetet i  ILO och OECD. 

Levnadslöner diskuteras inte som en del av CSR-arbetet utan ses som väldigt komplicerat 



 

 51 

 

samtidigt som fackföreningarna ser ”en lön att leva på” som en självklarhet. Resultatet 

visar att det som står i vägen för en implementering av levnadslöner är en svag stat och en 

ovilja bland företag och länder att införa konceptet.  

 

 Hur arbetar de med dessa två koncept och vilken roll spelar de som intressent? 

 

Vad gäller levnadslöner samarbetar samtliga fackföreningar förutom två med 

fackföreningar i utvecklingsländer bland annat i form av att de ger utbildning och stöd till 

olika projekt. Fackföreningarna menar att de arbetar med CSR i och med att de driver 

sociala frågor såsom rätten att organisera sig, anställningsvillkor och arbetsmiljö. Dessa 

frågor har de arbetat med under lång tid och är därmed inget nytt för 

fackföreningsrörelsen. Vad gäller deras roll som intressent menar alla fackföreningar 

förutom en att de påverkar agendan för multinationella företag genom att tecknar olika 

typer av avtal med företagen. Däremot tror fackföreningarna inte att de spelar en stor roll 

som intressent ur företagens perspektiv.  

6.2 Fördjupande diskussion 

 

För att levnadslön ska kunna implementeras genom statliga verktyg förutsätter det att 

staten i varje enskilt land har fungerande institutioner och till stor del är fri från 

korruption. Det problematiska är att utvecklingsländer inte har de här förutsättningarna 

och att ansvaret därför flyttas över till andra aktörer, såsom företag och fackföreningar, 

som verkar i respektive land. Det Regnér (SACO) framhåller kan verka självklart, d.v.s. 

att det ligger på statens ansvar att tillgodose invånarnas grundläggande behov (beroende 

på hur behov definieras, se diskussion om detta i appendix 3) såsom rimliga ersättningar 

för utfört arbete. Det är därmed inte sagt att fackföreningar inte kan påverka staten i en 

viss riktning. 

 

Om facken inte inkluderas i forskningen inom företagsekonomin riskerar detta att få 

konsekvenser för hur de uppfattas som intressenter av det framtida näringslivet. Som det 

ser ut nu har många svenska företag underleverantörer i utvecklingsvärlden och där tycks 

det finnas en hel del att göra för fackföreningarna. I ett längre tidsperspektiv kan 

emellertid fackföreningarnas roll i västvärlden återfå samma betydelse som de tidigare 

har haft. Följden av den globala ekonomiska utvecklingen där Kina och Indien är på stark 
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uppgång och förmodligen kommer att gå om USA och resten av västvärlden bidrar till 

högre konkurrens i världen vilket i sin tur kan leda till en kompromiss av  arbetstagares 

rättigheter i syfte att klara den globala konkurrensen. I och med detta blir 

fackföreningarna än viktigare som en röst för arbetstagare och som en balanserande 

intressent i företagssfären, både i utvecklingsländer och i Sverige. 

 

Preuss (2008) hävdar att facken söker koppla ihop CSR med traditionella fackliga mål. 

Av fackföreningarna i studien är det enbart LO som har utarbetat strategier för CSR 

arbetet. LO är det enda av fallen som lyfter fram att deras definition av CSR handlar mer 

om vad som sker i andra länder. Resterande fackföreningar bör utarbeta strategier för 

CSR, i synnerhet i utvecklingsvärlden och anpassa sig till den rådande utvecklingen där 

CSR blir alltmer centralt och viktigt för företagen. De bör med andra ord ta större plats i 

CSR-diskursen för att ha större möjlighet att påverka företagens agerande och för att 

underlätta och öka samarbetet med företagen på en global nivå. Företagens legitimitet kan 

på så vis stärkas då det finns en närvaro av fackföreningar. Det respondenterna i studien 

poängterar är vikten av kollektiva förhandlingar och avtal. Historien har även visat att 

detta har en oerhörd betydelse för utvecklingen för ett land, fackföreningar kan därmed 

vara med att påverka framåtskridandet för länder i utvecklingsvärlden om de är villiga att 

ta ett större socialt ansvar även på den globala arenan. Med utgångspunkt i att 

fackföreningarna är en viktig intressent och i sin tur representerar en annan 

intressentgrupp, arbetstagarna, stärker detta deras betydelse i samhället.  

 

Teorin visar att synen på CSR skiljer sig åt mellan länder i Europa medan den här studien 

visar att det även skiljer sig åt mellan olika fackförbund i ett och samma land. SACO och 

LO utmärker sig mest och anledningen till detta är att de representerar två olika 

yrkeskategorier samt att LO har en uttalad politisk ställning. Det kan vara så att 

medlemmarna har olika syn på fackförbunden och vad de anser att facken har för uppgift 

vilket formar fackförbunden i olika riktning. Akademikerfackens medlemmar är oftast 

högutbildade och medvetna om sina rättigheter vilket kan vara en förklaring till att det är 

mer naturligt för LO att samarbeta med fack i utvecklingsländer, då arbetstagarna där är 

mer utsatta än vad tjänstemannasektorn i dessa länder är. Då utvecklingen har lett till att 

svenska företag förflyttat delar av sin verksamhet utomlands bör således även 

fackföreningarna följa den utvecklingen och utöka sitt samarbete med företagen där.  
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Den ekonomiska globaliseringen har fört människor närmare varandra samtidigt som det 

har gjort det svårare att ha full kontroll och insyn både för företagen och andra 

intressenter. Det har även väckts en större medvetenhet kring sociala orättvisor och 

företag har börjat ta ett större ansvar genom CSR. Fackföreningar är en betydelsefull 

intressent i CSR vilket denna studie visar och för att ett hållbart globalt samhälle ska 

kunna uppnås krävs att alla aktörer på den globala arenan är synliga och samarbetar. 

Anledningen till att denna studie skrevs  inom företagsekonomin är således att 

fackförbunden har en större koppling till företagsekonomiska koncept, såsom 

intressentteori och CSR, än vad som tidigare framhållits. Precis som Dawkins (2010) 

poängterar är trots allt fackföreningar föregångare till CSR och bör därmed ha en 

självklar del i CSR-konceptet och dess utveckling.  

 

6.3 Kritik till arbetet 
 

Det är viktig att återigen poängtera att respondenternas svar i denna studie till viss del kan 

vara subjektiva och därmed är det inte givet att de representerar fackföreningarnas åsikter 

i stort. Detta bör has i åtanke och beaktas då studiens slutsatser iakttas. En del 

respondenter från samma förbund har olika syn på vissa aspekter vilket visar att 

kunskaper och erfarenheter samt personliga åsikter och ideologier kan spela större roll än 

förbundets ställningstaganden. Studien är begränsad såtillvida att fackförbundens 

skriftliga dokument inte har undersökts. Därför går det inte att utgöra huruvida det finns 

skriftliga belägg för det som uttrycks.   

 

Ytterligare kritik kan riktas mot att ljudupptagning inte gjordes av en av intervjuerna 

vilket ledde till att materialet blev bristfälligt och därmed även analysen av just den 

intervjun. Dessutom mejlades intervjuguiden till en av respondenterna vilket gjorde att 

respondenten fick längre tid att förbereda sig och reflektera över sina svar än resterande 

respondenter. Om intervjuguiden hade mejlats till de andra respondenterna hade 

möjligtvis deras svar sett annorlunda ut vilket hade fått konsekvenser för studiens 

resultat.  

 

Kritik kan även riktas mot det teoretiska materialet om levnadslön som använts. Hovland-

Steindals (2009) rapport är visserligen godkänd av ett norskt forskningsinstitut men är 
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inte publicerad i en vetenskaplig journal. Dessutom är organisationen Framtiden i våre 

hender en  miljöorganisation vilket kan kritiseras då de inte arbetar på ett helt 

vetenskapligt sätt. Däremot är organisationen politiskt och religiöst obunden samt 

refererar kontinuerligt till använda källor, vilket talar för större objektivitet än om fallet 

var det motsatta.   

 

När arbetet inleddes hade vi en tämligen naiv inställning till levnadslön och insåg inte 

komplexiteten i det. Resultatet av intervjuerna har visat att det inte är så okomplicerat  

som det vid första anblicken verkade vara. För att göra en mer utförligare studie kring 

levnadslöner krävs mer explicit sakkunskap. Vad gäller fackföreningarnas roll i CSR 

globalt sett finns en problematik i att deras medlemmar befinner sig i Sverige och det är i 

första hand dem som de representerar. På så vis går det att problematisera kring var 

gränsen ska dras gällande deras sociala ansvar.  

 

Skulle arbetet göras om idag vore det önskvärt att även använda skriftliga dokument från 

fackförbunden som komplement till intervjuerna för att stärka resonemang. Det hade även 

varit av intresse att undersöka fackförbund i utvecklingsländer i syfte att få närmare 

inblick i arbetet där och för att se hur CSR-arbetet ser ut i praktiken. Vidare hade det varit 

givande att se hur fackföreningar i utvecklingsländer ser på levnadslöner.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  
 

Vad det gäller vidare forskning skulle det vara av intresse att studera andra sidan av 

myntet och således det  svenska näringslivet syn på fackföreningar som intressent i CSR 

samt levnadslöner. Egels-Zandéns (2009) studie visar att företags motiv till att 

underteckna internationella ramavtal beror på viljan att uppnå legitimitet från 

fackföreningar. Det kan vara relevant att undersöka om svenska företag delar denna syn.  

 

Det har framgått i studiens teoretiska ramverk att det är i textilbranschen många svenska 

företag har sin produktion i utvecklingsländer, därav skulle en studie om levnadslöner av 

företag i textilbranschen vara intressant.  Skiljer sig inställningen till levnadslöner i olika 

branscher och länder? För att ta reda på detta skulle en jämförande studie mellan olika 

branscher i Sverige som har produktion i utvecklingsländer kunna göras.   
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Då denna studie inte fokuserar på kostnaderna eller eventuella produktivitetsökningar 

som följd av införandet av levnadslön, kan det vara önskvärt att utföra en studie kring 

detta. Det finns ytterligare en intressant frågeställning kring huruvida det föreligger en 

risk att utländska investeringar minskar eller försvinner från ett land om lönenivån  höjs. 

Två av respondenterna som har sin bakgrund i nationalekonomi och framhåller att det är 

bra för utvecklingen av ett land när lönenivån höjs. De poängterar även att det inte finns 

några studier som bevisar motsatsen, något som många framhåller som argument emot 

införandet av levnadslöner. Därför skulle det vara intressant med en studie av kostnaderna 

av en implementering av levnadslöner samt en potentiell produktivitetshöjning i samband 

med detta. Dessutom för att få fördjupande kunskap och förståelse för vad detta innebär i 

praktiken.  
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Appendix 1 

Sammanställning av respondenter 

 

Organisation:   LO 

Namn:   Susanne Lindberg-Elmgren 

Roll i organisationen:  Utredare på internationella enheten 

Datum:   9 november 2010 

 

Organisation:   TCO 

Namn:   Lars Bengtsson 

Roll i organisationen:  Internationell sekreterare 

Datum:   12 november 2010 

 

Organisation:   SACO 

Namn:   Åke Zettermark 

Roll i organisationen:  Internationell sekreterare 

Datum:   25 november 2010 

Namn:   Håkan Regnér 

Roll i organisationen:  Forskare 

Datum:   10 november 2010 

 

Organisation:   GS 

Namn:   Leif Mettävainio 

Roll i organisationen:  Internationell sekreterare 

Datum:   17 november 2010  

 

Organisation:   Unionen 

Namn:   Marie Kihlberg och Elisabeth Åberg 

Roll i organisationen:  Internationell sekreterare och utredare 

Datum:   25 november 2010  

 

Organisation:   Sveriges Ingenjörer 

Namn:   Paul Lidehäll 

Roll i organisationen:  Internationell sekreterare 

Datum:   9 november 2010  

 

Organisation:   LO/TCO biståndsnämnd   

Namn:  Anonym 

Roll i organisationen:  Regionsansvarig  

Datum:   24 november 2010 
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Appendix 2 

Intervjuguide 

CSR 

1) Viktigaste frågan inom CSR?  EU:s definition av CSR, vad tycker du om den?” Ett 

begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga 

hänsyn i sin verksamhet och i sin verksamhet med intressenter, utöver vad lagen kräver” 

(Löhman & Steinholtz, 2003, s.13) (Denna lästes upp vid intervjutillfället). 

 

2) Det finns de som menar att många fackföreningar ser CSR som ett hot då det ger mer 

makt och handslingsfrihet till managers. Ser ni CSR som ett hot? Är det problematiskt att 

det läggs på den privata sektorn och dessutom är frivilligt?  

 

 

3) Har ni själva utarbetat strategier för CSR arbetet? Har ni anpassat era strategier till den 

förändring (MNC:s befinner sig i utvecklingsländer och har tagit på sig ansvaret för 

sociala frågor) som har skett? 

 

 

4) Det danska facket LO menar att fackföreningar spelar en avgörande roll vad gäller att 

uppnå både den interna (arbetsmiljöfrågor exv. jämställdhet på arbetsplatsen) och externa 

dimensionen av CSR. Vad tror du om detta? 

 

 

5) Är det så att fackrörelsen påverkar agendan för multinationella företag och deras 

agerande i tredje världen? 

  

 

6) Vissa menar att fackföreningar i östra Europa inte alls är bekanta med konceptet CSR. 

Hur ser ni på detta? Är det ett problem?  

 

 

7) Många europeiska fackföreningar föreslår att CSR initiativ ska åtföljas av ett antal 

verifikations verktyg såsom CSR märkning och obligatorisk information och granskning. 

Vad anser du om detta? 

 

 

8) Finns det några element inom CSR som ni inom facken i synnerhet stödjer? Är det så 

att fackföreningar främst fokuserar på interna aspekter såsom säkerhet på arbetsplatser, 

tala för jämställdhet etc. och detta främst på ett lokalt plan?  

 

 

9) Ett antal fackföreningar är förespråkare av självständiga granskningar av CSR 

rapporter – hur ställer sig de svenska facken till detta?  

 

10) Det finns även de som samarbetar med NGO:s. Är detta något som svenska 

fackföreningar gör?  
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11) Många fackföreningar har tappat många medlemmar. Storbritannien och Tyskland har 

tappat mer än en tredjedel av sina medlemmar. Hur påverkar detta ert arbete och 

legitimitet? 

 

 

12) Fackföreningar som har en relativt stark position i företagsländer såsom Danmark, 

hävdar att de själva är drivare av CSR. Vad säger de svenska fackföreningarna att de är?  

 

13) Går det att använda CSR för att lyckas uppnå levnadslöner i utvecklingsländer? 

 

Levnadslön 

14) Definition av levnadslön: ”en lön som täcker de grundläggande behov en familj har 

såsom mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn, sjukvård samt lite extra för 

sparande och/eller oförutsedda utgifter” (Hearson, 2007, se Hovland- Steindal 2009, s. 6). 

Hur ser du på denna definition?   

 

15) Samarbetar ni med fackföreningar i låglöneländer? Konkret exempel. 

 

16) I rapporten (”Syr kläder för småpengar” av Hovland-Steindal) som vi har läst menar 

att det är väldigt viktigt att norska fackföreningar ger stöd till initiativ som arbetar för 

levnadslöner, exempelvis kampanjer och aktioner där ”lön att leva på” står överst på 

agendan. – Är detta något ni arbetar med?  

 

17) Det finns några få företag som arbetar med levnadslöner (bl.a. norska 

fritidsklädföretaget Stormberg och svenska Dem Collective) och som faktiskt har angivit 

levnadslön som ett krav i sina uppförandekoder. Hur arbetar ni för att företag ska 

implementera levnadslöner i sina uppförandekoder? Kan ni göra något? Vad? 

 

18) I rapporten menar de att ILO konvention nr.131 krav om minimilönestandard bör 

ändras till att gälla en levnadslönestandard och på sikt göra den till en kärnkonvention, 

Vad tycker du?  Skulle det kunna göra någon skillnad i arbetet för levnadslöner? 

 

19) I rapporten framgår det att det endast är i 11% av produktionsländer där en minimilön 

fastställs genom kollektiva förhandlingar. Det vanligaste (63% av länderna) är att 

myndigheterna och en/flera NGO:s eller intressegrupper konsulterar. I vissa fall (18 % av 

länderna) är det en kommitté som helt och hållet bestämmer. Vad gör ni för att öka den 

siffran d.v.s. vad gör ni för att öka att lönen fastställs genom kollektiva förhandlingar? 

 

20) En av orsakerna till att levnadslön inte har spridit sig mer är att det inte finns en 

enighet kring hur man ska beräkna en levnadslön. Vilken beräkning tycker ni är den mest 

realistiska/bästa? Är fackliga förhandlingar mellan företag och fackförening i vissa fall 

mer effektivt än att använda sig av en universell formel?  

 

21) Andelen fackligt organiserade i textilbranschen mkt låg. Hur arbetar ni för att öka 

organiseringen?  

 

 

22) Tycker ni att ni bör ta ett ansvar för att de uppförande koder som företag har antagit 

följs? Krav på transparens etc.? 
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23) Det har utvecklats en del etiska flerpartisinitiativ, vad tycker ni om detta? För/mot, 

varför? Flerpartsinitiativen spelar roll då de underlättar och hjälper sina medlemmar då de 

stöter på hinder i implementeringen av levnadslöner. Är detta något ni har märkt av, dvs. 

att flerpartsinitiativen underlättar för facklig organisering? Är ni representerade i någon 

styrelse för ett flerpartsinitiativ?  

 

 

24) Företaget Dem Collective har en egen fabrik och där är det ingen som är fackligt 

organiserad och en av orsakerna till detta är att de anställda anser att flera fackföreningar 

är korrupta och opålitliga. Hur ställer ni er till detta påstående? Behövs verkligen 

fackföreningar? Varför? 

 

 

25) I rapporten framgår det även att företagen bör offentliggöra sina leverantörslistor för 

att underlätta för arbetsrättsorg och lokala fackföreningar att få tillgång till fabrikerna. 

Vad säger ni om detta? Är det en bra idé?  

 

26) I låglöneländer har fackföreningar knappa resurser, författarna till rapporten 

understryker att en enda större satsning på samarbete mellan facken i rikare länder och 

facken i låglöneländer kan bidra till synliggörande, erkännande och en genomslagskraft. 

Har ni en större satsning på gång eller något ex. på en satsning?  

 

 

27) Hur upplever ni att andra intressenter (företag och NGO:s framförallt) ser på 

fackföreningar?  

 

 

28) Är det lätt eller svårt att samarbeta med multinationella företag? 

 

 

29) Hur ser relationen ut mellan fackföreningar och olika NGO:s?  

 

 

30) Ordet ”social” i CSR har för fackföreningar traditionellt sett inneburit 

arbetsförhållanden, relationer med anställda och medbestämmande. För NGO:s har det 

inneburit utveckling i tredje världen, globala epidemier, flykting hjälp och hemlöshet. 

Fackföreningar fruktar att NGO:s går för långt i sitt ansvarstagande och att det är 

fackföreningarnas roll att skydda arbetare nationellt och internationellt, inte NGO:s. Är 

detta ett problem enligt er och i så fall, minskar det fackföreningarnas betydelse?  

 

 

31) Finns det en konkurrens mellan fackföreningar och NGO:s och riskerar detta i så fall 

att försvåra  arbetet med implementeringen av CSR och levnadslöner?  

 

 

32) I en av artiklarna vi har läst framgår det att utländska investeringar i ett land skapar 

arbetstillfällen och skyndar på utvecklingen i landet och att högre löner hotar dessa 

arbetstillfällen. Facket i Estland hävdar att det inte är för arbetarnas bästa att kräva högre 

lön och att den dessutom i detta fall inte är i paritet med andra yrkesgruppers löner i 

landet. Vidare hävdar facket att det finska facket kräver högre löner för arbetarna i 

Estland för att förhindra att de finska arbetarnas löner sjunker på grund av att de 
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estländska arbetarnas löner är så låga. Det framgår också att det är en naturlig 

utvecklingsprocess att gå från låga löner till minskad arbetslöshet och ett rikare och mer 

utvecklat land och att industriländerna gått samma väg under en lång tid. Hur ser ni på 

detta? Är det ett legitimt argument för att inte kräva högre löner? 

 

 

33) Allmänheten i Estland anser att det finska facket utnyttjar sin monopolistiska status 

(påverkan, straffrihet) mot regeringen, och genom att ställa ett sådant krav tvingar 

estländska sjömän ur konkurrensen. Kan det vara så att facken ibland motverkar 

utveckling och arbetarnas bästa?  

 

 

34) Enligt en annan artikel är det inte tillräckligt att lagstifta om levnadslön, även om 

detta oftast ses som ett verktyg mot fattigdom, då det oftast inte verkar effektivt.  Vad 

anser ni om detta? Vilken policy föreslår ni?  

 

 

35) I artikeln hävdar författarna att det enda effektiva sättet att uppnå en mer eller mindre 

bindande minimilönegrad för de fattigaste i utvecklingsvärlden är att regeringen agerar 

arbetsgivare som sista utväg. D.v.s., regeringen tar ansvar för att anställa det 

överskottsutbud av okvalificerad arbetskraft i ett land till en stipulerad lönegrad. Vad 

anser ni om detta sätt att hantera fattigdom? I en korrupt struktur, skulle detta fungera i 

realiteten?  

 

 

36) Tror du att företag antar CSR policys för att få legitimitet från fackföreningar och 

behålla en stabil relation med dem, helt enkelt för att fackföreningar är en aktör som är 

fundamental i CSR-diskursen? 
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Appendix 3 

Behov 

Behov rankas i olika steg i Maslows behovstrappa där grundläggande behov består av 

mat, vatten, sömn, husrum etc. Maslows behovstrappa kan dock kritiseras för att inte 

gälla alla samhällen, såsom mer kollektivistiska samhällen där behoven på de högre 

nivåerna eller mellannivåerna inte rankas i samma ordning som i ett individualistiskt 

samhälle. Ett exempel är självförverkligande som ligger högst upp. I ett kollektivistiskt 

samhälle rankas nödvändigtvis inte självförverkligande som ett viktigt behov och 

värderas kanske inte lika högt som i ett individualistiskt samhälle, då kollektivet sätts 

främst. Även i ett individualistiskt samhälle kan vissa behov såsom säkerhet befinna sig 

på en högre nivå (terrorhot o.s.v.) än vad Maslows behovstrappa illustrerar. Trots att flera 

av de högre behoven är tillfredställda kan behovet av säkerhet kvarstå som ouppfyllt 

(Evans et al., 2009). Således kan behov tolkas på olika sätt och vi utgår från Hovland-

Steindals levnadslönedefinition av vad grundläggande behov innebär. 
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