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1 Introduktion 

 

Företagens sociala ansvar - CSR (från engelskans corporate social responsibility) handlar om att 

kombinera vinstdrivande affärsverksamhet med sociala krav. Detta betyder att företag som en 

central samhällsinstitution förväntas ta ett visst ansvar för den sociala utvecklingen i samhället 

och de individer som företaget berör.  

 

Företagsansvar inom den globala klädindustrin är ett ytterst aktuellt och omdiskuterat ämne. I 

takt med att multinationella företag har utlokaliserat stora delar av sin produktion till 

utvecklingsländer har debatterna kring fabriksarbetares bristfälliga arbetsförhållanden 

intensifierats. De senaste åren har omfattande fabriksolyckor såsom Rana Plaza-kollapsen i 

Bangladesh uppmärksammats och rapporter om bristande säkerhet och undermålig respekt för 

arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter förekommer allt oftare. 

 

Det finns många olika faktorer och aktörer som påverkar utvecklingen av CSR inom den globala 

klädindustrin. Syftet med denna uppsats är att utreda om CSR och den ”soft law” begreppet 

baserar sig på är ett effektivt sätt att öka respekten för arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter 

och om chanserna för förbättringar ökar när fler aktörer och intressenter höjer rösten? 

1.1 Inledande ord om CSR 

Innebörden av begreppet CSR har varierat genom tiderna och synen på företagens roll och ansvar 

förändras i takt med samhällsutvecklingen. Omfattningen av ansvaret varierar även beroende på 

företagets verksamhetsområde. Det saknas en specifik och väletablerad definition av CSR men 

många aktörer har försökt formulera innebörden av begreppet på olika sätt. Trots oklarheter 

kring definitionen har begreppet fått stor spridning, framför allt i västvärlden men även på andra 

håll, och idag redovisar majoriteten av världens börsnoterade företag någon form av socialt 

ansvar.1  

                                                 

1 Grafström, Maria, Göthberg, Pauline & Windell, Karolina, CSR: Företagsansvar i förändring, Liber, Malmö, 

2008, s. 13-15, 58. 
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En bidragande faktor till att intresset för CSR tog fart var bland annat ett stort antal 

företagsskandaler som inträffade runtom i världen kring millennieskiftet. Främst i USA, men 

även i Sverige och andra länder, uppdagades flera omfattande redovisnings- och 

förskingringsbrott vilket ledde till försvagat förtroende för näringslivet. I samband med dessa 

skandaler intensifierades antiglobaliseringsdebatten och diskussioner kring företagens sociala 

ansvar kom högt upp på agendan. Genomslagskraften blev även stor i media och forskningen 

inom CSR ökade markant. Idag finns ett brett utbud av riktlinjer, rekommendationer och 

standarder för socialt ansvarstagande och det blir allt svårare, speciellt för stora företag, att 

undvika omgivningens krav på hållbart företagande.2 

 

Tvingande regler, såsom nationell lagstiftning och internationella överenskommelser, ställer 

grundläggande krav på företagens verksamhet och ansvar. Essensen av CSR är dock att det 

handlar om frivillig självreglering som sträcker sig utöver det som lagen förordnar. Även om 

tvingande regler har betydelse för företagens sociala ansvar är det främst genom frivillig 

reglering som CSR har utvecklats de senaste decennierna. Dessutom finns det en ansenlig mängd 

andra normer och värderingar som företag bör förhålla sig till, såsom branschpraxis och rådande 

samhälleliga förväntningar.3 

 

Företagens sociala ansvar formas genom relationerna till dess omgivning. Det är i samspelet med 

olika intressenter4 och genom de krav som ställs från deras håll som innebörden av CSR 

kristalliseras. Intressentbegreppet inkluderar flera aktörer vars betydelse varierar beroende på 

deras inflytelse på företaget och i vilken grad de berörs av företagets verksamhet. Som 

huvudsakliga intressenter brukar nämnas investerare, stater, kunder, anställda, 

intresseorganisationer och media med flera.5 Universitet och andra skolor har generellt sett inte 

haft någon framhållande roll som intressent men har ändå deltagit i utvecklingen av CSR-krav 

och uppmärksammat missförhållanden inom företag på ett betydelsefullt sätt, speciellt inom 

klädindustrin. På universiteten formas engagerade samhällsaktörer vars påverkningsmöjligheter 

                                                 

2 Grafström, Göthberg, & Windell, i not 1 a.a., s. 16-20. 
3 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 22-23. 
4 Begreppet ”intressent” motsvarar i detta arbete engelskans ”stakeholder”. 
5 Benn, Suzanne & Bolton, Dianne, Key Concepts in Corporate Social Responsibility, SAGE Publications, London, 

2011, s. 199. 
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och inflytande inte bör underskattas.6 Det är i samspelet mellan företagen och alla intressenter 

som nya regleringar, idéer och krav växer fram och därför har intressentbegreppet en avgörande 

betydelse i diskussionerna kring CSR. 

 

CSR omfattar huvudsakligen fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöpåverkan och 

antikorruption. För företag inom den globala klädindustrin aktualiseras alla områden i olika 

utsträckning. Vad gäller arbetsrättsliga aspekter och mänskliga rättigheter stöter dagens företag 

på många utmaningar speciellt i samband med sin verksamhet i utvecklingsländer. Denna 

verksamhet är ofta mycket omfattande och inkluderar flera leverantörsled vilket försvårar 

kontrollen och upprätthållandet av arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter.  

 

För företag inom den globala klädindustrin aktualiseras många svåra ansvarsfrågor som kräver 

både omfattande resurser och djupgående förståelse av CSR. Det ökade antalet engagerade 

aktörer bidrar också till att ansvarskraven ständigt omformas och utvecklas. I och med detta har 

en strukturerad och välimplementerad hållbarhetsstrategi blivit en förutsättning för att företaget 

ska lyckas med sitt CSR-arbete och därmed kunna bidra till ett bättre samhälle samtidigt som 

företagets framgång tryggas. 

1.2 Ämnesval – motiv, precisering och avgränsning 

Mitt intresse för företagens sociala ansvar har väckts i samband med de flitiga debatter som förts 

inom området de senaste åren. Under de senaste månaderna har problematiken kring 

företagsansvar inom textilindustrin speciellt uppmärksammats i och med kollapsen av Rana 

Plaza-komplexet i Bangladesh som orsakade över 1000 arbetares död. Detta ledde till omfattande 

protester både i Bangladesh och i andra delar av världen och flera kända klädföretag fick återigen 

stå till svars för de undermåliga arbetsförhållandena som textilarbetare i många 

utvecklingsländer utsätts för.7 Under 2012 uppdagades också allvarliga arbetsrättsliga problem i 

Indonesien då nästan 3000 textilarbetare lämnades utan jobb och avgångsvederlag när en 

                                                 

6 Vasilescu, Ruxandra, Barna, Cristina, Epure, Manuela & Baicu, Claudia, Developing university social 

responsibility: A model for the challenges of the new civil society, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 2, 

2010, s. 4177-4180. 
7 Salzinger, Caroline, Bangladesh går in för att höja textilarbetares lön, Sveriges Radio – Ekot, 12 maj 2013, 

Hallstedt, Niklas, Bangladesh textilarbetare kräver högre löner, Kollega, 23 september 2013.  
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textilfabrik abrupt lades ner.8 På grund av dylika händelser och mitt stora intresse för mänskliga 

rättigheter beslöt jag mig därför för att fördjupa mig i företagens sociala ansvar inom den globala 

klädindustrin. 

 

CSR är ett mycket brett ämne som inkluderar både mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 

miljöpåverkan och antikorruption. Eftersom uppsatsens omfattning är begränsad har jag på basen 

av mina intressen och erfarenheter valt att fokusera på mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga 

aspekter. Miljöaspekter och antikorruption kommer därmed att lämnas utan djupare analys. Med 

utgångspunkt i ett antal aktuella fall har jag valt att koncentrera mig på CSR inom den globala 

klädindustrin, med fokus på asiatiska produktionsländer, och närmare studera alternativa aktörer 

och initiativ som eventuellt kan bidra till att förbättra textilarbetarnas rättigheter. 

1.3 Syfte, frågeställningar och tes 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om CSR är ett effektivt sätt att öka respekten för 

arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter inom den globala klädindustrin och på vilket sätt detta i 

så fall görs. Är ”soft law” som CSR baserar sig på tillräcklig för att åstadkomma förbättringar för 

utsatta arbetstagare inom den globala klädindustrin? Ökar chanserna för förbättringar genom att 

flera aktörer och intressenter höjer rösten?  

 

Jag kommer också att undersöka vilka sociala krav som ställs på företag idag och på vilket sätt? 

Behöver företag ta socialt ansvar? Vilka regleringar och intressenter bör beaktas? Är det lönsamt 

att ta socialt ansvar och var går gränsen för ansvaret?  

 

Min tes är att företag, speciellt inom den globala klädindustrin vars konsumentfokus är stort, 

ställs inför allt högre sociala krav av allt fler aktörer. Detta medför att avsaknad av en 

hållbarhetspolicy och korrekt uppföljning utgör stora risker, såväl sociala som ekonomiska, 

speciellt för stora multinationella företag. 

 

                                                 

8 Rosenblum, Jonathan, Bucky v. Adidas: Indonesia Labour Rights Violations Head to Court in Wisconsin, PR 

Watch, 19 juli 2012. 
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1.4 Metod 

I denna uppsats tillämpas rättsvetenskaplig metod med inslag av rättssociologi. Häri ingår 

rättskälleläran som används för att presentera och analysera gällande rätt, det vill säga de lagar, 

konventioner och instrument som gäller inom CSR-området och mer specifikt inom klädindustrin. 

Vidare kommer jag med hjälp av juridisk metod att tolka och analysera den praktiska tillämpningen 

av de aktuella reglerna. Med hjälp av rättsvetenskaplig metod vill jag således diskutera och 

argumentera kring tillämpningen av relevanta bestämmelser och ”soft law”.9 

 

CSR handlar mycket om hur olika regler, normer och förväntningar påverkar företagens beteende i 

samhället och hur de motiveras att arbeta med hållbarhetsfrågor. Jag vill genom denna uppsats 

undersöka hur olika regleringar och faktorer påverkar företagens sociala ansvar men också hur 

företagens beteende i sin tur påverkar rättsbildningen och rättstolkningen. Med hjälp av 

rättssociologisk metod vill jag också analysera hur etablerade kunskaper, teorier och praktiska 

erfarenheter påverkar företagen och vilka regler och normer som berör företagen i praktiken. Från ett 

rättsociologiskt perspektiv vill jag således undersöka vikten av olika regler inom CSR och hur även 

andra faktorer spelar in.10 

1.5 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen består av totalt sex kapitel inklusive två slutliga kapitel som innehåller förkortningar 

respektive referenser. Den huvudsakliga substansen reflekteras således i de fyra första kapitlen. 

Kapitel ett utgör en introduktion till ämnet och uppsatsen samt närmare presentation av 

ämnesvalet, syftet och metoden. Kapitel två innehåller sedan en redogörelse för framväxten, de 

juridiska ramarna och drivkrafterna bakom företagens sociala ansvar. I det tredje kapitlet 

kommer jag att gå närmare in på CSR inom den globala klädindustrin och undersöka vilka 

arbetsrättsliga problem som finns, hur företagsansvaret regleras och vilka alternativa 

påverkningsmöjligheter som presenterats. Problematiken kommer även att illustreras genom 

aktuella exempel. Slutligen kommer jag att sammanfatta och analysera innebörden av det som 

framkommit och diskutera eventuella framtida utmaningar i kapitel fyra. 

                                                 

9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2 u., Norstedts 

juridik, Stockholm, 2007, s. 36-39. 
10 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 207-209. 
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2 Framväxten och drivkrafterna bakom CSR 

2.1 Hur definieras CSR? 

Det har gjorts många försök att definiera CSR men någon exakt definition har inte kristalliserats. 

Det är i stor utsträckning upp till varje företag att definiera CSR utifrån eget perspektiv.11 För att 

få en mer allmängiltig definition av begreppet kan man dock ty sig till doktrinen och 

respekterade aktörer inom området. 

 

Under 1980- och 1990-talet användes många olika begrepp för att definiera företagens sociala 

ansvar. Man talade om företagsetik, företag som goda medborgare (corporate citizenship), 

hållbarhet, företagsansvar etc. Organisationen Business for Social Responsibility (BSR) som 

hjälper företag i deras CSR-arbete har beskrivit CSR som företagens skyldighet att, i sin strävan 

efter ekonomisk vinst, respektera etiska värderingar, människor, lokalsamhällen och miljön. 

Detta kräver välintegrerade riktlinjer och praxis som genomsyrar hela affärsverksamheten och 

bolagsstyrningen.12 

 

En annan definition av CSR är den flitigt citerade beskrivningen som EU-kommissionen 

formulerade 2001. Där beskrivs företagens sociala ansvar som ”ett begrepp som innebär att 

företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin 

samverkan med intressenterna”. Genom detta frivilliga engagemang bidrar företagen till 

förbättrad social utveckling, starkare miljöskydd och bättre respekt för mänskliga rättigheter 

såväl internt som externt.13  

 

Inom klädindustrin tillämpas ingen särskild definition av CSR utöver de allmänna. Sakkunniga 

väljer dock att framhålla förhållandet till arbetarna och verksamhetens miljöpåverkan. För 

företag inom klädbranschen innebär CSR en särskild betoning på fabriksarbetarnas rättigheter 

och skyldigheter, arbetsförhållanden och säkerhetsaspekter i textilfabrikerna, vikten av 

                                                 

11 Carroll, Archie B., Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Business & Society, 

vol. 38, no 3, 1999, s. 268.295, s. 273-284 
12 Dickson, Marsha A., Loker, Suzanne, Eckman, Molly, Social Responsibility in the Global Apparel Industry, 

Fairchild Books, New York, 2009, s. 28-29. 
13 Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar (KOM(2001) 366 slutlig), s. 6. 
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lokalkännedom, verksamhetens miljöpåverkan, minimering av föroreningar, hantering av 

klädavfall, konsumenternas välmående och balans mellan kvalitet och pris.14  

 

De flesta definitionerna av CSR betonar det frivilliga engagemanget som utöver lagstiftningen 

bemöter de sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska förväntningarna från omgivningen. Det 

handlar främst om förhållandet mellan företagen och deras intressenter men även till samhället i 

stort. Tanken är inte att CSR ska ta över den offentliga sektorns uppgifter men företag bör vara 

mer än enbart vinstdrivande aktörer utan sociala värderingar. Ingen lever i ett vakuum och 

företag, precis som andra aktörer, är beroende av den omgivning de verkar i. 15  

 

CSR kan betraktas både som ett ändamål och ett medel som innefattar långsiktiga strategier där 

alla relevanta intressenter kontinuerligt involveras för att maximera företagens framgång. Det 

omfattar således mer än tillfälliga välgörenhetsprojekt.16 I slutändan är det ändå inte 

formuleringen av en exakt definition som är avgörande. Ur ett företagarperspektiv är det 

egentligen viktigast att förstå de krav och förväntningar som ställs på företag idag och hur dessa 

utvecklas med tiden. Det är genom kontinuerlig dialog med intressenterna som innebörden av det 

sociala ansvarstagandet verkligen formas och definieras. 

2.2 Kort historik  

Under de senaste decennierna har intresset för företagens sociala ansvar ökat lavinartat. Idén om 

att företag har ett visst socialt ansvar är dock inget nytt fenomen. Under industrialiseringsvågen, 

men redan under tidigare epoker, bidrog företag till utvecklingen av samhällstjänster i form av 

sjukvård, skolverksamhet, brandkår och äldrevård etc. och i början av 1900-talet utvecklade flera 

svenska företag olika typer av välfärdsaktiviteter för sina anställda.17  

 

                                                 

14 Dickson, Loker & Eckman 2009, i not 12 a.a., s. 28-34. 
15 Werther, William B. Jr & Chandler, David, Strategic Corporate Social Responsibility – Stakeholders in a Global 

Environment, SAGE Publications: Thousands Oaks, 2006, s. 16-17, European Multistakeholder Forum on CSR, 

Final results and recommendations, Europeiska kommissionen, Bryssel, 29 juni 2004, s. 4. 
16 Werther & Chandler, i not 15 a.a., s. 6-9. 
17 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 27-29. 
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Som i så många andra sammanhang var det dock i USA som debatten om företagsansvar 

verkligen tog fart under 1950- och 1960-talet. Många var starkt kritiska till idén om socialt 

företagsansvar eftersom det ansågs strida mot företagens raison d’être, det vill säga vinst och 

lönsamhet. Den berömde ekonomen Milton Friedman ansåg att företagens sociala ansvar enbart 

handlar om ett ekonomiskt ansvar. Att gå med vinst, betala skatt, anställa personal och producera 

varor och tjänster är det enda sociala ansvar som ett företag bör ha.18 Dylika argument till trots 

ökade antalet företag som skänkte pengar till välgörenhet under samma period. Dessutom 

gjordes studier under 1970-talet som visade att majoriteten av allmänheten ansåg att företag även 

hade moraliska skyldigheter utöver de strikt ekonomiska. När ett par världsomspännande 

skandaler uppdagades kring samma period intensifierades diskussionerna kring CSR och 

konceptet såsom vi betraktar det idag började ta sin form.19 

 

I början av 1990-talet när globaliseringsdebatten tilltog ökade ytterligare kritiken mot speciellt 

multinationella företag som bröt mot mänskliga rättigheter och utnyttjade den billiga 

arbetskraften i tredje världen. I samband med en ny våg av företagsskandaler i USA och Europa 

ökade misstroendet mot storföretagen och bidrog återigen till att nya krav på socialt 

ansvarstagande växte fram. Orsaker till denna skandalvåg ansågs bland annat ha varit ett alltför 

snävt intressentbegrepp med fokus enbart på aktieägarna, investerarnas krav på snabb avkastning 

och orimliga belöningssystem inom företaget. I och med denna förtroendekris utvidgades 

företagens intressentsfär. Från tidigare fokus på aktieägarna började även andra intressentgrupper 

beaktas i större mån.20  

 

CSR-begreppet kom under denna period att inkludera mer än enbart välgörenhet. Många ansåg 

att företag var tvungna att ta ett bredare socialt ansvar genom att stödja de egna anställda, bidra 

till positiv utveckling i de länder de verkade i och respektera mänskliga rättigheter i 

verksamheten överlag.21 I detta sammanhang utgjorde ett flertal icke-statliga organisationer en 

                                                 

18 Friedman, Milton, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times 

Magazine, 1970-09-13. 
19 Segerlund, Lisbet, Making Corporate Social Responsibility a Global Concern. Ashgate, Farnham, 2010, s. 37, 

Carroll, i not 11 a.a., s. 275.  
20 Borglund, Tommy, De Geer, Hans & Hallvarsson, Mats, Värdeskapande CSR – hur företag tar socialt ansvar, 

Norstedts Akademiska Förlag, Falun, 2009, s. 49-54, Carroll, i not 11 a.a., s. 273-274. 
21 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 34-36. 
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drivande kraft och kunde med hjälp av sitt ökade inflytande driva uppmärksammade kampanjer 

mot multinationella företag som brast i sitt ansvarstagande, till exempel i förhållande till 

miljöfrågor och arbetsvillkor i utvecklingsländer. Dessutom började politiker reagera på den 

ohållbara situationen och ett antal riktlinjer, däribland FN:s Global Compact, utvecklades för att 

tydliggöra vad som förväntades av företagen.22  

 

Att CSR under det senaste decenniet fått en sådan genomslagskraft beror delvis på den 

omfattande uppmärksamhet som det fått i media. Dessutom har nya kommunikationsmöjligheter 

förbättrat möjligheterna att snabbt sprida information och mobilisera engagerade människor, 

vilket har främjat framfarten av CSR. 

2.3 Allmänna juridiska ramar 

Frivilligheten till trots finns det många juridiska instrument som reglerar företagens sociala 

ansvar i mer eller mindre bindande omfattning. Företag berörs av ett flertal internationella 

konventioner trots att dessa primärt riktar sig till stater. Dessutom finns det en uppsjö av 

nationella lagar som styr företagens verksamhet på olika sätt, även i förhållande till deras sociala 

ansvar. Det handlar till exempel om arbetsmiljö, anställningsskydd, arbetstider, semester, 

korruption, konsumentsäkerhet och miljöfrågor. Dessa bindande regler utgör en minimistandard 

men varierar enormt mellan olika länder, speciellt mellan industriländer och utvecklingsländer. 

 

Även om lagstiftning kring socialt ansvar är en grundläggande orsak till att många företag över 

huvud taget arbetar med CSR-relaterade frågor handlar CSR främst om frivilliga regler, normer 

och branschpraxis, såväl nationella som internationella. Ur ett företagarperspektiv har 

självreglering genom frivilliga åtaganden ansetts mest fördelaktiga och det är genom denna typ 

av reglering som begreppet CSR i första hand har definierats och där utrymmet för att utvecklas 

verkar störst. Det bör dock påpekas att skillnaden mellan ”soft law” och ”hard law” inte alltid är 

självklar och detta försvårar en tydlig uppdelning.23 

                                                 

22 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 53-54. 
23 Tunhammar, Göran, Företagens samhällsansvar – ett problem i behov av en lösning, Magnusson, Åke (red.), Det 

globala ansvaret: Sjutton röster om internationellt företagande och etik, Ekerlids Förlag, Stockholm, 2003, s. 132-

150, s. 135-144. 
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2.3.1 Internationella regleringar 

Internationella bindande konventioner riktar sig i huvudsak till stater. Staterna bär det primära 

ansvaret för att konventionerna följs, men ansvaret berör indirekt också andra samhällsaktörer.24 

Många multinationella företag hävdar att internationella konventioner rörande till exempel 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller miljörätt enbart är tvingande för staterna som ratificerat 

dem, företagen i sig har inga juridiskt bindande skyldigheter att följa dessa överrenskommelser.25 

Bland annat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) klargör dock att 

ansvaret gäller alla individer och alla samhällsorgan, inklusive privata företag. Enligt 

förklaringen bör företag skydda och respektera sina anställda och deras närstående, 

samarbetspartners, delägare och alla aktörer i leverantörskedjan.26  

 

Dessutom styr många internationella konventioner indirekt de företag som står under ett lands 

jurisdiktion genom att överenskommelsen implementeras i den nationella lagstiftningen. 

Exempel på internationella konventioner som är juridiskt bindande och särskilt betydelsefulla 

inom den globala klädindustrin är den Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta 

kärnkonventioner. Dessa konventioner berör förbud mot tvångsarbete, föreningsfrihet, 

organisationsrätt, kollektiv förhandlingsrätt, lika lön för män och kvinnor, förbud mot 

diskriminering vid anställning och yrkesutövning, minimiålder samt förbud mot barnarbete. 

Ytterligare fastslår ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet 

från 1998 samt riktlinjerna kring konventionernas uppföljning att alla ILO:s medlemsländer 

måste respektera och fullfölja de principer och rättigheter som uttrycks i ILO:s åtta 

kärnkonventioner.27 Även om ILO:s deklaration från 1998 inte riktar sig direkt till företag 

presenterar den grundläggande principer som rör arbetsrätt och specifika 

uppföljningsmekanismer som i allra högst grad är relevanta för globala företag.28 I praktiken 

                                                 

24 Ruggie, John Gerard, Current Developments – Business and Human Rights: The Evolving International Agenda, 

The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 4, 2007, s. 819-840, s. 833-834. 
25 Bantekas, Ilias, Corporate Social Responsibility in International Law, Boston University International Law 

Journal, vol. 22, no 309, 2004, s. 309-347, s. 309-310. 
26 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, UN Doc A/RES/217/III, 1948. 
27 ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Internationella arbetskonferensen 

(ILC), 18 juni 1998. 
28 Bantekas, i not 25 a.a., s. 320. 
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binder sig dessutom många företag, till exempel the adidas Group, att följa ILO:s 

kärnkonventioner genom att hänvisa till dessa i sina interna riktlinjer och uppförandekoder.29 

 

Europeiska Unionens (EU) engagemang för CSR-frågor har hittills främst uttryckts genom icke-

bindande riktlinjer och rekommendationer i stil med grönboken ”Främjande av en europeisk ram 

för företags sociala ansvar” från 2001.30 Under våren 2013 har dock EU-kommissionen antagit 

ett förslag till ett direktiv som skulle förstärka transparensen kring sociala och miljömässiga 

aspekter i stora företag och därigenom bidra till långsiktig ekonomisk tillväxt och arbete. Detta 

skulle innebära att stora europeiska företag tydligare måste redovisa för hur de arbetar med till 

exempel sociala och arbetsrättliga frågor. För svenska företag skulle detta direktiv antagligen 

inte ha några större implikationer eftersom transparensen redan är mycket god men för andra 

europeiska företag kunde det har större påverkan. Även om detta enbart rör europeiska företag 

ger det ändå en hänvisning om att vikten av CSR-frågor och därtill relaterade regleringar ökar.31 

2.3.2 Nationell lagstiftning 

Nationella lagar som direkt berör CSR är ovanligt. Eftersom CSR huvudsakligen handlar om 

frivillig reglering är bindande lagar i sig en paradox. Trots att en del initiativ tagits är motståndet 

fortfarande rätt stort. Det finns dock många andra nationella lagar som, utan att direkt använda 

begreppet CSR, styr företagen i deras verksamhet och som relaterar till sociala frågor. Det 

handlar huvudsakligen om lagarna i det land där företaget är registrerat och lagarna i det land där 

verksamheten föregår.32 

 

Vad gäller själva bolagsstyrningen har de flesta länder associationsrättsliga lagar som 

registrerade företag måste följa. Till stor del som reaktion på de många företagsskandaler som 

uppdagades i USA (men även i Sverige) kring millennieskiftet stiftade man i USA den välkända 

Sarbanes-Oxley Act (SOX)33, som tvingar alla börsnoterade företag att garantera riktigheten av 

                                                 

29 The adidas Group, Labour Rights Charta, 1 maj 2011. 
30 Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar (KOM(2001) 366 slutlig), i not 13 a.a. 
31 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC 

and 83/349/EEC as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large companies and 

groups (COM(2013) 0207 final). 
32 Bantekas, i not 25 a.a., s. 325-327. 
33 Sarbanes–Oxley Act, Public Law 107–204, enacted July 30, 2002. 

http://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=USPubLaws&cong=107&no=204
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delårsrapporter och annan finansiell information. SOX kräver också att företagsledningen skapar 

en företagskultur med höga etiska normer samt att granskade revisorer är oberoende. 

Företagsskandalerna inspirerade även Sverige att förbättra regleringarna kring företag och deras 

organisation.34  

 

I själva verksamheten stöter företagen också på en stor mängd nationella regleringar som måste 

iakttas. Inom klädindustrin möter företag, utöver grundlagstadgade fri- och rättigheter, regler 

som bland annat berör arbetsrätt och antidiskriminering, miljörätt och socialförsäkringar. Även 

internationella konventioner som implementerats i nationell lagstiftning sätter ramarna för 

företagens handlingsutrymme. I de nordiska länderna och i många europeiska länder är skyddet 

för arbetstagare väl utvecklat och de internationella CSR-instrument som upprättats ställer ofta 

lägre krav än vad som redan finns. I många utvecklingsländer, där klädindustrin spelar en viktig 

roll, är den nationella lagstiftningen mycket svagare och de internationella regleringarna har 

därmed en större betydelse. 

 

Globaliseringen har tyvärr bidragit till att nivån på nationell lagstiftning i vissa länder har 

försvagats genom internationellt bindande handels- och investeringsavtal och genom det enorma 

inflytandet som många globala företag har idag. Därför har betydelsen av internationella 

riktlinjer för företag varit stor för utvecklingen mänskliga rättigheter och arbetsrätten, även inom 

klädindustrin.35 

2.3.3 Frivillig reglering som ”soft law” 

CSR definieras oftast som företagens frivilliga engagemang som går utöver tvingande 

internationell och nationell reglering. Denna frivilliga reglering kan bäst beskrivas som ”soft 

law”, det vill säga en form av mjukare lagstiftning som riktar sig direkt till företag men som inte 

har samma juridiska tyngd som traditionell lagstiftning. Att den frivilliga ”lagstiftningen” inte 

har samma bindande effekt eller kan verkställas på motsvarande sätt betyder inte att dess 

genomslagskraft är sämre, tvärtom. Självreglering är mindre byråkratiskt och föredras ofta av 

företagen. Samtidigt är frivilligheten är relativ. Att följa den etablerade ”frivilliga” regleringen 

                                                 

34 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 55-56. 
35 Amnesty International, Nigeria – Are Human Rights in the Pipeline, AFR 44/020/2004, 2004-11-09, s. 6. 
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krävs ofta för att företagen ska anses legitima och är mycket viktigt för företagens anseende och 

varumärke. I konkurrensen med andra företag känner nog många företag sig tvingade att följa de 

frivilliga reglerna vilket gör att de får en stor genomslagskraft i alla fall, även utan att vara 

tvingande.36 

 

Exempel på betydelsefull ”soft law” som kompletterar varandra är FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter (hädanefter UNGP), OECDs riktlinjer för multinationella 

företag, ILO:s trepartsdeklaration om rättigheter i arbetslivet, FN:s Global Compacts tio 

principer och the Global Reporting Initiative. Även den Internationella 

standardiseringsorganisationen (ISO) har utvecklat standarden ISO 2600037, som fastställer 

riktlinjer för hur företag och organisationer kan arbeta med socialt ansvarstagande. 

 

Ett av de mest aktuella instrumenten är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 

rättigheter som antogs år 2011 av FN:s råd för mänskliga rättigheter under ledning av professor 

John Ruggie. Dessa principer ger praktisk vägledning i hur ramverket ”Skydda, respektera, 

åtgärda” från 2008 bör implementeras. Ramverket i sig berör staters respektive företags 

skyldigheter att skydda mänskliga rättigheter samt principer för hur kränkningar ska åtgärdas. 

Enligt principerna bör alla företag ha en policy för mänskliga rättigheter, processer för att 

identifiera, hantera och redogöra för sin påverkan på mänskliga rättigheter och metoder för att 

åtgärda eventuella kränkningar.38  

 

I motsats till många andra ”soft law”-instrument, som oftast är utformade av olika internationella 

organ och riktar sig mot medlemsstaterna, är OECD:s riktlinjer formulerade av stater för 

multinationella företag. Trots att de inte är juridiskt bindande för företag har medlemsstaterna 

kommit överens om att följa riktlinjerna och uppmuntra företagen att respektera dem. 

                                                 

36 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 96-103. 
37 Swedish Standards Institute, Svensk standard SS-ISO 26000:2010: Vägledning för social ansvarstagande (IDO 

26000:2010, IDT), 19 november 2010. 
38 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 

Remedy” Framework, UN Doc A/HRC/17/31, 2011. 
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Riktlinjerna som uppdaterades år 2000 innehåller rekommendationer kring allt från mänskliga 

rättigheter, arbetsrätt, miljö, korruption till konsumentfrågor, teknologi och konkurrensfrågor.39 

 

Som komplement till OECD:s riktlinjer finns även ILO:s trepartsdeklaration om rättigheter i 

arbetslivet från 2006. Trepartsdeklarationen definierar företagens ansvar gällande anställdas 

rättigheter och utgör riktlinjer till företag, stater och fackföreningar som rör anställningar, 

kompetensutveckling och arbetsförhållanden etc. Deklarationen beaktar även den tidigare 

nämnda ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998 

samt riktlinjerna för uppföljningen av kärnkonventionerna.40 

 

FN:s Global Compact41 som lanserades år 2000 är i sin tur ett initiativ för att involvera företag 

mer i FN:s arbete för en mer rättvis värld. Syftet var att öka företags medvetenhet om moraliska 

aspekter av sin verksamhet och samtidigt uppmana dem att öka sitt sociala ansvarstagande. 

Initiativet består av tio principer som omfattar arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och 

miljöansvar. Både OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact innehåller så kallade 

uppföljningsmekanismer som dock är svagare än sedvanliga uppföljningsmekanismer som ofta 

etableras genom internationella instrument.42 

 

Sedan finns även the Global Reporting Initiative (GRI), en organisation som har utvecklat en 

uppsättning frivilliga riktlinjer som guidar organisationer och företag i deras redovisning av sitt 

hållbarhetsarbete. GRI är ett mycket väletablerat och populärt hållbarhetsinstrument som tack 

vare sin stora spridning ger goda möjligheter att jämföra företag sinsemellan. GRI skapar 

branschspecifika riktlinjer utgående ifrån företagens egna behov och kan därför anpassas efter 

företagens egna önskemål.43 

 

Utöver de ovan redovisade frivilliga regleringarna finns det naturligtvis branschpraxis, 

                                                 

39 OECD:s riktlinjer för multinationella företag, OECD Publishing, 2011, Bantekas, i not 25 a.a., s. 319. 
40 ILO:s trepartsdeklaration om multinationella företag och socialpolitik, 1 januari 2006. 
41 United Nations Global Compact, The Ten Principles, 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html, lydelse 31 oktober 2013. 
42 Bantekas, i not 25 a.a., s. 319-320, Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 43-47. 
43 Global Reporting Initiative, tillgänglig via https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx, lydelse 19 

december 2013. 

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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uppförandekoder och andra instrument som reglerar företagens sociala ansvar. Speciellt 

uppförandekoder är vanliga inom textilindustrin och berör oftast arbetsförhållanden, 

säkerhetsfrågor och miljöaspekter. Eftersom CSR i stor utsträckning handlar om frivillighet utgör 

dessa instrument den huvudsakliga juridiska basen och är en stor tillgång för utvecklingen av 

företagens sociala ansvar. 

2.4 Motiv till CSR 

Det finns många olika orsaker till varför företag och organisationer väljer att arbeta med CSR. 

Utöver uttryckliga regleringar finns det många olika motiv till att företag tar socialt ansvar. 

Motiven och tillämpningen varierar också beroende på bransch, företagets storlek och dess 

resurser.  

2.4.1 Från riskminimering till lönsamhet 

Till en början handlar CSR ofta om att företag vill minimera riskerna. Man vill undvika 

lagöverträdelser och därigenom skydda sitt anseende och varumärke. En stor del av företagen 

inom den globala klädindustrin ser fortfarande riskminimering som den största anledningen till 

att arbeta med CSR. Genom att arbeta med hållbarhetsfrågor minskar också risken att bli utpekad 

av intresseorganisationer och uthängd i media, vilket annars kan ha förödande konsekvenser. Om 

arbetarna behandlas respektfullt minskar även risken för uppror och oroligheter. Vidare utgör 

också korruption en risk som hämmar en stabil utveckling för företagen och försämrar deras 

trovärdighet.44 

 

När företagen gått förbi riskminimering som främsta drivkraft är det ofta ökad lönsamhet och 

konkurrenskraft som motiverar. Att arbeta med CSR anses varumärkesstärkande och bidrar till 

att attrahera kompetent personal som bidrar till företagets utveckling.45 Trots att det inte finns 

entydiga belägg på att CSR verkligen är lönsamt pekar många studier åt det hållet och många 

                                                 

44 Welford, Richard & Frost, Stephen, Corporate Social Responsibility in Asian Supply Chains, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, Vol. 13, No. 3, 2006, s. 166-176., s. 173, Grafström, Göthberg & 

Windell, i not 1 a.a., s. 43-44. 
45 Horn af Rantzien, Mia, Företagens sociala ansvar – den internationella utvecklingen i ett svenskt perspektiv, 

Magnusson, Åke (red.), Det globala ansvaret: Sjutton röster om internationellt företagande och etik, Ekerlids Förlag, 

Stockholm, 2003, s. 25-42, s. 29-32. 
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företagsledare anser att CSR bidrar till företagets lönsamhet. Osäkerheten kring lönsamheten av 

CSR beror delvis på svårigheten att fastställa att det är just hållbarhetsarbetet som orsakat en 

positiv ekonomisk utveckling. Resultaten från lönsamhetsundersökningar varierar dessutom stort 

beroende på hur man mäter och vilken typ av verksamhet som inkluderas i mätningen.46  

 

Ett av skälen till att socialt ansvar anses leda till ökad lönsamhet är att relationen till företagets 

intressenter förbättras. Eftersom företag påverkas och utvecklas i relation till sina intressenter är 

det självklart att en oförmåga att leva upp till deras sociala krav och förväntningar leder till en 

negativ utveckling, även ekonomisk sådan. Även om inte alla intressenter ställer lika höga krav 

på socialt ansvar blir det allt vanligare att CSR-aspekter spelar en avgörande roll. Dessutom 

bidrar hållbarhetsarbetet oftast till effektivare resursanvändning vilket minskar kostnaderna och 

ökar produktiviteten. Ökat välstånd i samhället och minskad korruption har också positiva 

effekter på det generella företagsklimatet. Även om många olika faktorer spelar in är 

lönsamhetsaspekten onekligen den största drivkraften för många företags CSR-engagemang.47 

2.4.2 Ett nät av intressenter 

Intressenter är de grupper som påverkas av företagets verksamhet och som i sin tur påverkar 

företaget. CSR handlar huvudsakligen om att bejaka intressenternas intressen. Till företagens 

intressenter hör bland annat investerare, kunder, anställda, stater, intresseorganisationer 

(politiska och opolitiska), media men även mindre vanliga intressenter som universitet och 

skolor. Bland intressenterna bör företagen sträva efter någon form av intressebalans. Genom 

dialoger med relevanta intressenter identifieras de ansvarsfrågor som företaget bör prioritera och 

ger anvisning om vad intressenterna anser viktigt och hur man önskar att företaget ska agera. Till 

ansvarsfrågorna hör bland annat arbetsförhållanden, arbetsvillkor, miljöfrågor, korruption, 

mänskliga rättigheter, produktsäkerhet, konsumentskydd, konkurrensfrågor och 

skatteskyldigheter. 48 

 

Intressenterna delas ofta upp i olika kategorier beroende på deras betydelse för företaget. En 

                                                 

46 McWilliams, Abagail & Siegel, Donald, Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Correlation 

or Misspecification?, Strategic Management Journal, vol. 21, 2000, s. 603-609, s. 608 
47 Werther & Chandler, i not 15 a.a., s. 18-19. 
48 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 63-71. 
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möjlighet är att kategorisera intressenterna i primära och sekundära. De primära intressenterna, 

de så kallade nyckelintressenterna, är nödvändiga för företagets existens medan de sekundära är 

intressenter som kan påverka företaget positivt eller negativt genom att skapa opinion. Ägare, 

kunder och centrala medarbetare kan då betraktas som primära intressenter medan bland annat 

myndigheter, media och intresseorganisationer ses som sekundära intressenter med en mer 

indirekt påverkan på företaget.49 

 

Man bör dock vara försiktig med denna uppdelning eftersom även de sekundära intressenterna 

kan ha en relativt direkt inverkan på ett företags anseende till exempel genom negativ publicitet. 

Dessutom bör man uppmärksamma potentiella intressenter som i nuläget inte har ett direkt 

inflytande men vars situation kan förändras i framtiden. Därför är det fördelaktigare att analysera 

innebörden av en specifik intressentrelation, skapa konstruktiv dialog och möjligheter för ett 

proaktivt CSR-arbete istället för att enbart reagera när problemen redan uppstått. Genom 

långsiktig dialog får företagen en möjlighet att påverka intressenterna och därigenom utveckla 

gemensam förståelse för olika problem. Då även företagen deltar i utformningen av kraven blir 

det lättare för dem att förbereda sig för framtida utmaningar.50 

 

Man kan även analysera intressenterna utgående från tre olika aspekter: 1) vilken makt de har att 

påverka företaget, 2) den legitimitet ett företag får av relationen till intressenten samt 3) hur 

angeläget intressentens krav är för företaget. Makt är ett svårt begrepp med många nyanser men 

innebär ofta möjligheten för en part att påverka en annan part. Makt är något som kan komma 

och gå och i CSR-sammanhang har till exempel kollektiva sammanslutningar och organisationer 

fått långtgående makt genom utökade påverkningsmöjligheter.51 

 

Den legitimitet ett företag får av en viss intressentrelation hänger i viss mån samman med 

maktbegreppet. Att anses legitimt är mycket viktigt för företagets anseende och varumärke och 

                                                 

49 Falck, Oliver & Heblich, Stephan, Corporate social responsibility: Doing well by doing good, Business Horizon, 

vol. 50, 2007, s. 247-254, s. 251, Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 67-68. 
50 Falck & Heblich, i not 49, s. 251 
51 Mitchell, Ronald, Agle, Bradley R., Wood, Donna J., Toward a Theory of Stakeholder Identification and 

Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, vol. 22, No. 4, 

1997, s. 853-886, s. 865. 
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legitimitet ger viss makt. En legitim aktör gör något som är lämpligt och önskvärt utifrån rådande 

normer och värderingar i en specifik situation. Eftersom rådande normer och relationen mellan 

företag och dess intressenter är i ständig förändring kan man även lägga till angelägenhet när 

man mäter en intressents betydelse. Om företaget arbetar med frågor som är mycket viktiga för 

en viss intressent ökar angelägenheten att beakta denna intressents åsikter. För att identifiera de 

intressenter som har störst betydelse för ett företag bör alla faktorer analyseras och även 

samspelet mellan de olika intressenterna. En intressent som har både makt, legitimitet och 

angelägna krav bör utan tvekan prioriteras.52 

2.4.2.1 Ägare och investerare 

Ägare och investerare hör till de absolut viktigaste intressenterna för samtliga företag. Trots att 

ägarkonstellationerna precis som andelen investerare varierar mycket har dessa intressenter en 

avgörande betydelse och utgör själva stommen av företagen. Intressentgruppen ”ägare” är något 

svår att definiera eftersom den består av flera olika aktörer såsom aktieägare, stater och 

investeringsbolag. Begreppen flätas dessutom in i varandra i och med att investeringsbolag idag 

ofta äger stora delar av många företag.53 

 

Även om investerare som utgångspunkt prioriterar ekonomisk vinst högst ställer allt fler högre 

krav på etiska placeringar, så kallade Socially Responsible Investments (SRI), och spelar därmed 

en avgörande roll för företagens ökade intresse för CSR. I och med det ökande intresset för 

etiska investeringar antogs år 2006 FN:s initiativ Principles for Reponsible Investment (PRI) 

tillsammans med flera världsledande investeringsbanker. Principerna guidar investerare i deras 

arbete med socialt ansvar, miljöansvar och ägarstyrningsansvar. Dessutom har skapandet av Dow 

Jones Sustainability Index och FTSE4Good bidragit till en växande marknad av etiska 

investeringar.54 

                                                 

52 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 70-72, Mitchell, Agle & Wood, i not 51 a.a., s. 866-868. 
53 Löhman, Ola & Steinholtz, Daniel, Det ansvarsfulla företaget – Corporate Social Responsibility i praktiken, 

Ekerlids Förlag, Falun, 2004, s. 70-71. 
54 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 56-58. 
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2.4.2.2 Kunder 

Kunden är helt klart en av företagets viktigaste intressenter och en stor drivkraft bakom 

företagens CSR-arbete. Det är en väldigt bred och heterogen intressentgrupp som inrymmer allt 

från enskilda privatpersoner, stora företag och stater till andra samhällsaktörer såsom 

universitet.55 Både individer, organisationer och myndigheter förväntar sig allt mer av företag när 

det kommer till socialt och miljömässigt ansvar och gör som konsumenter allt oftare medvetna 

val vid köp av olika produkter och tjänster. Den ökade konkurrensen gör det dessutom svårare 

för företag att enbart leverera en bra produkt. Kunden vill gärna identifiera sig med produkten 

eller företaget och försvara sitt val och då är det viktigt att företaget förstår sin roll i samhället 

och tänker på mer än bara lönsamhet.56  

 

Att visa sin makt genom att konsumera har blivit allt viktigare i takt med att intresset för 

traditionell politik har dalat. Som enskild konsument har man dock inte alltid resurserna och 

möjligheter att påverka ett företag på ett avgörande sätt. Utöver det dagliga ställningstagandet 

som enskilda konsumenter tar har det också blivit vanligare med konsumentbojkotter eller 

initiativ från större sammanslutningar som genom att uppmärksamma ett visst missförhållande 

kan skapa stort fokus på ett specifikt företag eller problem. Även om konsumentmakt och viljan 

och möjligheterna att påverka genom medvetna val inte bör överdrivas utgör de viktiga motiv för 

företagens CSR-verksamhet och en betydelsefull maktfaktor både för den enskilde individen och 

för andra typer av konsumenter såsom företag, stater och andra kunder.57 

2.4.2.3 Anställda 

Anställda och medarbetare betraktas som en betydelsefull intressent och en viktig resurs för 

företagen. För att lyckas med sitt företag och sina affärsstrategier krävs det humankapital. Därför 

måste man måna om sin personal och även locka till sig nya kompetenta och motiverade 

människor. Om de anställda trivs och är motiverade gör de också ett bättre jobb. Att uppleva 

mening med sitt arbete är grundläggande för människan och därför är det viktigt att kunna 

                                                 

55 Universitet som intressent kommer att studeras närmare i nästa kapitel på grund av dess relativt marginella men 

ändå mycket viktiga inflytande speciellt inom klädindustrin. 
56 Löhman & Steinholtz, i not 53 a.a., s. 45-49. 
57 Harrison, Rob, Corporate Social Responsibility and the Consumer Movement, Consumer Policy Review, vol. 13, 

No. 4, 2003, s. 127-132, s. 127-130. 
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värdesätta sitt arbete och tro på det man gör. Ett företag som enbart lockar med ekonomiska 

incitament känns lätt opersonligt och skapar ingen starkare koppling mellan företaget och 

arbetstagaren. Medarbetare som delar företagets vision och värderingar har mycket lättare att 

engagera sig och gynna företaget på lång sikt. 58 

 

Att måna om sina anställda kan göras på flera sätt. Förutom att eftersträva en generellt hållbar 

och ansvarsfull verksamhet för att locka till sig duktiga medarbetare kan personalens välmående 

och önskemål iakttas genom diverse initiativ. En del företag ger personalen möjligheter att 

engagera sig i volontärarbete, vissa arbetsgivare underlättar för personalen att sköta sin hälsa och 

kombinera arbetet med familjeliv medan andra är måna om kompetensutveckling och öppna 

dialoger.59 

 

I många utvecklingsländer och i tider av hög arbetslöshet kan det för många kännas likgiltigt 

med andra värden en de rent ekonomiska. I ett bredare perspektiv är det dock viktigt för 

företagen att ta vara på den resurs som medarbetarna utgör. Det är dessutom resurskrävande att 

anställa och inskola ny personal. Att därför attrahera ett brett spektrum av människor på basen av 

flera faktorer underlättar för företagen att hitta och behålla de duktigaste medarbetarna och 

bäddar för en långsiktigt framgångsrik verksamhet. 

2.4.2.4 Stater och myndigheter 

Staten och andra myndigheter är också en avgörande intressent. Staten har rätt att stifta lagar och 

utarbetar också många riktlinjer som utgör ramarna för företagens verksamhet. Staten är även 

den aktör som har reella sanktionsmöjligheter att ta till om lagarna bryts. I många fall har statliga 

organ dock valt att inte lagstifta om CSR utan istället försökt engagera företag genom att aktivt 

betona vikten av att socialt ansvar. Genom olika initiativ har stater, enskilt eller genom 

mellanstatliga organisationer, dessutom inspirerat företag att reflektera kring CSR och öka sitt 

sociala ansvarstagande. Det är huvudsakligen genom FN och EU men även genom OECD som 

                                                 

58 Löhman & Steinholtz, i not 53 a.a., s. 59-65. 
59 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 47-61. 
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staterna har utvecklat ett antal riktlinjer och rekommendationer för hur företag kan arbeta med 

hållbarhetsfrågor. De olika initiativen kompletterar och hänvisar ofta till varandra.60 

2.4.2.5 Intresseorganisationer 

Sedan 1970-talet har intresseorganisationernas ställning i samhället stärkts och de har samtidigt 

fått allt större inflytande på företag. Intresseorganisationerna som en del av civilsamhället spelar 

numera en stor roll för tillämpningen och utvecklingen av CSR. Både nationella och 

internationella organisationer uppmärksammar ofta företagens brott mot mänskliga rättigheter 

och bristfälliga arbetsförhållanden men även företagens miljöpåverkan har flitigt diskuterats. 

Intresseorganisationerna arbetar vanligtvis med granskning av företagsverksamheter, utformning 

av riktlinjer och standarder samt rådgivning till företag. En del organisationer fokuserar främst 

på att bevaka och kontrollera produktionsanläggningar, leverantörskedjor och kunder.61 

 

Det är inte sällan intresseorganisationerna som bidrar till medial uppmärksamhet när problem 

uppdagas och som får upp aktuella problem på agendan. En orsak till att intresseorganisationer 

fått allt större betydelse som intressent är deras förbättrade förmåga att organisera sig och nå ut 

med sitt budskap. I samarbete med andra intressenter har deras påverkningsmöjligheter ökat och 

företag som inte beaktar intresseorganisationernas ståndpunkter framstår lätt som illegitima. 

2.4.2.6 Media  

Massmedia har stor makt att sätta agendan och välja vilka CSR-problem som uppmärksammas 

och hur de vinklas. Genom medial uppmärksamhet informeras allmänheten om företag som 

brister i sitt samhällsansvar och det är också via media som företag i sin tur kan försvara sig. En 

del företag väljer till och med att begränsa kommunikationen om sitt CSR-arbete eftersom detta 

kan leda till närmare granskning och högre krav vilket helst undviks. Oftast betraktas media dock 

inte som en av de mest avgörande intressenterna för ett företag utan anses ha en mer indirekt 

påverkan. Detta trots att medierapporteringen i hög grad påverkar vilka frågor som anses 

viktigare än andra.62 

 

                                                 

60 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 77-79. 
61 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 74-76. 
62 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 25-26. 
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Media rapporterar både om initiativ och organisationers engagemang i CSR-frågor, publicerar 

innehåll från granskande rapporter och uppmärksammar företagsskandaler eller branschspecifika 

problem. Massmedia utgör en viktig informationskanal som dessutom har uppgiften att granska 

makthavare i samhället. Trots att rapporteringen ska vara objektiv är media naturligtvis influerad 

på olika sätt. Det gäller att sälja och väcka intresse hos publiken och skapa en bra berättelse 

vilket lätt resulterar i överdramatiseringar och vinklade artiklar. I samspel med andra intressenter 

är media dock en väldigt betydande aktör med stort inflytande på allmänhetens förväntningar av 

hur företag bör agera ansvarsfullt. Att ignorera vikten av medias inflytande kan få långtgående 

negativa konsekvenser som företag normalt vill undvika.63 

2.4.3 CSR som strategi 

Från att främst ha handlat om riskhantering och att undvika rättsprocesser och problem med 

media och konsumenter inser många företag idag mervärdet av att proaktivt och strategiskt 

arbeta med CSR för att uppnå långsiktig lönsamhet. I och med att CSR anses skapa bättre 

avkastning på lång sikt och därmed utgöra en bra investering för företag har CSR som 

managementidé fått ökad spridning. Det gäller att ta ”rätt” ansvar som är anpassat till det 

enskilda företaget.64 

 

Formen av CSR-engagemang har även utvecklats och numera handlar det inte enbart om 

välgörenhet, vilket kan ses som CSR i dess enklaste form, utan om att implementera CSR i 

kärnverksamheten och utforma en långsiktig hållbarhetsstrategi. Att arbeta med välgörenhet men 

samtidigt ignorera sitt sociala ansvar inom kärnverksamheten framstår mest som inkonsekvent 

och skenheligt och kan närmast få mer negativa än positiva konsekvenser. De sociala och 

miljömässiga värderingarna bör reflekteras i företagens dagliga verksamhet och medarbetarna 

måste få relevant information och utbildning för att kunna implementera och följa de policyer 

som upprättas. Detta kräver i sin tur en kompetent ledning och tydliga riktlinjer för hur CSR-

arbetet ska bedrivas. 65 

 

                                                 

63 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 80-83. 
64 Horn af Rantzien, i not 45 a.a., s. 29-32. 
65 Cronstedt, Claes, Globaliseringen ökar företagens samhällsansvar, InfoTorg Juridik - Mitt i Juridiken, 23 april 

2007, Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20, s. 58, 72-74. 
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Företag måste gå på vinst för att överleva vilket kräver nöjda intressenter, såsom kunder och 

anställda. För att stärka konkurrenskraften och tillfredsställa intressenterna idag behövs oftast 

mer än en bra produkt. Ett bredare samhällsengagemang som visar hur företaget förhåller sig till 

sin omgivning blir därför allt viktigare. Av den orsaken gäller det att inkorporera sociala och 

miljömässiga aspekter både i företagets arbetsmetoder och i själva resultatet, det vill säga både i 

medlet och i målet. Genom att strategiskt tillämpa CSR kan företaget således öka sin lönsamhet 

och samtidigt förbättra världen.66 

 

Betydelsen och vikten av en utvecklad CSR-strategi varierar beroende på bransch och företag 

men är fördelaktigt för de flesta. Resursstarka företag i moraliskt ifrågasatta branscher får 

naturligtvis försvara sina arbetsmetoder och resultat på ett annat sätt en ett litet företag inom en 

kanske mindre problematisk bransch. Detta innebär inte att CSR är irrelevant för vissa företag. 

För mindre företag finns det nog däremot större utrymme för egna initiativ och möjligheter att 

utforma en CSR-strategi utan lika stor insyn från omgivningen men förhoppningsvis inser även 

mindre företag mervärdet av att arbeta med CSR. Ett strategiskt och långsiktigt CSR-arbete kan 

dessutom bidra till både utveckling av nya produkter, identifiering av nya målgrupper och 

upptäckt av nya marknader. 

2.4.4 Utvecklingen av CSR reflekterar omgivningen 

Uppfattningen om CSR förändras i takt med att samhället utvecklas. Det som innebar socialt 

ansvar för bara några decennier sedan anses i många fall inte tillräckligt idag. Det som och andra 

sidan kan kännas ganska självklart idag ansågs mer eller mindre revolutionerande tidigare. Även 

om den ekonomiska lönsamheten är huvudmålet måste också andra aspekter beaktas idag 

eftersom omgivningen och intressenterna kräver detta. Företag existerar och agerar i en social 

kontext vars moraliska och etiska värderingar formar deras verksamhet. Ingen lever i ett vakuum 

och företag är beroende av den omgivning de verkar i. Samhället bidrar bland annat med utbildad 

och frisk arbetskraft, infrastruktur, juridiska ramverk och köpstarka konsumenter. Alla dessa 

bidrag gör att företag över huvud taget kan verka och därför måste företag i sin tur måna om de 

                                                 

66 Werther & Chandler, i not 15 a.a., s. 43-48. 
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sociala aspekterna eftersom de i slutändan har en betydelse, ofta ekonomisk, även för företagen 

själva.67 

 

Bland motiven att arbeta med CSR finns ökad legitimitet och förstärkt anseende och varumärke. 

Vad som ökar legitimiteten och förstärker anseendet förändras med tiden och speglar samhällets 

värderingar vilket företagen måste beakta. Omgivningens bedömning och förväntningar på 

företagen är avgörande för hur de utvecklas och ett gott anseende kan locka till sig både 

investerare, kunder och duktiga medarbetare. Genom att respektera samhällets förväntningar 

minskar också risken för social aktivism, bojkotter, begränsande lagstiftning eller andra faktorer 

som kan hämma företagens frihet. Att bemöta omgivningens sociala krav innebär ett större 

inflytande över samhällsutvecklingen eftersom företagen därmed anses som legitima aktörer. 

Dessutom slår missbruk av en stark maktposition i samhället oftast tillbaka på en själv, 

åtminstone i den demokratiska miljö vi lever i här i Sverige och i resten av västvärlden.68 

 

Både intressenternas och företagens roll förändras kontinuerligt vilket ökar vikten av ständig 

dialog för att hantera dessa förändringar. För att inge förtroende och stärka sitt varumärke måste 

företagen hitta en legitim intressebalans och ständigt beakta den allmänna opinionen. Vad som 

betraktas som önskvärt beteende beror också på sammanhanget och därför måste företag 

fortlöpande utvecklas och anpassa sig till den kontext de verkar i. 

 

I följande kapitel kommer jag närmare att undersöka vilka CSR-relaterade problem, regleringar 

och aktörer som är viktiga att beakta inom den globala klädindustrin. För att tydliggöra vilka 

krav och utmaningar som är relevanta i denna kontext kommer jag även att diskutera några 

aktuella exempel. 

 

 

 

 

                                                 

67 Werther & Chandler, i not 15 a.a., s. 16-17. 
68 Werther & Chandler, i not 15 a.st., Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 109-117. 
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3 CSR inom den globala klädindustrin 

 

Den globala klädindustrin utgör en betydelsefull sektor inom näringslivet i såväl industriländer 

som utvecklingsländer. Det är dock en komplex industri som präglas av invecklade 

leverantörskedjor, hög konkurrens, en snabbt föränderlig marknad och ofta dåliga 

arbetsförhållanden.69 Detta har bidragit till att företagsansvar inom den globala klädindustrin 

ständigt är aktuellt och ofta diskuteras i massmedia. Under de senaste månaderna har speciellt 

det stora produktionslandet Bangladesh varit uppe på tapeten på grund av flera 

uppmärksammade missförhållanden och fabriksolyckor. I takt med globaliseringen har många 

multinationella klädföretagen valt att förflytta sin produktion till lågkostnadsländer såsom 

Bangladesh, Indonesien, Filippinerna och andra utvecklingsländer där tillgången till billig 

arbetskraft är närmast outsinlig men där säkerheten på fabrikerna ofta är bristfällig. Tyvärr är 

respekten för arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter även låg i dessa länder och omsättningen 

bland textilarbetarna hög på grund av den stora påfrestningen som fabriksarbetet innebär. 

 

Det främst fattiga och resurssvaga kvinnor med minimala påverkningsmöjligheter som arbetar 

och utnyttjas inom textilindustrin. Missnöje trycks ner av såväl arbetsgivare som myndigheter 

och möjligheter att engagera sig i fackföreningar är ofta begränsade. Lönen är sällan acceptabel i 

förhållande till mängden arbetstimmar och trots vidlyftiga protester är det fortfarande många som 

inte betalas en acceptabel levnadslön. På grund av hög arbetslöshet och utbredd fattigdom är 

möjligheterna dock begränsade vilket gör att många väljer att uthärda dåliga arbetsförhållanden i 

brist på andra alternativ.70 

 

De multinationella företagens ansvar i detta sammanhang är på många sätt problematisk. Medan 

deras agerande har stort inflytande på textilarbetarnas situation kan det ur ett större perspektiv 

ifrågasättas eftersom de i huvudsak västerländska företagen i viss mån inkräktar på 

utvecklingsländernas självbestämmanderätt. Från vissa håll kritiseras företag för att med närmast 

                                                 

69 Bruce, Margaret, Daly, Lucy & Towers, Neil, Lean or agile: A solution for supply chain management in the 

textiles and clothing industry?, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 24, No. 2, 2004, 

s. 151-170, s. 165-166. 
70 Risberg, Viveka & Kakuli, Anna, A lost revolution? Empowered but trapped in poverty. Women in the garment 

industry in Bangladesh want more, Swedwatch, Stockholm, 2012, s. 6-20. 
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imperialistiska metoder köra över lokala synsätt och traditioner och undergräva den lokala 

affärsverksamheten. Trots att kritiken på många sätt är berättigad kan vi inte bortse från den 

kapitalistiska samhällsform vi lever i idag där mäktiga multinationella företag i allt större 

utsträckning agerar inom områden som traditionellt hört till den offentliga sektorn. I 

utvecklingsländer där lagstiftning och normer inte respekterar grundläggande rättigheter varken 

kan eller bör företagen lösgöras från det ansvar de har på basen av sitt stora inflytande.71 

 

Företag inom klädindustrin har valt att arbeta med CSR på många olika sätt. Medan 

engagemanget är minimalt inom vissa företag finns det andra som verkligen anstränger sig för att 

ta ett brett socialt ansvar inom sin bransch. Att som betydelsefull aktör inom den globala 

klädindustrin ignorera arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter innebär idag en väldigt stor risk 

på grund av omfattande mediebevakning och det stora antal intressenter som är engagerade i 

frågan. Trots detta finns det flera företag som antingen förnekar brister eller frånsäger sig ansvar 

när problem uppdagas. Dessutom är verksamheten inom klädindustrin väldigt omfattande med 

komplexa leverantörskedjor vilket gör det svårt att upptäcka och åtgärda alla problem. Därför är 

det mycket viktigt att engagemanget för dessa frågor upprätthålls och att problematiken hålls 

kvar på agendan för att företag, och statliga aktörer, ska fortsätta utveckla sitt ansvar och sträva 

efter förbättrade arbetsförhållanden inom textilindustrin. 

3.1 Arbetsrättsliga problem inom klädindustrin 

Trots ökat engagemang och omfattande tillämpning av såväl internationella och nationella 

regleringar som branschspecifika riktlinjer och uppförandekoder kvarstår många arbetsrättsliga 

problem inom klädindustrin. I och med att produktionen har flyttats till lågkostnadsländer och 

företagen sällan äger egna fabriker har leverantörskedjorna blivit långa och komplexa. Detta 

bidrar till att övervakningen av hur mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter respekteras 

försvåras.72 I en bransch som klädindustrin kan detta få förödande konsekvenser för de berörda 

textilarbetarna eftersom det är utbrett med låga löner, osäkra anställningar, begränsad 

                                                 

71 Rafi Khan, Farzad & Lund-Thomsen, Peter, CSR as Imperialism: Towards a Phenomenological Approach to CSR 

in the Developing World, Journal of Change Management, Vol. 11, No. 1, 2011, s. 73-90, s. 75, Jenkins, Rhys, 

Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty, International Affairs, Vol. 81, No.3, 2005, s. 525-540, 

s. 527. 
72 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 15-18. 
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föreningsfrihet, långa arbetsdagar och övertidsarbete, säkerhetsbrister och diskriminering etc. 

Kvinnor och unga är ofta de som är mest utsatta. 

 

Begränsningar av arbetstiden och utbetalning av en korrekt lön är direkt ovanligt inom 

klädindustrin i många utvecklingsländer, speciellt under högsäsong. Att lönen betalas sent är mer 

regel än undantag och används i vissa fall som påtryckningsmedel för att hålla kvar arbetarna 

som knappast ger sig av innan de fått lön. Föreningsfriheten är också begränsad i många asiatiska 

länder men med hjälp av nya avtalsformer såsom Play Fair-avtalet (se nedan 3.4) ser vi 

eventuellt en utveckling som kan förstärka de fackliga rättigheterna.73 

 

En annat vanligt förekommande problem inom klädindustrin är att majoriteten av arbetarna i 

många asiatiska produktionsländer är inflyttade från andra delar av landet vilket gör dem 

speciellt sårbara eftersom de saknar familj och kontaktnät. Även denna grupp består till 

majoriteten av unga kvinnor som på grund av sitt kön är speciellt utsatta för trakasserier och 

diskriminering. Eftersom könsstrukturerna är så djupt rotade i många traditioner och kulturer är 

det svårt att hantera denna problematik utan att uppfattas som respektlös eller inkräktande. Det 

förekommer också att kvinnor utsätts för graviditetstest, förbjuds att gifta sig eller ha 

förhållanden och tvingas arbeta långt inne i graviditeten.74 

 

Trots långtgående krav på leverantörskontroll är det en stor utmaning för företagen att övervaka 

hela leverantörskedjan inklusive underleverantörer. Speciellt mindre underleverantörer kan ha 

svårt att uppfylla kraven i eventuella uppförandekoder, om de ens omfattas av koderna, och 

företagens granskning sträcker sig oftast maximalt två led ner i leverantörskedjan. Detta innebär 

å ena sidan att småskaliga leverantörer som tillämpar goda arbetsmetoder men som har 

svårigheter att uppfylla alla krav sållas bort, och å andra sidan att en stor del av produktionen 

sker utanför den verksamhet som berörs av uppförandekoder och andra CSR-initiativ. För att få 

                                                 

73 Welford & Frost, i not 44 a.a., s. 172. 
74 Welford & Frost, i not 44 a.st, The International Textile Garment & Leather Workers’ Federation (ITGLWF), An 

Overview of Working Conditions in Sportswear Factories in Indonesia, Sri Lanka & the Philippines, april 2011, s. 

11. 
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bättre kontroll över hela leverantörskedjan krävs det omfattande engagemang och arbetsinsatser 

vilket för många företag kan kännas onödigt och övermäktigt.75 

 

I Indonesien som är en av de största producenterna inom klädindustrin, men även i andra 

asiatiska produktionsländer, är det mycket utbrett med korttidskontrakt och i medeltal är minst en 

fjärdedel av arbetsstyrkan anställd på bestämd tid. Det är inte ovanligt att arbetsgivare 

systematiskt missbrukar användningen av korttidskontrakt och anställer samma personer under 

olika kontraktsformer för att undvika fast anställning. Dessutom är det vanligt att arbetare vägras 

skriftliga kontrakt, betald semester, betald sjukfrånvaro och avgångsvederlag.76 

 

Majoriteten av textilarbetarna i produktionsländer som Indonesien, Filippinerna och Bangladesh 

tillhör ingen fackförening. Motviljan att engagera sig fackligt beror delvis på befogad rädsla för 

att bli av med sitt jobb om arbetsgivaren får reda på det trots att ILO:s kärnkonvention nr 98 

tydligt förbjuder avskedning på grund av fackligt engagemang. Det är inte ovanligt att fabriker 

vidtar åtgärder för att minska det fackliga engagemanget och sätter käppar i hjulen genom att 

vägra fackföreningar lokaler, diskriminera medlemmar och ställa orimliga produktionskrav på de 

som är fackligs aktiva. På grund av utbrett och regelbundet övertidsarbete som till stor del är 

obetalt, har arbetarna dessutom sällan tid och ork att engagera sig. Rätten att organisera sig och 

förhandla kollektivt har en avgörande betydelse för att förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor. 

Därför är det mycket välkommet med nya initiativ såsom Play Fair-avtalet (se nedan 3.4) som 

förhoppningsvis kommer att bidra till större respekt för speciellt fackliga rättigheter.77 

 

Levnadslön är ett väldigt aktuellt och omdebatterat begrepp men det är få aktörer som ställer 

tydliga krav på levnadslöner. Medan majoriteten av företagen, leverantörerna, myndigheter och 

regleringarna talar om minimilön inser fler och fler att den lagstadgade minimilönen sällan 

räcker till en acceptabel levnadsstandard. Därför bör textilarbetare istället betalas en levnadslön 

som ska täcka grundläggande behov såsom bostad, mat och kläder. På en del textilfabriker 

betalas inte ens en minimilön eftersom avdrag för till exempel icke-existerande 

                                                 

75 Welford & Frost, i not 44 a.a., s. 170. 
76 ITGLWF, i not 74 a.a., s. 2. 
77 ITGLWF, i not 74 a.a., s. 4-10. 
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socialförsäkringar görs på den redan undermåliga lönen. Dessutom får fastanställda om regel 

mycket högre löner än korttidsanställda.78 

 

När kränkningar uppdagas hos leverantörer och underleverantörer händer det att företag väljer att 

avsluta samarbetet. Det kan ses som en lätt lösning på problemet men att lämna textilarbetarna i 

sticket löser dock ingenting på långsikt. Eftersom företags ansvar i dylika situationer 

uppmärksammats är det nuförtiden vanligt att företagen försöker åtgärda problemen istället för 

att avsluta verksamheten på en viss fabrik. Det kan dock innebära en stor utmaning för företagen 

eftersom många strukturella problem på en nationell nivå svårligen kan åtgärdas av ett enskilt 

företag. Därför är det viktigt att företag samarbetar såväl med varandra som med nationella 

myndigheter och andra institutioner för att undvika situationer där arbetare hamnar i kläm.79 

3.2 Konventioner, lagar och branschinitiativ inom klädindustrin 

3.2.1 ILO:s åtta kärnkonventioner och nationell lagstiftning 

Förutom de juridiska ramarna som rör företag i allmänhet vad gäller mänskliga rättigheter och 

arbetsrätt (se ovan 2.3) så finns det många internationella konventioner som är speciellt relevanta 

för företag inom klädindustrin. Till exempel ILO:s åtta kärnkonventioner är flitigt tillämpade 

inom klädindustrin och ofta refererade till i företags uppförandekoder. Konventionerna riktar sig 

till alla människor i alla stater oavsett landets nivå på ekonomisk utveckling och utgör en 

minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. De berör förbud mot tvångs- och straffarbete, 

föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, rätten att organisera sig och förhandla 

kollektivt, lika lön för lika arbete oavsett kön, avskaffande av tvångsarbete, diskriminering vid 

anställning och yrkesutövning, minimiålder för arbete och förbud mot de värsta formerna av 

barnarbete.80 

                                                 

78 ITGLWF, i not 74 a.st. 
79 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 190-191. 
80 ILO:s konvention (nr 100) angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, 29 juni 1951, ILO:s 

konvention (nr 105) angående avskaffande av tvångsarbete, 17 januari 1959, ILO:s konvention (nr 111) angående 

diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning, 25 juni 1958, ILO:s konvention (nr 138) om minimiålder 

för tillträde till arbete, 26 juni 1973, ILO:s konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för att 

avskaffa de värsta formerna av barnarbete, 17 juni 1999, ILO:s konvention (nr 29) angående tvångs- eller 

obligatoriskt arbete, 28 juni 1930,ILO:s konvention (nr 87) angående föreningsfrihet och skydd för 

organisationsrätten, 9 juli 1948, ILO:s konvention (nr 98) angående tillämpning av principerna för 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/2d5ab4028d73a344c57cc312d0724324/ilo_100.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/0a333cd4af49c7c9a7a4dd62414677ab/ilo_105.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/0a333cd4af49c7c9a7a4dd62414677ab/ilo_105.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/9fb42a8bdeb6c11c0aafc91c74802714/ilo_111.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/9fb42a8bdeb6c11c0aafc91c74802714/ilo_111.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/282eddb48066662724bfd5045ceb4f68/ilo_138.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/282eddb48066662724bfd5045ceb4f68/ilo_138.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/38cc7148081ba1942b640523b2f0c38f/ilo_182.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020521/38cc7148081ba1942b640523b2f0c38f/ilo_182.pdf
http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/26ce63f923235e24266a38a06f47adfb/ilo_98.pdf
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Många av kärnkonventionerna är självklara för klädföretag och det tas närmast för givet att 

barnarbete och straffarbete inte förekommer. Skydd mot skadligt barnarbete specificeras också i 

FN:s konvention om barnets rättigheter. Föreningsfriheten, rätten att organisera sig och rätten att 

förhandla kollektivt är väldigt viktiga eftersom det är mycket lättare att förhandla i grupp och 

man kan dessutom lära och stöda varandra. Dessa rättigheter innebär ofta en enorm skillnad för 

många av de unga oerfarna kvinnor inom textilindustrin som annars måste förhandla och möta 

överordnade på egen hand.81 

 

Vad gäller löner väljer företagen i allmänhet att betala den lagstadgade minimilönen i landet där 

de verkar. Detta är dock problematiskt eftersom det i många fall inte är tillräckligt för en 

acceptabel levnadsstandard. Därför är det många, speciellt arbetare och intresseorganisationer 

men även klädföretag, som kräver ”levnadslön” istället för minimilön. En levnadslön ska kunna 

täcka de grundläggande behoven såsom, bostad, mat, kläder etc. men varierar mycket från land 

till land vilket försvårar införandet och tillämpningen. I Bangladesh råder för tillfället (hösten 

2013) kaos på grund av textilarbetarnas massiva protester mot fabriksägarnas vägran att höja 

lönerna i rimlig utsträckning. Genom påtryckningar har klädföretagen här en unik möjlighet att 

påverka såväl myndigheter som fabriksägare för att åstadkomma höjda löner och därmed bidra 

till en positiv utveckling för textilarbetarna.82  

 

Faktum är att trots undermålig arbetslagstiftning i många utvecklingsländer är det inte ovanligt i 

flera asiatiska länder att den nationella lagstiftningen är relativt utvecklad i förhållande till både 

arbetstid, minimilöner, övertidsersättning och hälso- och säkerhetsaspekter. Problemet är ofta att 

lagarna inte implementerats och tillämpas i praktiken vilket igen ger företagen en unik chans, 

men också ett ansvar, att utöva påtryckning för implementering av dessa lagar.83  

 

                                                                                                                                                             

organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, 1 juli 1949, Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 

176-180. 
81 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.st. 
82 Nordling, Anneli & Risberg, Viveka, Svenska företag: kan ni betala priset för rimliga löner i Bangladesh, Fair 

Trade Center, 12 november 2013. 
83 Welford & Frost, i not 44 a.a., s. 171. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/020516/26ce63f923235e24266a38a06f47adfb/ilo_98.pdf
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3.2.2 Branschinitiativ och påtryckningsgrupper 

Utöver de internationella och nationella regleringarna finns en stor mängd branschinitiativ som 

styr klädföretagens verksamhet. Nedan kommer några av de mest relevanta initiativen för 

klädindustrin att presenteras. 

3.2.2.1 The Ethical Trade Initiative (ETI) 

The Ethical Trade Initiative (ETI) är en allians bestående av företag, icke-statliga organisationer 

(NGO:er) och handelsorganisationer som arbetar för att identifiera och stödja en positiv 

utveckling av arbetsrättsliga rättigheter och implementering av uppförandekoder inom 

livsmedels- och klädindustrin. ETI har utvecklat en egen uppförandekod och medlemsföretag 

binder sig att implementera koden i hela sin leverantörskedja och regelbundet rapportera och 

följa upp genomförandet.  ETI certifierar inte fabriker, märken eller företag och utför inte 

kontroller utan fokuserar på att öka respekten för arbetsrättsliga rättigheter och stödja en positiv 

utveckling genom till exempel utbildning. Medlemmar som inte respekterar ETI:s 

uppförandekod kan uteslutas.84 

3.2.2.2 The Fair Labor Association (FLA) 

The Fair Labor Association (FLA) kombinerar företags, NGO:ers och universitets resurser och 

expertis för att öka antalet företag som följer internationella arbetsstandarder och för att förbättra 

arbetsförhållanden globalt. FLA ackrediterar, väljer ut och anlitar självständiga externa granskare 

för att utföra oannonserade besök på arbetsplatser och utrymmen runt om i världen. FLA är 

välkänt för sin utbildning och ackreditering av externa granskare och för deras väldetaljerade 

processer och riktlinjer för granskning. FLA kan certifiera medlemmar som implementerar deras 

uppförandekod i hela leverantörsledet och väljer att inkorporera FLA:s regler för 

lagefterlevnad.85 FLA är känt för sin transparens och publicerar kontinuerligt information om 

                                                 

84 Ethical Trading Initiative, tillgänglig via http://www.ethicaltrade.org/, lydelse 4 januari 2014, Casey, Roseann, 

Meaningful Change: Raising the Bar in Supply chain Workplace Standards, Corporate Social Responsibility 

Initiative, Working Paper No. 29, 2006, Cambridge, MA: John F. Kennedy School of Government, Harvard 

University, s. 8-9. 
85 Engelskans “compliance” har översatts till “lagefterlevnad”. 

http://www.ethicaltrade.org/
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företagens implementering och uppföljning på sin hemsida. Både ETI och FLA kräver att 

arbetare ska få en levnadslön.86 

3.2.2.3 Social Accountability International (SAI) 

Social Accountability International (SAI) som har utvecklat standarden SA8000 fokuserar på 

utbildning inom leverantörskedjan och implementering och uppföljning av frivilliga 

redovisningsstandarder inom det sociala området. I motsats till ETI och FLA fokuserar SAI på 

enskilda fabriker istället för specifika märken eller företag. SAI består av representanter från 

bland annat fackföreningar, företag och NGO:er, och deras certifieringsstandard SA8000 är ett 

välkänt styrningsinstrument som tillämpas i ett 50-tal länder världen över. SAI utbildar både 

arbetstagare och chefer, ackrediterar självsändiga granskningsorgan och arbetar för att öka 

förståelsen och tillämpningen av globala standarder.  

 

Granskningsorganen som kontrollerar fabrikers processer och prestationer har dock kritiserats för 

partiskhet eftersom granskningen begärs av de enskilda fabrikerna som vill bli certifierade. Detta 

skapar onekligen en intressekonflikt mellan granskningsorganet och fabriken som har anlitat det. 

Till skillnad från andra initiativ är SAI ett styrningssystem som etablerar systematiska processer 

för implementering av uppförandekoder för att skapa långsiktiga förändringar särskilt på 

leverantörsnivå.87 

3.2.2.4 Workers Rights Consortium (WRC) 

Det USA-baserade Workers Rights Consortium (WRC) hjälper specifikt skolor och universitet 

att implementera och följa upp uppförandekoder som upprättats i och med licensavtal, främst i 

idrottssammanhang. WRC grundades av United Students Against Sweatshops (USAS) delvis 

som alternativ till FLA som ansågs för starkt kopplade till näringslivet och därmed partiska. 

FLA:s uppförandekod och granskningsprocesser ansågs heller inte tillräckligt stränga. Kritiken 

till trots samarbetar WRC med FLA och många av WRC:s medlemmar hör även till FLA. Istället 

för fabriksgranskningar stödjer sig WRC på klagomål, stickprover och intervjuer med arbetare 

                                                 

86 Fair Labor Association, tillgänglig via http://www.fairlabor.org/, lydelse 4 januari 2014, Casey, i not 84 a.a., s. 8-

9. 
87 Social Accountability International, tillgänglig via http://www.sa-intl.org/, lydelse 4 januari 2014, Casey, i not 84 

a.a., s. 10. 

http://www.fairlabor.org/
http://www.sa-intl.org/
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för att identifiera fabriker med arbetsrättliga problem. När brister uppdagas görs grundligare 

undersökningar och fabriksbesök som sedan redovisas genom rapporter som delas med 

involverade skolor, universitet, fabriker men även allmänheten.88 

3.2.2.5 Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) 

I likhet med FLA fokuserar Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) på 

arbetsrättsliga rättigheter inom kläd- och skoindustrin och dess medlemmar består av olika 

sammanslutningar från textilindustrin. WRAP har också utvecklat en uppförandekod ”WRAP-

principerna” och ackrediterar externa granskare som certifierar fabriker gentemot 

uppförandekoden. Precis som SAI arbetar WRAP direkt med fabriker men har kritiserats för 

partiskhet och bristande transparens eftersom den insamlade informationen inte publiceras 

offentligt. Dessutom finns det inget formellt system för att rapportera problem. För de företag 

och fabriker som inte är redo för strängare typer av granskning kan dock WRAP vara bra 

alternativ.89 

3.2.2.6 IndustriALL Global Union 

IndustriALL Global Union är en relativt ny organisation som grundades i juni 2012 när The 

International Textile, Garment and Leather Workers Federation (ITGLWF), slogs samman med 

två andra globala fackföreningsorganisationer inom andra branscher. IndustriALL arbetar, precis 

som sina föregångare, med att förbättra arbetsförhållanden och fackföreningars rättigheter 

världen över. Takorganisationen utmanar och förhandlar med multinationella företag på en 

global nivå och strävar bland annat efter att förstärka fackföreningar, förbättra säkerheten på 

arbetsplatser och arbetsförhållanden överlag, utveckla riktlinjer för hållbarhet och öka 

jämställdheten mellan könen.90 

3.2.2.7 Clean Clothes Campaign (CCC) 

Clean Clothes Campaign (CCC) är en väletablerad påtryckningsgrupp som är känt för sitt arbete 

för att förbättra arbetsförhållanden i den globala klädindustrin. Förutom att utöva påtryckning på 

                                                 

88 Worker Rights Consortium, tillgänglig via http://www.workersrights.org/, lydelse 4 januari 2014, Dickson, Loker 

& Eckman, i not 12, a.a., s. 149-151, 232-233. 
89 Worldwide Responsible Accredited Production, tillgänglig via http://www.wrapcompliance.org/en/wrap-12-

principles-certification, lydelse 4 januari 2014, Casey, i not 84 a.a., s. 10. 
90 IndustriALL Global Union, tillgänglig via http://www.industriall-union.org/, lydelse 4 januari 2014. 

http://www.workersrights.org/
http://www.wrapcompliance.org/en/wrap-12-principles-certification
http://www.wrapcompliance.org/en/wrap-12-principles-certification
http://www.industriall-union.org/
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företag utbildar de och mobiliserar konsumenter. De ifrågasätter och kritiserar också andra 

organisationers granskningar och rapporter vilket både ETI, SAI och BSCI har fått erfara. CCC 

arbetar dessutom med juridiska frågor relaterade till arbetsrätt och skriver utlåtanden i fall där 

arbetare blivit missgynnade. I samarbete med fackföreningar och andra organisationer engagerar 

sig CCC kontinuerligt i olika kampanjer för att förbättra textilarbetarnas arbetsförhållanden 

världen över.91  

3.2.2.8 Business for Social Responsibility (BSR) 

BSR är en organisation som tillhandahåller verktyg och strategier för hur företag inom bland 

annat klädbranschen kan arbeta med mänskliga rättigheter, miljöfrågor och arbetsrättsliga 

utmaningar. BSR har ingen egen uppförandekod utan försöker hjälpa företag i deras 

hållbarhetsarbete genom forskning och rådgivning och genom att organisera möten för 

medlemmar och intressenter. Eftersom BSR samarbeta med både företag och 

intresseorganisationer utgör de en välkommen mellanhand och diskussionsplattform för båda 

parter.92 

3.2.2.9 Business Social Compliance Initiative (BSCI) 

BSCI i sin tur representeras huvudsakligen av företag och industriföreningar men även av 

diverse intressegrupper såsom fackföreningar, NGO:er, leverantörer, myndigheter och 

internationella organisationer. BSCI har en uppförandekod som inledningsvis kritiserades av 

CCC för att vara för svag men som i samarbete med SAI har utvecklats och reflekterar nu bättre 

internationella arbetsrättsliga standarder, trots att krav på levnadslön ännu saknas.  

 

BSCI granskar medlemsföretags leverantörer genom att besöka fabriker som dock informeras på 

förhand och ombeds utföra en självutvärdering innan besöket. BSCI utför inte självständiga 

granskningar utan medlemsföretag anlitar egna granskare som är ackrediterade av SAI och som 

vid granskningen undersöker om leverantörerna följer BSCI:s uppförandekod. En annan svaghet 

med BSCI är att de enbart arbetar med granskningar; det finns inga processer för att förbättra 

                                                 

91 Clean Clothes Campaign, tillgänglig via http://www.cleanclothes.org/, lydelse 4 januari 2014, Dickson, Loker & 

Eckman, i not 12 a.a., s. 147, 192-202. 
92 Business for Social Responsibility, tillgänglig via http://www.bsr.org/, lydelse 4 januari 2014, Dickson, Loker & 

Eckman, i not 12 a.a., s. 234-235. 

http://www.cleanclothes.org/
http://www.bsr.org/
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verksamhetsmetoder, inga sätt för arbetare att framföra klagomål och heller inga välformulerade 

krav på medlemsföretag. Eftersom klagomål på svag transparens rapporterats publicerar BSCI 

hädanefter offentliga rapporter från sina granskningar och har fördjupat sitt arbete med lokala 

NGO:er.93 

 

Samarbete är vanligt förekommande mellan många organisationer och företagsinitiativ, speciellt 

inom samma bransch och område. Eftersom flera av de presenterade initiativen överlappar 

varandra i sin verksamhet och har liknande agenda ger det en något förvirrat bild av vilka aktörer 

som finns tillgängliga och vem som arbetar med vad. Det finns även många nationella grupper 

och kommittéer som utövar påtryckningar på klädindustrin, såväl nationellt som internationellt, 

vilket bidrar till ytterligare förvirring trots att det omfattande engagemanget på många sätt är 

positivt. 

3.3 Uppförandekoden – ett uppskattat men kritiserat instrument inom klädindustrin 

Ett väletablerat och ofta tillämpat instrument i företagens CSR-arbete är uppförandekoden som 

kan vara utformad på flera olika sätt. En mycket viktig aspekt när man arbetar med 

uppförandekoder är att de verkligen implementeras och följs upp vilket är en av de största 

utmaningarna för många företag. 

3.3.1 Allmänt om uppförandekoder 

Man kan dela upp skriftliga uppförandekoder i tre huvudsakliga kategorier: en kategori som 

riktar sig internt till medarbetarna, en annan kategori som fokuserar på arbetsförhållanden hos 

leverantörer och underleverantörer, och en tredje variant som inkluderar allmänna 

ställningstaganden gentemot enskilda länder och hur företaget förhåller sig och sin verksamhet 

till ett visst land eller område.94 Inom ramarna för denna uppsats ligger fokus på 

uppförandekoder som riktar sig till företags samarbetspartners och leverantörer eftersom de är 

mest aktuella och relevanta i den här kontexten. 

                                                 

93 Business Social Compliance Initiative, tillgänglig via http://www.bsci-intl.org/, lydelse 4 januari 2014, Dickson, 

Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 235-236. 
94 van Liemt, Gijsbert, Codes of Conduct and International Subcontracting: a ’private’ road towards ensuring 

minimum labour standards in export industries, Blanpain, Roger (red.), Multinational Enterprises and the Social 

Challenges of the XX1st Century, Kluwer Law International, The Hague, 2000, s. 167-192, s.170. 

http://www.bsci-intl.org/
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Uppförandekoderna som riktar sig till leverantörerna kan formuleras på många olika sätt men 

beskriver oftast hur mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöfrågor och säkerhetsaspekter 

etc. ska hanteras. De flesta uppförandekoder beskriver också hur den ska implementeras och 

uppföljas, och hur eventuella påträffade brister ska åtgärdas. Som regel baseras dessa 

uppförandekoder på internationella konventioner såsom FN:s allmänna förklaring om mänskliga 

rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, ILO:s åtta 

kärnkonventioner och FN:s Global Compact.95 

 

Ökad uppmärksamhet och flitigare granskning av multinationella företags verksamheter kring 

80- och 90-talet ledde till att många företag upprättade frivilliga uppförandekoder, särskilt inom 

klädindustrin där produktionen till största del har placerats i utvecklingsländer med generellt 

dåliga arbetsförhållanden och svag respekt för mänskliga rättigheter. Att upprätta en 

uppförandekod blev för många företag det första steget till en mer ansvarsfull verksamhet.96 

 

Inom den globala sportindustrin finns det ett flertal företag, till exempel Nike, Reebook och 

Puma, som tidigt utvecklade tydliga uppförandekoder och som utgör viktiga förebilder vad gäller 

upprättande av uppförandekoder. Orsaker till att just denna typ av företag engagerat sig mycket 

för utvecklandet av uppförandekoder är bland annat deras stora konsumentfokus. Företag inom 

sportklädesindustrin, men också inom klädindustrin generellt, utsätts lättare för 

konsumentbojkotter och uppmärksammas oftare av intresseorganisationer eftersom företagens 

produkter berör den enskilde medborgaren på ett väldigt konkret plan – kläder köper i princip 

varenda människa. Att stärka sitt varumärke och anseende genom att upprätta en uppförandekod 

och på andra sätt arbeta med hållbarhet är för dessa företag speciellt viktigt ur 

marknadsföringssynpunkt.97 

 

                                                 

95 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 168-176. 
96 Amnesty International, i not 35 a.a., s. 20-21, Emmelhaintz, Margaret A., Adams, Ronald J., The Apparel Industry 

Response to “Sweatshop” Concerns: A Review and Analysis of Codes of Conduct, The Journal of Supply Chain 

Management, Vol. 35, No. 3, 1999, s. 51-57, s. 51. 
97 von Tulder, Rob, Kolk, Ans, Multinationality and Corporate Ethics: Codes of Conduct in the Sporting Goods 

Industry, Journal of International Business Studies, Vol. 32, No. 2, 2001, s. 267-283, s. 267-278. 
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Vid upprättandet av en uppförandekod måste man respektera nationella lagar och normer i 

verksamhetslandet utan att för den delen tumma på arbetarnas grundläggande rättigheter och 

säkerhet. Internationella konventioner och branschpraxis ska också beaktas. Dessutom är det 

viktigt att företagsledningen har en klar vision över vilka mål som ska uppnås genom 

uppförandekoden och vad som ska prioriteras. Sedan behöver visionen och uppförandekoden 

kommuniceras till samtliga berörda, såväl leverantörer som underleverantörer och arbetstagare, 

och innebörden måste tydliggöras genom relevant utbildning.  

 

För att koden ska kunna implementeras på ett effektivt sätt bör ytterligare en tydlig 

ansvarfördelning etableras. Både företaget och deras leverantörer måste ha klart för sig vem som 

har ansvaret och för vad. Det är också viktigt med en öppen dialog mellan samtliga intressenter 

för att förbättra förståelsen, underlätta åtgärder och möjliggöra kontinuerlig utveckling. Med 

hjälp av feedback och genom noggranna granskningsprocesser (helst av en extern part) bör 

företaget sedan utforma av en tydlig handlingsplan (CAP) för att åtgärda problemen som 

framkommit.98 Med dessa rekommendationer i åtanke finns det goda förutsättningar för att 

åstadkomma konkreta förbättringar i leverantörskedjan och bidra till ökad respekt för 

arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter för arbetarna i produktionsländerna. 

3.3.2 Nackdelar med uppförandekoden 

Trots att utvecklingen av uppförandekoder är mycket välkommen har instrumentet visat sig 

otillräckligt i många hänseenden. Många koder är vagt formulerade vilket försvagar deras 

legitimitet och försvårar uppföljning. Tillämpningen varierar också kraftigt. Dessutom bör 

nämnas att många fabriksägare vanligtvis huserar flera företag och har därmed flera olika krav 

och uppföljandekoder att ta hänsyn till vilket ytterligare försvårar tillämpningen. För att åtgärda 

bristerna finns det ett uttalat behov för mer detaljerade och omfattande uppförandekoder och mer 

effektiva uppföljnings- och åtgärdsprocesser men också instrument som bättre beaktar 

fabrikernas individuella utmaningar.99 

 

                                                 

98 Mamic, Ivanka, Managing Global Supply Chain: The Sports Footwear, Apparel and Retail Sectors, Journal of 

Business Ethics, Vol. 59, 2005, s. 81-100, s. 81-85, Helin, Sven & Sandström, Johan, An Inquiry into the Study of 

Corporate Codes of Ethics, Journal of Business Ethics, Vol. 75, 2007, s.253–271, s. 261. 
99 Amnesty International, i not 35 a.a., s. 20-21. 
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Den positiva utvecklingen till trots är alltså respekten för arbetsrättsliga och mänskliga 

rättigheter fortfarande svag på många håll. Brister i såväl tillämpning som uppföljning är vanligt 

och bland annat Nike har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för bristfälliga 

arbetsförhållanden trots en välformulerad uppförandekod. Dessutom har företagens 

uppföljningsmetoder och sätt att åtgärda brister varit relativt outvecklade och 

tredjepartsgranskning var mycket ovanligt för bara några år sedan. Samtidigt bör man vara 

försiktig med allför ihärdig granskning och misstänksamhet vilket kan försämra relationen 

mellan företaget och leverantören. Sammantaget leder detta till att uppförandekodens positiva 

inverkan inom de områden den reglerar inte är helt tydlig.100  

 

En av svårigheterna vid uppföljningen är att den verksamhet som visas upp vid granskningar i 

många situationer inte speglar den faktiska verksamheten. Speciellt när fabriksbesök är 

förannonserade finns det risk att verksamheten snyggas till och arbetare instrueras i hur de ska 

svara på eventuella frågor. Därför har granskning av hur uppförandekoder tillämpas i praktiken 

många gånger visat sig vara en ineffektiv metod att åstadkomma förbättringar. Detta beror delvis 

på att brister inte uppdagas eftersom fabriksledningen lyckas manipulera dokument och arbetare 

att dölja brister vilket gör att företaget inte blir medvetna om problemen. Dessutom är det vanligt 

att företaget inte bryr sig och rättar till felen trots informationen eftersom det kräver för mycket 

ekonomiska resurser. Att den nationella arbetslagstiftningen ofta är svag och att korruption är 

utbrett i många produktionsländer underlättar inte heller genomförandet och uppföljningen av 

uppförandekoderna.101 

 

Uppförandekodens tillämpning som CSR-instrument är alltså komplex och inte sällan kritiserad. 

En del hävdar att uppförandekoden främst handlar om att förstärka företagets varumärke och att 

den inte nödvändigtvis speglar en genuin vilja att långsiktigt förbättra situationen för arbetarna. 

Uppförandekoder inom textilindustrin saknar ofta enhetlighet och kontrollen av 

underleverantörer är bristfällig, särskilt vad gäller implementering och granskning. Dessutom 

                                                 

100 Dickman, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 55. 
101 Egels-Zandén, Niklas, Suppliers’ Compliance with MNCs’ Codes of Conduct: Behind the Scenes at Chinese Toy 

Suppliers, Journal of Business Ethics, Vol. 75, 2007, s. 45-62, s. 45-53. 
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anser vissa att det mest handlar om normativa instrument som är för svåra att tillämpa och följa 

upp i praktiken. Allt går inte att mäta och kategorisera.102  

 

Det finns dock studier som visare att kodens existens ibland är viktigare än själva innehållet. 

Bara genom att finnas till skapar uppförandekoden ett symboliskt värde för arbetarna men leder 

också i längden till färre lagöverträdelser trots svag implementering. Det är emellertid svårt att 

veta om det i detta fall är uppförandekoden i sig som leder till ett mer etiskt beteende eller om 

det är andra faktorer som påverkar.103 

3.4 Play Fair-avtalet – ett sätt att stärka textilarbetares rättigheter 

3.4.1 Play Fair-avtalets innehåll och bakgrund 

På grund av uppförandekodens tveksamma effekter och lagstiftningens svaga utformning och 

implementering har några ledande aktörer inom sportklädesindustrin valt att utveckla en ny form 

av avtal för att förbättra textilarbetare rättigheter och arbetsförhållanden. Det så kallade Play 

Fair-avtalet (Freedom of Association Protocol) från 2011 som fokuserar på föreningsfrihet och 

fackligt arbete har utvecklats specifikt inom sportklädesindustrin i Indonesien men omfattar än så 

länge relativt få företag, leverantörer och fackföreningar. Avtalsmodellen är den första i sitt slag 

men har stor potential att bli ett välbehövt komplement till företagens uppförandekoder.104 

 

De arbetsrättsliga problem som är vanligt förekommande inom klädindustrin generellt gäller 

också i Indonesien. Låga löner, långa arbetsdagar, osäkra anställningar och begränsade fackliga 

rättigheter är utbrett. Trots att minimilön är reglerat i lagstiftningen är lönen otillräcklig och 

lagen används mer som rekommendation. Det stora antalet visstidsanställda försvagar också 

arbetarnas rättigheter och de fackliga rättigheterna är begränsade och till och med motarbetade 

av vissa arbetsgivare.105 

 

                                                 

102 Emmelhaintz & Adams, i not 96 a.a., s. 51. 
103 Helin & Sandström, i not 98 a.a., s. 258-261. 
104 Scott Jacobsson, Linda, Play Fair: En kampanj för schyssta sportkläder, Swedwatch, Stockholm, 2013, s. 4-5, 

Play Fair, Freedom of Association Protocol, tillgängligt via http://www.play-fair.org/media/index.php/workers-

rights/foa-protocol/, lydelse 4 januari 2014. 
105 Scott Johansson, i not 104 a.a., s. 5-14. 

http://www.play-fair.org/media/index.php/workers-rights/foa-protocol/
http://www.play-fair.org/media/index.php/workers-rights/foa-protocol/
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Play Fair-avtalet som utvecklades mellan multinationella företag (såsom adidas och Nike), 

indonesiska leverantörer och lokala fackföreningar är ett unikt avtal för att stärka 

föreningsfriheten inom den indonesiska klädindustrin och innebär ett nytt verktyg för att 

förbättra arbetsrättsliga rättigheter på fabriksnivå. Avtalet består av detaljerade riktlinjer som 

förklarar vad föreningsfriheten bör innebära i praktiken på fabriksnivå. Exempel på krav som 

ställs är att kollektivavtal ska förhandlas fram inom sex månader från bildandet av 

fackföreningen, förhandlingar ska ske utan inskränkningar, fackföreningar måste få egna lokaler 

att arbeta i på fabriken, arbetstagare ska kunna få ledigt för fackligt arbete, diskriminering på 

grund av fackligt engagemang är förbjudet och lokala kommittéer för lösning av tvister ska 

upprättas. På många av dessa områden har uppförandekoderna tyvärr visat sig ha begränsat 

inflytande.106 

 

Avtalet är ännu relativt nytt vilket gör att man inte kan dra några tydliga slutsatser i detta skede. 

Kritiken som framförts påpekar att avtalet enbart gäller leverantörer i första led, att 

förhandlingstiderna är väldigt långa och att enbart ett fåtal företag har undertecknat. 

Förbättringar har dock påvisats inom flera områden och det är uppenbart att kommunikationen 

mellan företagen och de lokala fackliga organisationerna har blivit betydligt bättre.107 

3.4.2 Förhållande till andra regleringar och framtidsutmaningar 

Play Fair-avtalet kan ses som en något hårdare variant av ”soft law”. I likhet med nationellt 

reglerade avtal ska Play Fair-avtalet kunna åberopas i nationell domstol men att detta verkligen 

skulle ske i praktiken är föga troligt. Till skillnad från uppförandekoden är den nya avtalsformen 

inte framförhandlad ensidigt från företagets håll utan både företaget, leverantörer och 

textilarbetarna har deltagit i utformningen som skett lokalt på fabriksnivå. Play Fair-avtalet 

binder dessutom både företagen och leverantörerna medan uppförandekoden främst gäller 

leverantörerna. Ytterligare fokuserar det nya avtalet mer på föreningsfrihet än arbetsrättsliga 

rättigheter överlag och är mycket mer konkret och detaljerat formulerat.108 

 

                                                 

106 Scott Johansson, i not 104 a.a., s. 4-5, 13-14. 
107 Scott Johansson, i not 104 a.st. 
108 Scott Johansson, i not 104 a.a., s. 15-16. 
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En del av kritiken som framförts mot uppförandekoder är att fabriksägare oftast har många olika 

koder att beakta eftersom flera företag har sin verksamhet i samma fabrik och varje företag 

tillämpar sin egen uppförandekod. Genom den nya avtalsformen har leverantörerna enbart ett 

avtal att respektera och har dessutom fått delta i utformningen vilket ökar deras delaktighet. 

Textilarbetarna får också en möjlighet att vända sig direkt till företaget med klagomål utan att gå 

via arbetsgivaren. 

 

Uppförandekoder har också i flera sammanhang visat sig otillräckliga eftersom företag ändå 

krävt korta leveranstider och låga priser vilket innebär att uppförandekoderna inte tillämpas som 

planerat. Trots att den nationella lagstiftningen tillåter fackföreningar och kollektiva 

förhandlingar så är Play Fair-avtalet mer detaljerat och förklarar mer konkret hur dessa 

rättigheter ska upprätthållas i praktiken.109 

 

Det nya avtalet gör det lättare att förhandla kollektivt, bilda fackföreningar och förbättrar 

kommunikationen mellan facken och företagen vilket bidrar till att missnöjda textilarbetare inte 

går direkt till intresseorganisationer med sina klagomål eller går ut i strejk. Textilarbetare känner 

sig tryggare och har blivit mer medvetenheten om sina rättigheter och om föreningsfrihetens 

avgörande betydelse för förbättrade arbetsförhållanden vilket har bidragit till kraftigt ökat 

medlemsantalet i fackföreningarna. Trots att många utmaningar kvarstår och att avtalet ännu är 

relativt begränsat i sin omfattning är det ett gott tecken på långsiktigt engagemang från alla 

parter. Genom att sprida avtalsformen till andra länder och branscher och satsa på utbildning och 

spridning av informationen har avtalet stora möjligheter att bidra till förbättrade 

arbetsförhållanden inom den globala klädindustrin.110 

3.5 Universitet – en underskattad men betydelsefull aktör 

Som tidigare konstaterats utgör uppförandekoden ett uppskattat men kritiserat CSR-instrument. 

En del av kritiken mot uppförandekoder belyser problemet med implementering och uppföljning 

samt svårigheterna med att vidta åtgärder när problem uppdagas. I ett nyligen uppmärksammat 

                                                 

109 Scott Johansson, i not 104 a.a., s. 11-15. 
110 Scott Johansson, i not 104 a.a., s. 17-28. 
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rättsfall har det amerikanska universitetet i Wisconsin, University of Wisconsin-Madison 

(hädanefter UW-Madison) försökt att i domstol fastställa adidas ansvar enligt den uppförandekod 

som upprättats mellan adidas och universitetet i samband med ett sponsoravtal (se nedan 3.6.1). 

Trots sin relativt marginella roll inom CSR ger rättsfallet därför en orsak att titta närmare på 

universitet som intressent. 

 

Universitet och andra skolor spelar en nyckelroll i samhället och sammanför många olika typer 

av människor. Elever och studenter har ofta ett stort samhällsengagemang och är en betydelsefull 

maktfaktor att räkna med, även inom CSR-området.111 Även om universitet primärt påverkar 

företag i rollen som kund eller samarbetspartner, kan universitet som betydelsefull samhällsaktör 

också få ett relativt stort inflytande. 

 

Universitet och skolor klassas väldigt sällan som en beaktansvärd intressent även om de redan i 

ett tidigt skede var involverade i debatterna kring CSR. Det finns dock vissa företag som 

erkänner den akademiska sektorns betydelse, till exempel inom klädindustrin. På många håll i 

världen, speciellt i USA, samarbetar klädföretag med universitet genom lukrativa sponsoravtal 

som tillåter klädföretaget att använda universitetets logo på tröjor, t-skjortor, mössor och andra 

produkter. Det är speciellt vanligt att klädföretag inom sportindustrin, i marknadsföringssyfte, 

sponsorerar olika universitetslag. Adidas Group och Nike är exempel på populära sponsorer till 

flera amerikanska idrottslag.112 

 

Under 1990-talet uppmärksammades i USA ett antal fall där produkter med universitetslogon 

producerades under bristfälliga arbetsförhållanden. En aktiv universitetsrörelse i protest mot den 

dåliga standarden i klädfabrikerna spred sig och ledde till att många lärosäten upprättade 

uppförandekoder för att skydda textilarbetarnas rättigheter. United Students Against Sweatshops 

(USAS) som varit drivkraften bakom protesterna grundade år 2000 i samarbete med forskare, 

arbetsrörelser och människorättsgrupper organisationen Workers Rights Consortium (WRC). 

WRC är än idag en betydelsefull aktör som hjälper skolor och universitet att verkställa sina 

uppförandekoder och genomför självständiga granskningar av arbetsförhållanden i textilfabriker 

                                                 

111 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. XVI. 
112 Dickson, Loker & Eckman, Molly, i not 12 a.a., s. 149. 
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runtom i världen (se ovan 3.2.2.4). Universitet är, precis som många andra intressenter, även 

måna om att företagen följer de regler som de själva varit med och utformat, till exempel i form 

av en uppförandekod, vilket också bidrar till en positiv utveckling av CSR. Även om universitet i 

CSR-sammanhang huvudsakligen betraktas som kunder eller samarbetsparters, och inte enbart 

som den samhällsinstitution de är, visar detta på deras potentiella inflytande över företags sociala 

ansvar.113 

 

Det växande engagemanget för CSR leder också till högre sociala krav på universitetens, och 

andra intressenters, egna verksamhet och deras samarbetspartners. Detta innebär att universiteten 

i sin tur har intresse av att stärka sitt varumärke och anseende för att bibehålla ett gott rykte och 

goda förhållanden med sina intressenter. Att samarbeta med ett företag som utnyttjar billig 

arbetskraft i tredje världen sätter universiteten i dålig dager och därmed kan även universiteten 

förlora sina ”kunder”, det vill säga studenter, personal, eventuella investerare etc. För 

universiteten är det viktigt att utforma etiska riktlinjer för hur deras verksamhet ska se ut och hur 

de på ett ansvarsfullt sätt ska styra det inflytande de har på samhället och bidra till en hållbar 

utveckling. Det handlar således om en ömsesidig relation eftersom den allmänna utvecklingen i 

samhället också påverkar universitetens verksamhet och vilka aspekter som prioriteras från deras 

håll. Den senaste tidens internationalisering och kommersialisering har dessutom påverkat 

utbildningsväsendet i många delar av världen och på vissa håll format universitet och skolor till 

företagsliknande aktörer som blir tvungna att betrakta socialt ansvar ur ett tydligare 

företagarperspektiv.114 

 

I en svensk kontext är det dock tveksamt om universitet skulle kunna ha lika långtgående 

inflytande som i USA, eftersom dylika sponsoravtal inte förekommer i samma utsträckning här. I 

Sverige är den privata sektorns inflytande på utbildningssystemet överlag väldigt begränsad. 

Skolornas och universitetens roll i en svensk CSR-kontext kan snarare ses ur ett 

allmänbildningsperspektiv där utbildning och kunskap om CSR i framtiden kan leda till en 

positiv utveckling inom området. Studenter och elever kan betraktas som en potentiell intressent 

som företag bör hålla under uppsikt. 

                                                 

113 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 91, Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 149-151. 
114 Vasilescu, Barna, Epure & Baicu, i not 6 a.a., s. 4178-4179. 
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3.6 Aktuella exempel på företag inom klädindustrin 

Adidas, Nike och H&M är exempel på stora multinationella företag vars tillverkning av kläder 

och produkter till stor del är placerad i utvecklingsländer. I och med detta ställs de inför många 

utmaningar, speciellt i förhållande till arbetsrätt och mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja. 

Vid ett flertal tillfällen har allvarliga missförhållanden uppdagats vilket lett till långtgående 

negativa följder för företagen men som också sporrat deras utveckling av sitt sociala ansvar. 

3.6.1 Adidas 

Adidas har inte diskuterats i lika stor utsträckning som många andra sportklädesföretag när det 

kommer till CSR-problem. Det betyder inte nödvändigtvis att adidas har ett bättre 

hållbarhetsarbete men de har i alla fall hamnat i skuggan av till exempel Nike. Precis som för 

många andra sportklädesföretag finns det hos adidas ett stort behov av att förbättra 

textilarbetarnas rättigheter i hela leverantörskedjan, till exempel deras fackliga rättigheter. 

Adidas har placerat mer än hälften av sin produktion i länder som förbjuder eller på annat sätt 

försvårar för arbetarna att åtnjuta alla sina fackliga rättigheter. Detta rimmar dåligt med deras 

påståenden om att dessa rättigheter prioriteras. Till adidas fördel bör dock nämnas att deras 

leverantörer informeras grundligt angående fackliga rättigheter och det finns fall, till exempel i 

Indonesien, där adidas proaktivt arbetat för att förbättra respekten för dessa rättigheter genom 

bland annat det nya Play Fair-avtalet.115 

 

Under 2012 uppmärksammades ett fall av bristfällig respekt för textilarbetares 

arbetsförhållanden i Indonesien. I detta fall handlade det om nästan 3000 indonesiska 

textilarbetare som lämnades utan jobb och avgångsvederlag när en textilfabrik abrupt nerlades av 

en av adidas leverantörer. Orsaken till att fallet uppmärksammades var till stor del på grund av 

att det amerikanska universitetet UW-Madison lämnade in en klagan mot adidas i länets domstol 

eftersom försök till medling med adidas misslyckats.116 

 

                                                 

115 Connor, Tim & Dent, Kelly, Offside! Labour rights and sportswear production in Asia, Oxfam International, 

Oxford, 2006, s. 76-80. 
116 Board of Regents of the University of Wisconsin System vs. Adidas America Inc., Complaint for declaratory 

judgment, Case No. 12CV2775, Circuit Court, Dane County, 13 July 2012, Rosenblum, i not 8 a.a. 
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Orsaken till att UW-Madison engagerade sig i saken var att de hade ingått ett exklusivt 

sponsoravtal med adidas. I samband med detta sponsoravtal undertecknade adidas en 

uppförandekod enligt vilken adidas ansvarar för sina leverantörers och underleverantörers 

eventuella överträdelser.117 Eftersom adidas hade negligerat sitt ansvar för underleverantörerna 

och vägrade betala avgångsvederlag till de drygt 3000 textilarbetare som hade förlorat jobbet, 

ansåg UW-Madison att adidas brutit mot uppförandekoden. Därför bad man domstolen tolka och 

avgöra om uppförandekoden som upprättats i samband med sponsoravtalet krävde att adidas 

betalade avgångsvederlag och andra förmåner till de textilarbetare som förlorat sina jobb i 

samband med nedläggningen av fabriken. Detta är första gången i historien som någon har 

försökt fastställa innehållet i en dylik uppförandekod genom en domstolsprocess.118 

 

Workers Rights Consortium (WRC) har också konstaterat att överträdelser förekommit i detta 

fall och att adidas flera gånger tidigare visat tecken på liknande överträdelser när andra fabriker 

lagts ned. Även om adidas har regler kring avgångsvederlag följs verkställigheten inte upp. 

Dessutom är det inte bara UW-Madison som har ifrågasatt adidas behandling av de indonesiska 

textilarbetarna, flera andra skolor i USA har avslutat sina kontrakt med adidas på grund av dylika 

problem.119 

 

Även om man i det aktuella fallet slutligen enades genom en kompromiss är det ett tydligt 

exempel på att även marginella intressenter som universitet kan bidra till att stora multinationella 

företag som adidas tvingas förbättra arbetsförhållandena i leverantörskedjan.120 Det faktum att 

universitetet vidhöll sina krav motiverade adidas att åtgärda situationen för att inte försämra sitt 

rykte och sin konkurrenskraft och framför allt för att inte förlora en massa pengar på grund av 

avtalsbrott. Trots avsaknad av domstolsavgörande nådde man målet med hjälp av trycket från en, 

för adidas, betydelsefull intressent vilket bör ses som en positiv utveckling inom CSR. 

 

 

                                                 

117 University of Wisconsin-Madison, CLC Special Agreement Regarding Labor Codes of Conduct. 
118 Rosenblum, i not 116 a.a. 
119 Rosenblum, i not 8 a.a., Dosh, Kristi, Why are collages at odds with adidas? ESPN Playbook, 29 april 2013. 
120 Simmons, Dan, UW-Madison drops suit against Adidas, Wisconsin State Journal, 3 juni 2013. 
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3.6.2 Nike 

Nike är ett av de klädföretag som ofta diskuterats i CSR-sammanhang och vars verksamhet vid 

flera tillfällen hamnat i blåsväder. Detta har dock bidragit till att Nike idag är ett företag som 

betonar socialt ansvar och har ett omfattande engagemang för dessa frågor. Det var i början av 

1990-talet som undermåliga arbetsförhållanden hos indonesiska leverantörer som samarbetade 

med Nike uppmärksammades. Genom brett engagemang från NGO:er och flitig rapportering i 

media under 1990-talet ökade samhällets fokus på den globala klädindustrin och speciellt på 

framgångsrika Nike. Det var speciellt i samband med att arbetsförhållanden i Nikes fabriker i 

Honduras, Indonesien och Vietnam uppmärksammades av media och NGO:er som kampanjen 

mot Nike tog fart på allvar. I takt med att trycket ökade från flera olika håll utvecklades Nikes 

CSR-arbete; en uppförandekod upprättades, interna hållbarhetspolicyer sågs över och en helt ny 

avdelning som enbart behandlade dessa frågor skapades. Trots att många förbättringar 

genomfördes har Nike haft svårt att bli av med sitt dåliga rykte, vilket visar på att man inte ska 

underskatta de omfattande skador som kan åstadkommas även på ett multinationellt och 

finansiellt framgångsrikt företag som Nike.121 

 

Än idag är Nike ständigt under granskning och internationella organisationer såsom Oxfam 

International håller kvar textilarbetarnas arbetsförhållanden på dagordningen. För bara några år 

sedan vändes strålkastarna återigen mot Nikes verksamhet utomlands när en privat konsument 

stämde Nike för falsk och vilseledande marknadsföring.122 Bakgrunden var en serie debattinlägg i 

New York Times som uppmärksammade den stora kontrasten mellan asiatiska textilarbetares 

arbetsförhållanden och de enorma löner och förmåner som de anställda i Nikes ledning erhöll. 

Nikes VD hävdade att företaget visst satsade på att utveckla textilarbetarnas arbetsförhållanden, 

att deras löner var högre i jämförelse med andra företag och att hälsosamma och säkra 

arbetsplatser betonades. På basen av de påståenden som Nikes VD gjorde i samband med 

debatten i New York Times hävdade privatpersonen Kasky att det handlade om vilseledande 

marknadsföring eftersom Nike fick de asiatiska arbetsförhållandena att framstå som mycket 

bättre än de i verkligheten var.123 

                                                 

121 Segerlund, i not 19 a.a., s. 103-112. 
122 Nike, Inc., et al., Petitioners v. Marc Kasky, No. 02-575, Supreme Court of the United States, 26 June, 2003. 
123 Werther & Chandler, i not 15 a.a., s. 160-162. 
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Trots att även detta rättsfall avslutades genom överrenskommelse mellan parterna visar det 

återigen på den utsatthet som även stora multinationella företag utsätts för. Det är svårt att göra 

sig av med ett negativt rykte när man en gång blivit utpekad som dåligt exempel. I det här fallet 

uppmärksammades de sätt på vilka företag kommunicerar sitt sociala ansvar och visar på vikten 

att kommunicera på rätt sätt och betydelsen av transparens i verksamheten. Rättsfallet visar även 

på vilka enorma kostnader som företag kan utsättas för på grund av att de försummat sitt sociala 

ansvar. I efterdyningarna av rättsprocessen var det även många andra företag inom klädindustrin 

som började fokusera på att förbättra arbetsförhållanden på sina textilfabriker. Det ledde också 

till att företag såg över sina kommunikationsmetoder och blev mer försiktiga i sina uttalanden.124 

 

Under senare år har bland annat Oxfam International undersökt hur många företag såsom Nike 

utvecklat arbetsförhållandena i de textilfabriker där de är verksamma. Nike har visat stort 

intresse för att öka transparensen av sin verksamhet och delta i diskussioner kring deras sociala 

ansvar. De har också publicerat kontaktuppgifter till sina leverantörer och engagerar sig i olika 

branschinitiativ såsom Play Fair-avtalet för att förbättra textilarbetarna arbetsförhållanden. Nike 

har tidigare medgett att de möter stora utmaningar i sina försök att förbättra fackliga rättigheter i 

hela leverantörskedjan men det har varit oklart hur ärliga deras förbättringsförsök egentligen 

varit. När Nike för några år sedan skar ner verksamheten på ett antal fabriker minskade antalet 

arbetsplatser där fackföreningar tilläts i Nikes leverantörsled. Detta påverkade utvecklingen av 

andra arbetares rättigheter negativt eftersom andra leverantörer då blev omotiverade att förbättra 

de fackliga rättigheterna. Genom sitt engagemang i Play Fair-avtalet och genom andra tecken på 

framsteg finns det indikationer på att Nike verkligen strävar efter att förbättra sitt CSR-arbete. 

Tyvärr är undermåliga arbetsförhållanden fortfarande utbrett i deras fabriker vilket visar på att 

långtgående förbättringar fortfarande behövs.125 

3.6.3 H&M 

Hennes & Mauritz (H&M) hör också till de klädföretag som under 1990-talet fick mycket kritik 

för undermåliga arbetsförhållanden och barnarbete hos underleverantörer utomlands. Precis som 

Adidas och Nike hör H&M till en av de största och mest framgångsrika företagen inom 

                                                 

124 Werther & Chandler, i not 15 a.st. 
125 Connor & Dent, i not 115 a.a., s. 81-85. 
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klädindustrin vilket gör att de har blivit mer uppmärksammade än andra inom samma bransch. 

Idag har H&M ett välutvecklat CSR-arbete och är ett av de företag som är mest framåtsträvande 

inom området. H&M kommunicerar aktivt sitt ansvarstagande såväl på sin hemsida som i olika 

medier och redogör detaljerat för sitt sociala ansvar i sin hållbarhetsrapport. De har också 

nyligen valt att publicera en lista på sina leverantörer. H&M:s största motiv för att satsa på CSR 

är lönsamhet och eftersom ett flertal intressenter ställer långtgående hållbarhetskrav, allt från 

kunder till investerare men även anställda, är kraven och förväntningarna på företaget höga.126 

 

Det faktum att H&M inte äger sina egna fabriker utan köper in sina produkter från tillverkare i 

låglöneländer som Bangladesh ökar kraven på socialt ansvarstagade. Även om arbetsvillkoren 

hos de egna leverantörerna är goda finns det stora risker att mänskliga och arbetsrättsliga 

rättigheter kränks hos underleverantörer. Den uppförandekod som H&M upprättat stödjer sig på 

FN:s och ILO:s konventioner. Koden reglerar bland annat efterlevnad av lokal lagstiftning, 

lagenlig lön och arbetstid, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt, förbud mot 

barnarbete och tvångsarbete, förbud mot diskriminering, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

Tyvärr granskas leverantörerna enbart internt från H&M vilket minskar trovärdigheten i viss 

mån.127 

 

I samband med Rana Plaza-kollapsen i Bangladesh den 24 april 2013 intensifierades 

uppmärksamheten kring västerländska företags ansvar för textilarbetarnas arbetsvillkor och 

säkerhet. Bangladesh är ett av världens största produktionsländer inom klädindustrin och har vid 

ett flertal tillfällen figurerat i media på grund av de usla arbetsförhållanden som råder där. 

Branschen lider av stora infrastrukturella problem och svag säkerhet, lönerna är väldigt låga i 

förhållande till arbetsmängden och bristen på fackliga rättigheter är utbredd.128 

 

Trots att H&M inte producerade något i just Rana Plaza riktades många strålkastare mot H&M 

och deras hantering av socialt ansvar i leverantörskedjan på grund av tidigare uppmärksammade 

                                                 

126 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 49-51. 
127 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 51-53. 
128 Edoff, Peter & Nilsson, Linn, Starkt fokus på kvinnors rättigheter - Uppföljning av klädföretagens CSR-arbete, 

Swedwatch, Stockholm, 2013, s. 6-10. 
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problem. H&M fick då stå till svars för sin verksamhet i Bangladesh och påpekade bland annat 

att de var det enda företaget som hittills förhandlat med de Bangladeshiska myndigheterna för att 

få till stånd en höjning av minimilönen. Om ett företag på egen hand höjer textilarbetarnas löner 

finns det risk för friktioner och instabilitet inom industrin vilket kan åstadkomma oroligheter i 

samhället i stort. Därför är det viktigt att få stöd från landets myndigheter så att standarden höjs 

generellt i landet. Även om stora multinationella företag har ett enormt inflytande och är en stor 

maktfaktor kan och bör de inte fullständigt överta statens roll som skyddare av mänskliga och 

arbetsrättsliga rättigheter.129 

 

H&M var det första företaget som undertecknade avtalet om brand- och fabrikssäkerhet i 

Bangladesh (Accord of Fire and Building Safety in Bangladesh130) initierat av bland annat 

IndustriALL Global i samarbete med CCC och WRC efter Rana Plaza-olyckan. Avtalet gäller för 

en femårsperiod och företagen som skrivit under förbinder sig att delfinansiera och implementera 

ett program för att förhindra liknande fabriksolyckor i framtiden. Avtalet berör 

fabriksinspektioner och åtgärdande av brister samt utbildning i grundläggande brand- och 

byggnadssäkerhet för fabriksarbetare.131  

 

Det finns alltså många bevis på att H&M, trots många alarmerande rapporter, verkligen 

engagerar sig och satsar långtgående på att förbättra textilarbetarnas arbetsförhållanden. Även 

om det största motivet för H&M är lönsamhet visar det ändå på att framgångsrika och 

resursstarka företag som H&M hädanefter måste ta ett brett socialt ansvar för att inte riskera 

dåligt anseende och svagare lönsamhet. Det är ett väldigt konkret och bra exempel på den 

betydelse som CSR numera har och visar på betydelsen av ”soft law” för att förbättra 

arbetsvillkoren för fabriksarbetare runt om i världen. 

 

 

                                                 

129 Risberg & Kakuli, i not 70 a.a., s. 62-64, Edoff & Nilsson, i not 128 a.a., s. 14. 
130 Raina, Jyrki & Jennings, Philip, Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, IndustriALL Global Union & 

UNI Global Union, Geneva, 13 maj 2013. 
131 Edoff & Nilsson, i not 128 a.a., s. 14-15. 
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4 Analys och slutsatser 

4.1 Allmänna reflektioner 

Är CSR ett effektivt sätt att öka respekten för arbetsrättsliga och mänskliga rättigheter? Är ”soft 

law” som CSR baserar sig på tillräcklig för att åstadkomma förbättringar för utsatta arbetare 

inom den globala textilindustrin? Har det någon betydelse att fler aktörer och intressenter 

engagerar sig? På basen av det som framkommit kan konstateras att CSR onekligen spelar en 

viktig roll, speciellt inom den globala klädindustrin, vid sidan av klassiska regleringar såsom 

nationell lagstiftning och internationella konventioner. Att flera aktörer höjder rösten har också 

visat sig ha betydelsefulla fördelar.  

 

CSR baserar sig i första hand på frivillig reglering och ”soft law” men frivilligheten är illusorisk. 

Företag som bortser från de riktlinjer, rekommendationer och krav som utvecklats inom CSR 

utsätter sig sannolikt för stora risker. Även om lönsamheten är det främsta motivet krävs det idag 

att företag tar allt större socialt ansvar, även inom klädindustrin. Företag som inte respekterar de 

gemensamt framtagna rekommendationerna kan lida stor skada om problem och kränkningar av 

rättigheter uppdagas och sprids. Därför gäller det att hitta en balans mellan samtliga intressenter 

för att uppnå en framgångsrik och hållbar verksamhet.  

 

Till mångt och mycket handlar CSR om lönsamhet, företagens raison d’être, men det utesluter 

inte socialt ansvar, tvärtom. CSR är ett sätt att öka lönsamheten genom att effektivisera 

verksamheten, förbättra arbetsförhållanden, öka trovärdigheten och stärka varumärket. Dessutom 

finns det säkert många företag som ser det som något positivt att man i sin vinststrävan även kan 

göra något gott och bidra till ett bättre samhälle. Trots att det inte finns entydiga bevis på att 

socialt ansvarstagande verkligen gynnar företagets lönsamhet pekar mycket på att det finns 

positiva samband. Förutom minskade kostnader har CSR dessutom visat sig fördelaktigt vid 

anställning av ny personal, för att hålla kvar kompetent personal och för att upprätthålla 

medarbetarnas motivation på såväl kontors- som fabriksnivå.132 

 

                                                 

132 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 132-134, Welford & Frost, i not 44 a.a., s. 173. 
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Den klassiska uppförandekoden som många klädföretag har utvecklat har tyvärr visat sig ha 

begränsat inflytande på bland annat fabriksarbetares arbetsförhållanden. Även om 

uppförandekodens existens eventuellt leder till färre lagöverträdelser och till viss del har ett 

symboliskt värde som höjer arbetarnas motivation är dess konkreta inflytande på textilarbetarnas 

arbetsförhållanden oklar. Därför är det uppmuntrande med nya initiativ såsom Play Fair-avtalet 

inom klädindustrin som på ett alternativt sätt eftersträvar konkreta förbättringar på fabriksnivå. 

Genom att både fackliga representanter, leverantörer och företag är involverade i utformningen 

och uppföljningen höjs motivationen för att verkligen genomföra de detaljerade åtaganden man 

formulerat. Trots att tillämpningen än så länge är begränsad och avtalets långsiktiga inverkan är 

oklar visar flera faktorer på att framsteg redan gjorts, såsom förbättrade fackliga rättigheter, 

bättre kommunikation och ökad trygghet för arbetarna. Avtalet visar också på att det sker en 

ständig utveckling inom CSR och att det finns realistiska hopp om att konkreta förbättringar kan 

åstadkommas. 

 

På basen av de redovisade exemplen kan man ytterligare se vikten av att företag förstår vilka 

förväntningar och krav som ställs i en viss situation och hur förändringar inom CSR utvecklas. 

Hur man sedan hanterar de nya kraven och vilka risker man som företag är beredd att ta varierar 

mycket. Att mindre aktörer såsom universitet börjar ställa krav som kan få långtgående 

konsekvenser är något som de flesta företag knappast beaktat i större utsträckning. Exemplen 

visar också att även stora kända märken kan lida skada av dåligt rykte och att man som stort 

multinationellt företag ofta har högre krav på sig än andra. Att ignorera sitt ansvar blir därmed en 

relativt stor risktagning. Detta innebär inte att alla företag oavsett storlek måste ha en CSR-

strategi för att gå med vinst, men att ignorera CSR-krav innebär ändå en risk som varje företag 

bör avväga. 

 

Exemplen visar också på att konflikter kring företags sociala ansvar oftast löses genom medling. 

Det är ytterst ovanligt att företag blir dömda i domstol för att ha brustit i sitt sociala ansvar. I 

fallet mot adidas försökte UW Madison fastställa ansvaret i uppförandekoden men även denna 

gång, som i Nike-fallet, slutade processen med medling. Men inget ont om detta, det 

framkommer ändå tydligt att företagen berörs av dessa rättsprocesser och att det kan få allvarliga 

konsekvenser även utan regelrätt dom. 
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Trots att CSR definieras som företagens frivilliga åtgärder utöver de lagstadgade skyldigheterna 

bör även lagefterlevnad ses som en form av företagsansvar.133 Att följa arbetsrättsliga lagar, 

diskrimineringslagar, miljölagstiftning och internationella konventioner är en självklarhet för 

många företag men långt ifrån alla. Lagstiftning ligger högre upp i normhierarkin och har en 

annan tyngd och effektivare uppföljningsmöjligheter än ”soft law”. Men trots att CSR fokuserar 

på frivilliga regler bör man också se till företagens lagefterlevnad, speciellt i utvecklingsländer 

där företag har svårt att ens följa de minimikrav som lagen ställer. I dessa fall bör arbetet med att 

förbättra den grundläggande lagefterlevnaden även betraktas som en form av företagsansvar. 

 

Det är dessutom något oklart om vi går vi mot fler tvingande regler eller om CSR alltid kommer 

att handla främst om frivillig reglering? Är tvingande regler bättre än frivilliga? Många betonar 

vikten av att hålla kvar CSR som själregleringsmetod och framhåller att lagstiftning är omöjligt 

på grund av ämnets bredd. Självreglering ökar dessutom företagens engagemang eftersom de 

själva är med och utvecklar reglerna vilket innebär en större chans att reglerna verkligen känns 

berättigade och efterföljs.134 Andra i sin tur argumenterar för att tvingande lagstiftning i vissa 

sammanhang ändå är att föredra. Till exempel vad gäller rapportering anses ibland att företag har 

allt för stora valmöjligheter att rapportera på endast det som de anser viktigt. Detta 

överensstämmer inte alltid med vad som i verkligheten är viktigt och därmed kan företaget 

vinkla sin rapportering så att hållbarhetsarbetet ser mycket bättre ut än det faktiskt är.135 

 

Ibland är det väldigt lätt att kritisera stora multinationella företag utan att se svårigheterna de 

stöter på. Det är en stor utmaning att kontrollera samtliga aspekter i leverantörskedjan eller 

garantera att alla rättigheter respekteras på alla nivåer.136 Mycket kan göras och mycket bör göras 

men man kan också ha i åtanke att problem lätt uppstår trots välvilja och att bristfällig 

behandling av arbetskraft inte nödvändigtvis är medveten. Det handlar om prioriteringar och man 

                                                 

133 Carroll, i not 11 a.a., s. 271-273. 
134 Corell, Hans, Corporate Social Responsibility – Företagens etiska ansvar från diplomatens, MR-juristens, 

advokatens och bolagsjuristens perspektiv, muntlig presentation, Advokatbyrå Mannheimer Swartling, 4 april 2012. 
135 McCaughey, Kathleen McCaughey, Rapportering – glöd eller död?, muntlig presentation, Advokatbyrå 

Mannheimer Swartling, 15 oktober 2013. 
136 Amaeshi, Kenneth M., Osuji, Onyeka K. & Nnodim, Paul, Corporate Social Responsibility in Supply Chains of 

Global Brands: A Boundaryless Responsibility? Clarifications, Exceptions and Implications, Journal of Business 

Ethics, Vol. 81, 2008, s. 223-234, s. 231-232. 
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kan tycka att många företag inte prioriterar hållbarhetsfrågor så mycket som de borde. 

Resursbrist i form av begränsad budget och okvalificerad personal är vanliga utmaningar som 

många företag stöter på men det är naturligtvis ingen ursäkt för att försumma sitt sociala 

ansvar.137  

 

Det är dock svårt att dra en gräns för hur långt företagens sociala ansvar sträcker sig. Företagen 

är juridiska självständiga personer i olika konstellationer vars juridiska ansvar sträcker sig olika 

långt. Att kräva full kontroll på hela leverantörskedjan av ett företag som kanske till och med har 

begränsat inflytande kan framstå som närmast omöjligt. För företagen handlar det i första hand 

om att hitta en balans mellan socialt ansvar och lönsamhet. I denna ekvation är det viktigt att 

företagen anpassar sitt engagemang till sin verksamhet och satsar på de områden som är mest 

relevanta för dem. Man kan inte göra allt, men att integrera hållbarhetstanken i hela 

affärsstrategin har långsiktigt mer fördelar än att bara kasta sig in i välgörenhetsprojekt eller 

defensivt åtgärda problem som uppdagats. Istället för att se CSR som en belastning bör det ses 

som en källa till möjligheter, förnyelse och konkurrensfördelar genom bland annat ökad 

trovärdighet.138 

 

Många av de CSR-frågor som diskuteras idag, speciellt inom klädindustrin, fokuserar på 

multinationella företags verksamheter i utvecklingsländer. CSR har från flera håll kritiserats för 

att vara västerländskt, imperialistiskt och ett otillräckligt instrument för att förbättra 

arbetsförhållanden i utvecklingsländer eftersom de lokalsamhällen där företagen verkar sällan 

gynnas.139 Kritiken är förvisso befogad men vi får inte bortse från staternas egna ansvar att 

förbättra arbetsförhållanden och respekten för mänskliga rättigheter. I den kapitalistiska 

samhällskontext vi lever i har många västerländska företag långtgående makt och då bör de 

också ta sitt ansvar även om detta kan tolkas som en form av ”kolonialism”. Att anpassa 

åtgärderna efter lokala omständigheter är naturligtvis önskvärt men detta berättigar inte till 

passivitet i sociala frågor. Dessutom bör påpekas att allt fler icke-västerländska företag engagerar 

sig i CSR-frågor och inser vikten av att betona hållbarhetsaspekter vilket visar på att CSR inte är 

                                                 

137 Welford & Frost, i not 44 a.a., s. 168. 
138 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 159 
139 Rafi Khan & Lund-Thomsen, i not 71 a.a., s. 3-5. 
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något reserverat för västerländska värderingar det handlar om grundläggande etiska principer 

som är relevanta i en global kontext.140 

 

Trots de svårigheter och utmaningar som företag stöter på i sitt CSR-arbete har de ett viktigt 

ansvar. Dagens multinationella företag är mycket betydelsefulla samhällsaktörer och spelar en 

stor roll i många människors vardag. Med makt kommer ansvar och därför är det inte önskvärt 

och närmast omöjligt att bortse från storföretagens roll och hur deras verksamheter påverkar hela 

världssamfundet. Många multinationella företag har en omsättning som vida överstiger många 

länders BNP vilket ger oss ännu tydligare uppfattning om företagens stora inflytande.141  

 

Företagens huvudsakliga uppgift är inte att ”rädda världen” men i sin verksamhet är det önskvärt 

och på många sätt nödvändigt att socialt ansvar beaktas. Om företaget sedan fokuserar på att ha 

ett positivt inflytande på omgivningen eller enbart undvika negativa konsekvenser är en 

strategisk prioriteringsfråga som varje företag bör beakta. Det faktum att staterna har det främsta 

ansvaret för att skydda mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter betyder inte att CSR är 

överflödigt, tvärtom. CSR sträcker sig längre än lagar och avtal men varken ersätter eller 

undviker dem. Eftersom många stater saknar resurser eller vilja att förbättra dagens situation 

utgör CSR ett mycket viktigt komplement till internationella och nationella initiativ och kan 

bidra med långtgående förbättringar, både i länder där mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter 

har en svag ställning men också i länder som Sverige med ett välutbyggt välfärdssamhälle. 

4.2 Framtida utmaningar 

CSR är ett område i ständig utveckling. Uppfattningarna, behoven och kraven förändras från år 

till år och beroende på vilket land och vilken kontext som beaktas. För att lyckas med sitt 

hållbarhetsarbete är det viktigt att arbeta transparent och föra en kontinuerlig dialog med 

relevanta intressenter och ständigt uppdatera sig om utvecklingen inom området.142 Från ett 

företagsperspektiv är det viktigt att fundera på hur just det specifika företaget bäst arbetar med 

                                                 

140 Ward, Halina, Corporate Social Responsibility: What Next?, The International Research Network on Business, 

Development and Society, Briefing Paper No. 3, 2009, s. 5. 
141 Borglund, De Geer & Hallvarsson, i not 20 a.a., s. 68-69 
142 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 161-162. 
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CSR. Några aspekter som är värda att analysera är till exempel hur mycket resurser som finns, 

vilka områden som är mest relevanta för företaget i fråga, hur man praktiskt ska gå till väga, vem 

som är ansvarig för vad, hur kommunikationen av ansvaret ska se ut och hur uppföljning och 

åtgärder ska genomföras. 

 

Det kan också vara värt att fundera kring alternativ till uppföljning. Istället för dyra inspektioner 

och granskningar finns det fördelar i att fokusera på grundläggande och långsiktiga förbättringar 

i den mån det är möjligt. Organisationen BSR har formulerat några rekommendationer som kan 

vara värda att beakta för framtida förbättringar: socialt ansvarstänkande bör integreras i 

företagets inköpsstrategier för att goda arbetsmetoder hos leverantörer redan i ett tidigt skede ska 

krävas, leverantörernas eget ansvar på arbetsplatserna bör utökas och stödjas, arbetarna måste få 

mer makt och större inflytande över sina rättigheter, och offentliga ramverk som garanterar 

bredare och mer konsekvent tillämpning av arbetsrättsliga regler bör upprättas. Dessutom är det 

bra att sträva efter ökat engagemang från konsument- och investerarhåll i socialt ansvarsfulla 

verksamheter och satsa på att integrera CSR i hela verksamheten ändå från ledningen ner till 

fabriksnivå.143 

 

Det ökade intresset för CSR, inte bara i industriländer utan i hela världen, bidrar till att 

innebörden av begreppet förändras och utvecklas i allt snabbare takt. För att hänga med i 

utvecklingen och kraven gäller det att vidga vyerna och studera CSR-trender i andra delar av 

världen såsom Asien, Afrika och Latinamerika. Dessutom bidrar sociala medier bidrar till ökad 

kommunikation och lättare spridning av information vilket ökar medvetenheten bland många 

intressenter.144 Även om CSR idag är mest utbrett i västvärlden rör det värderingar som avspeglas 

i de flesta kulturer i någon form. I takt med att levnadsstandarden i utvecklingsländer höjs 

uppfylls deras behovstrappa och mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga aspekter blir allt 

viktigare, även för företag. Att hänga med i denna utveckling och anpassa sig till de nya kraven 

blir avgörande för att öka konkurrenskraften på en allt tuffare världsmarknad. 

 

                                                 

143 Dickson, Loker & Eckman, i not 12 a.a., s. 296. 
144 Grafström, Göthberg & Windell, i not 1 a.a., s. 163-166. 
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Trots att det i huvudsak är stora multinationella företag som uppmärksammas när man talar om 

CSR men man bör inte låsa sig vid denna begränsning. Små och medelstora företag utgör en 

betydande del av textilindustrin och bör inte vara befriade från socialt ansvar trots att deras 

inverkan på många sätt är mindre.145 Trots mer begränsade resurser kan mindre företag ha större 

utrymme för egna initiativ och möjligheter att utforma en CSR-strategi eftersom omgivningens 

granskning är mindre omfattande. Förhoppningsvis inser även mindre företag mervärdet av att 

arbeta med CSR och ser det som en möjlighet istället för en börda. Genom att bredda gruppen av 

berörda företag kan CSR bli ett ännu större och slagkraftigare instrument i kampen för att 

förbättra mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i den globala klädindustrin. 

4.3 Sammanfattning 

CSR handlar om att kombinera vinstdrivande affärsverksamhet med sociala krav. Trots en något 

otydlig definition av begreppet har CSR fått stor spridning och är idag ett mycket väletablerat 

och flitigt använt instrument. Synen på CSR förändras dock ständigt i takt med 

samhällsutvecklingen och för företag är det viktigt att följa med och förstå vilka förväntningar 

och krav som växer fram. 

 

De juridiska ramarna består till största del av olika former av ”soft law” men trots detta har CSR 

fått ett stort genomslag. Det är tydligt att vikten av ”soft law” och dess möjligheter att styra 

företagens beteenden inte bör underskattas. Andra faktorer som styr och motiverar företag att 

arbeta med CSR är de utbredda krav och det engagemang som kommer från intressenthåll. Det är 

i samspelet mellan företagen och alla intressenter som nya regleringar, idéer och krav växer fram 

och därför har intressentbegreppet en avgörande betydelse i detta sammanhang.  

 

I och med att många företag, speciellt inom klädindustrin, har utlokaliserat stora delar av sin 

verksamhet till utvecklingsländer har nya och komplexa problem uppstått. Undermålig 

arbetslagstiftning, bristfällig respekt för mänskliga rättigheter, osäkra arbetsplatser, långa 

leverantörskedjor och kulturella skillnader är några av de aspekter som företagen bör beakta. Att 

                                                 

145 Amaeshi, Osuji & Nnodim, i not 136 a.a., s. 224. 
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hantera de sociala utmaningarna kan vara svårt och kräver ett tydligt engagemang från företaget 

och en förmåga att utveckla långsiktiga hållbarhetsstrategier. 

 

Innebörden av CSR har varierat mycket genom åren. Från att i stor del ha handlat om 

välgörenhet och nödvändig riskhantering har CSR under senare tid växt som managementidé och 

blivit ett verktyg för att strategiskt skapa långsiktig framgång för företaget. De senaste åren har 

vi dessutom sett flera intressanta utvecklingar inom CSR där alternativa aktörer visat 

framfötterna. Bland annat har universitetens roll som intressent blivit uppmärksammat och nya 

avtalsformer inom textilindustrin har utvecklats för att förbättra de anställdas arbetsförhållanden. 

Dessa fenomen tillsammans med ett ökat intresse från traditionella intressenter och kontinuerlig 

utveckling av lagstiftning pekar på att framtiden inom CSR ser ljus ut. När fler aktörer höjer 

rösten och alternativa initiativ etableras ökar kraven ytterligare och företag som ignorerar CSR 

utsätter sig i allt högre grad för onödiga risker. Förhoppningsvis kan vi genom fördjupat 

samarbete och tydliga ställningstaganden bidra till ett bättre samhälle samtidigt som företagens 

framgång tryggas.  
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5 Förkortningar 

 

BSR  Business for Social Responsibility  

CAP  Corrective Action Plan 

CSR  Corporate Social Responsibility 

EU  Europeiska Unionen 

GRI  Global Reporting Initiative 

ILC  International Labour Conference 

ILO  International Labour Organization 

ISO  International Organization for Standardization 

NGO  Non-Governmental Organization 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 

PRI  Principles for Responsible Investment 

UNGP  United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

USAS  United Students Against Sweatshops 

WRC  Workers Rights Consortium 
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