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Sammanfattning  

Modernt slaveri är ett samlingsbegrepp innefattande människohandel, tvångsarbete och 

slavliknande metoder och utgör ett globalt problem av mycket allvarlig karaktär. Även i 

industriländer såsom Sverige och Storbritannien förekommer offer för modernt slaveri. 

Förekomsten av modernt slaveri är dock som störst i utvecklingsländer, framförallt i Asien, där 

många multinationella företag har sina leverantörer. I oktober år 2015 trädde brittiska Modern 

Slavery Act 2015 i kraft, som omfattar företag verksamma i Storbritannien med en omsättning 

över 36 miljoner pund. Det medför att även stora svenska företag såsom H & M, Sandvik, IKEA 

och Saab omfattas av lagen. Lagen innebär att berörda företag måste publicera ett uttalande för 

varje räkenskapsår avseende de faktiska steg företaget tagit för att säkerställa att modernt slaveri 

varken förekommer inom den egna organisationen eller i dess leverantörskedjor. Har inga 

sådana aktiviteter företagits, måste företaget likväl enligt lagen publicera ett uttalande som i 

sådant fall redovisar just detta. Det ställer krav på företagen och deras hållbarhetsarbete, både 

ur aspekten att det blir enklare för konsumenter att jämföra företag sinsemellan men också 

genom en ökad press på företagen att kunna redovisa faktiska åtgärder.  

I uppsatsen undersöks hur två stora svenska företag, IKEA och Saab, arbetar med socialt 

hållbarhetsarbete idag, i syfte att analysera de troliga konsekvenserna för berörda svenska 

företag av Modern Slavery Act 2015. Vidare besvaras i uppsatsens analys frågan om Sverige 

bör införa motsvarande lagstiftning i syfte att utvidga svenska företags sociala ansvarstagande. 

Slutsatsen är att Modern Slavery Act 2015 kommer innebära att berörda svenska företag är 

tvungna att se över sitt hållbarhetsarbete. Hur stora konsekvenserna blir beror på vilken bransch 

företaget verkar i, vilken förväntan samhället har på företaget sedan tidigare samt hur 

omfattande företagets befintliga hållbarhetsarbete är.  Det torde vara en fördel för Sverige att 

införa liknande lagstiftning, framförallt ur aspekten att problemet med modernt slaveri 

konkretiseras, uppmärksammas och uppmuntrar företagen till att vidta faktiska åtgärder.  

 

  

 

Nyckelord: Modern Slavery Act 2015, modernt slaveri, människohandel, tvångsarbete, 

hållbarhet  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Modernt slaveri innebär att människor utsätts för människohandel, tvångsarbete och 

slavliknande metoder. Det förekommer över hela världen och tros vara en av de största 

internationella brottsverksamheterna. Modernt slaveri förekommer framförallt i den privata 

sektorn, antingen är förövaren en organisation eller en enskild person. Även väletablerade 

företag kan bidra till problemet på ett negativt sätt. Modernt slaveri kan förekomma i någon 

form i företagets leverantörskedjor eller så finns en koppling till modernt slaveri via 

företagets affärsrelationer.1 Det ligger i samhällets intresse att företagens tillväxt sker på ett 

hållbart sätt, även på lång sikt. Frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter och otillbörlig 

verksamhet såsom korruption, är ständigt aktuella och medvetenheten kring hur företagens 

styrning hänger ihop med dessa frågor ökar. Företagen förväntas till viss del på eget initiativ 

arbeta mer aktivt med sitt hållbarhetsarbete likväl som myndigheter och politiska 

organisationer förväntas ta en pådrivande och stödjande roll i detta.2 Företagens 

samhällsansvar benämns vanligen som CSR – Corporate Social Responsibility. Andra 

förekommande begrepp inom området är t.ex. Environmental and Social Governance 

(ESG), vilket oftast används inom finansbranschen, Corporate Citizenship, som främst 

används av företag från Nordamerika samt Sustainability vilket på svenska översätts till 

hållbarhet. Flera föregångare inom området såsom Max Hamburgerrestauranger, H & M 

och Nike använder begreppet hållbarhet när de beskriver sitt samhällsarbete.3 I uppsatsen 

nyttjas framförallt begreppet hållbarhet för att beskriva företagens arbete med 

samhällsansvar.   

Företagens samhällsansvar kan delas in i tre huvudområden: miljömässigt ansvarstagande, 

ekonomiskt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. Miljömässigt ansvarstagande avser 

bl.a. hur företagen kan ta ansvar för att i sin verksamhet inte bidra till att förbruka och 

påverka vår jords naturresurser negativt, även ur ett långsiktigt perspektiv. Det ekonomiska 

ansvarstagandet åsyftar istället hur företagen kan tjäna så mycket pengar som möjligt så att 

aktieägarna får sin avkastning samt tryggar företagets finansiella ställning. Frågor som rör 

                                                           
1 Home Office (2014), Modern slavery Strategy, s. 9, UK: Williams Lea Group on behalf of the Controller of 

Her Majesty’s Stationary Office. 
2 Sverige. Justitiedepartementet (2014). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s. 33, 

Stockholm: Fritze. 
3 Grankvist, Per, CSR i praktiken: hur företag jobbar med hållbarhet för att tjäna pengar, s. 17-21, Ny, rev. 

uppl., Liber, Malmö, 2012. 
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hur företagen kan bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att hänsyn tas till samhällets 

medborgare, d.v.s. både anställda, kunder, leverantörer m.m. vad gäller deras hälsa och 

välbefinnande innefattas i företagens sociala ansvarstagande. Dessa tre områden måste 

företagen lyckas balansera för att uppnå långsiktig hållbar utveckling.4  

CSR och hållbarhet är som nämnt förekommande begrepp i termer av att beskriva 

företagens samhällsansvar. Begreppet ”hållbar utveckling” är också frekvent 

förekommande, både i Sverige och internationellt.5 År 1987 lanserade Förenta Nationerna 

(FN) Brundt-landrapporten i vilken begreppet beskrivs som:”… meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”6 

Svensken Karl-Henrik Robèrt grundade stiftelsen ”Det naturliga steget” i syfte att omsätta 

detta i praktiken. Stiftelsen arbetar för att ena forskare från hela världen kring fyra 

vetenskapligt grundade systemvillkor, som om de uppnås, leder till en mer hållbar värld. 

Ett utav dessa villkor är att möta människors behov. Det handlar om att bidra till en rimlig 

levnadsstandard för de människor som sysselsätts i arbete på ett eller annat sätt, exempelvis 

genom att företagen betalar skälig lön till sina anställda eller ställer krav på sina 

leverantörer.7 I syfte att påverka företag till att arbeta mer hållbart utgör lagstiftning ett 

alternativ.  

Modern Slavery Act 2015 antogs i Storbritannien 26 mars år 20158 och trädde i kraft 29 

oktober samma år.9  Lagen är den första av sitt slag i Europa10 och syftar till att få företag 

att arbeta aktivt mot modernt slaveri inom det egna företaget men också hos företagets 

leverantörer. Detta ska ske genom ett uttalande som berörda företag måste publicera för var 

räkenskapsår. Uttalandet ska innefatta information om företagets arbete, eller icke-

arbete, mot modernt slaveri.11  Lagen omfattar företag som verkar i Storbritannien och har 

                                                           
4 Grankvist, s. 17-21.  
5 Sverige. Justitiedepartementet (2014). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s. 33. 
6 World Commission on Environment and Development, Our common future, s. 16, [United Nations 

Environment Programme], [Nairobi], 1987.  
7 Grankvist, s. 16-17. 
8 The Modern Slavery Act 2015, c. 30. 
9 Home Office (2015), Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 12, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471996/Transparency_in_Supply

_Chains_etc__A_practical_guide__final_.pdf, information hämtad 03/12 2015. 
10 CIPS Knowledge, Modern Slavery Act 2015, s. 1, https://www.cips.org/Documents/Knowledge/Procurement-

Topics-and-Skills/4-Sustainability-CSR-Ethics/Sustainable-and-Ethical-Procurement/Modern-Day-Slavery.pdf, 

information hämtad 25/01 2016.  
11 Home Office (2015), Modern slavery and supply chains Government response, s. 3, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448200/Consultation_Governmen

t_Response__final__2_pdf.pdf, information hämtad 01/12 2015.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471996/Transparency_in_Supply_Chains_etc__A_practical_guide__final_.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/471996/Transparency_in_Supply_Chains_etc__A_practical_guide__final_.pdf
https://www.cips.org/Documents/Knowledge/Procurement-Topics-and-Skills/4-Sustainability-CSR-Ethics/Sustainable-and-Ethical-Procurement/Modern-Day-Slavery.pdf
https://www.cips.org/Documents/Knowledge/Procurement-Topics-and-Skills/4-Sustainability-CSR-Ethics/Sustainable-and-Ethical-Procurement/Modern-Day-Slavery.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448200/Consultation_Government_Response__final__2_pdf.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/448200/Consultation_Government_Response__final__2_pdf.pdf
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en omsättning på mer än 36 miljoner pund (f.n. ca 470 miljoner kronor). Med ”verkar” ska 

förstås företag som tillhandahåller varor eller tjänster, bedriver verksamhet eller en del av 

en verksamhet, oavsett sektor, i Storbritannien.12 Detta innebär att även stora svenska 

företag såsom t.ex. H & M13 och Sandvik AB14 kommer att omfattas av lagen. Den här 

typen av lagstiftning utgör ett uttryck för den subjektiva territorialprincipen. Principen 

innebär att om en handling eller situation påbörjats inom en viss stats territorium så har 

staten ifråga jurisdiktion även om handlingen fullbordas eller avslutas utanför territoriet.15 

Det är således fullt möjligt för ett land att genom lagstiftning påverka företags agerande 

inom det egna territoriet, d.v.s. de företag som etablerar sig i landet eller bedriver 

verksamhet utan etablering.16  

1.2 Problemformulering  

 

- Vilka konsekvenser torde Modern Slavery Act 2015 medföra för berörda svenska 

företags hållbarhetsarbete?  

-  Bör Sverige införa motsvarande lagstiftning i syfte att uppmuntra svenska företag till 

att arbeta aktivt mot modernt slaveri och utvidga sitt sociala ansvarstagande? 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa Modern Slavery Act 2015 och analysera vilka 

konsekvenser lagstiftningen bör medföra för berörda svenska företag. Det innefattar bl.a. 

en diskussion av möjliga åtgärder som dessa svenska företag kan komma att behöva vidta, 

vad avser företagens hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering. Hållbarhet och 

företagens sociala ansvar är ständigt aktuella frågor och det existerar en förväntan från 

samhället på företagen att aktivt arbeta med detta, likväl som politiker och myndigheter 

förväntas ta sitt ansvar i dessa frågor. Lagstiftning kan vara ett kraftfullt alternativ i syfte 

att uppnå utökat ansvarstagande hos målgruppen, i detta fall företag. I uppsatsen analyseras 

därför Modern Slavery Act 2015 och dess påverkan på berörda svenska företag. Analysen 

bygger på lagtexten och de riktlinjer som finns tillgängliga, samt på konkreta exempel på 

hur svenska företag arbetar med socialt ansvar relaterat till modernt slaveri idag.  

                                                           
12 Home Office (2015), Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 5, 7. 
13 H & M, Årsredovisning 2014, s. 9, 

http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual%20Report%202014_sv.pd

f, information hämtad 02/12 2015. 
14 Sandvik, Årsredovisning 2014, s. 73, Sandvik och Solberg: Falk Graphic Media. 
15 Sevastik, Per, m.fl. En bok i folkrätt, s. 174, Norstedts juridik, Stockholm, 2009. 
16 Sevastik, s. 92.  

http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual%20Report%202014_sv.pdf
http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annual%20Report%202014_sv.pdf
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Syftet med att besvara frågan om huruvida Modern Slavery Act 2015 de facto innebär att 

berörda svenska företag behöver se över sitt hållbarhetsarbete för att möta lagens krav, är 

också för att möjliggöra en slutsats kring huruvida liknande lagstiftning bör införas i 

Sverige. Torde Modern Slavery Act 2015 medföra positiva konsekvenser ur aspekten att de 

berörda företagen utvidgar sitt sociala ansvarstagande och arbetar mer med 

hållbarhetsfrågor och bör i sådant fall Sverige införa liknande lagstiftning? Ett de lege 

feranda resonemang förs därför i uppsatsens analys med målet att besvara 

problemformuleringens andra fråga.  

1.4 Avgränsningar 

 

I uppsatsen sker ej en uttömmande redogörelse för varken CSR eller folkrätten, dels hänfört 

till utrymmesskäl men även för att uppsatsen ska vara stringent avseende modernt slaveri. 

Uppsatsen är därför begränsad till att redovisa folkrätten relaterat till modernt slaveri, såsom 

människohandel, tvångsarbete, mänskliga rättigheter, företagens sociala ansvar samt 

exempelföretagens befintliga hållbarhetsarbete relaterat till dessa frågor. Miljömässiga och 

ekonomiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv utelämnas därvid.  

För att begränsa uppsatsens omfattning ytterligare kommer i huvudsak del 6, ”Transparency 

in supply chains etc”, i Modern Slavery Act 2015 redovisas och ligga till grund för 

uppsatsens analys. Övriga delar av lagen kommenteras endast i korthet. Vidare utreds i 

uppsatsen enkom vilka konsekvenser och påverkan lagen torde medföra för berörda svenska 

företag. Med ”berörda svenska företag” ska i uppsatsen förstås svenska företag som verkar 

i Storbritannien och har en omsättning på mer än 36 miljoner pund.  

1.5 Metod  

 

Modernt slaveri utgör i högsta grad ett samhällsrelaterat problem. Det torde i det närmaste 

vara självklart att rätt och samhälle påverkar varandra. Det förfaller sig därför naturligt att 

vid val av metod i denna uppsats, se till metoder som reflekterar både ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv såväl som ett rättsvetenskapligt perspektiv.  

En samhällsvetenskaplig metod syftar till att uppbåda kunskap om den sociala verkligheten 

och all samhällsforskning kan relateras till människors verklighet.17 I uppsatsen diskuteras 

definitionen av modernt slaveri för att ge läsaren en förståelse för vad modernt slaveri de 

                                                           
17 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 16, 22, 1. uppl., 

Liber, Malmö, 2003. 
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facto innebär, något som utgör verkligheten för offer över hela världen. Inom den 

samhällsvetenskapliga metodläran kan i huvudsak två olika ansatser företas, en kvantitativ 

eller en kvalitativ ansats. Den kvantitativa ansatsen innebär att en undersökning företas i 

syfte att undersöka hur utbrett något är, t.ex. genom att samla in data från 

enkätundersökningar. Vid en kvalitativ ansats undersöks istället några få utvalda objekt i 

syfte att framställa mer utförliga beskrivningar. 18 I uppsatsen undersöks hur två svenska 

företag, IKEA och Saab, arbetar med sociala hållbarhetsfrågor idag och en kvalitativ ansats 

företas således. IKEA och Saab valdes ut p.g.a. att företagens respektive omsättning 

överstiger 36 miljoner pund, de verkar i Storbritannien19 och är välkända företag i Sverige. 

Företagen verkar i olika branscher och vänder sig till olika typer av kunder vilket är av 

intresse vid analysen av Modern Slavery Act 2015 och lagens påverkan. Eftersom företagen 

i mångt och mycket är varandras motsatser möjliggör det slutsatser även för företag som rör 

sig spektrumet mellan dessa motpoler. Informationen om företagens hållbarhetsarbete är 

dessutom aktuell och lätt tillgänglig. Noteras ska dock att vid tidpunkten för denna uppsats, 

Saab ej ännu har publicerat någon hållbarhetsrapport för år 2015. För att kunna genomföra 

undersökningen av företagens sociala hållbarhetsarbete används annat material än 

rättskällematerial, t.ex. IKEA:s och Saabs hemsidor, policys och årsredovisningar. 

Uppsatsen innehåller således empiriska inslag. Sandgren menar på att en utgångspunkt i en 

studie eller uppsats kan vara ”fakticitet”.20 Med detta menas att studien inriktas mot 

”verkligheten”,21 det vill säga ett samhällsproblem, samhällsföreteelse eller en aspekt av 

samhällsutvecklingen. I dessa fall är nyttjandet av empiriskt material närmast nödvändigt 

och det är med fördel en koppling görs mellan det empiriska materialet och analysen av 

rättsregeln eller rättsreglerna.22 Genom att ge praktiska exempel på hur IKEA och Saab 

arbetat och arbetar med socialt ansvarstagande fördjupas läsarens insikt kring effekten av 

den nya lagregleringen såsom den redovisas i uppsatsens analys.  

Eftersom syftet med uppsatsen är att analysera hur ny lagstiftning, Modern Slavery Act 

2015, påverkar svenska företags sociala hållbarhetsarbete förefaller det lämpligt att även se 

till en metod som reflekterar över hur rätt och samhälle påverkar varandra. Vid en 

                                                           
18 Johannessen & Tufte, s. 20-21.  
19 IKEA.se, IKEA koncernen i korthet VÅ 2015, http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-

group/index.html#key-figures, information hämtad 20/02 2016 och Saab.com, Årsredovisning 2014, 

http://saabgroup.com/globalassets/publications-pdfs/corporate/investor-

relations/reports/2014/saab_ar_14_swe.pdf, information hämtad 20/01 2016. 
20 Sandgren Claes, Om empiri och rättsvetenskap (del 1), s. 734, Juridisk Tidskrift, 1995/96, Nr. 3.   
21 Ibid.   
22 Ibid.  

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html#key-figures
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-ikea/about-the-ikea-group/index.html#key-figures
http://saabgroup.com/globalassets/publications-pdfs/corporate/investor-relations/reports/2014/saab_ar_14_swe.pdf
http://saabgroup.com/globalassets/publications-pdfs/corporate/investor-relations/reports/2014/saab_ar_14_swe.pdf
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rättsociologisk metod är det av vikt att frågeställningarna relateras till den samhälleliga 

funktion eller process som rätten syftar till att reglera,23 i förevarande fall svenska företags 

hållbarhetsarbete relaterat till modernt slaveri och redovisningen av detta. Rättssociologin, 

som är en relativt ny vetenskap, relaterar till samhällsutveckling och samhällsbehov, vilket 

är ett genomgående drag även i utvecklingen av annan vetenskap.24 Rättssociologi kan 

definieras som ”… rättssociologi är en mängd samhällsvetenskapliga studier av hur 

rättssystem verkar i samhället. Begreppet verkar skall i detta sammanhang förstås som har 

kontakt med.”25 Rättssociologi kan också beskrivas som att ”rättssystemet påverkar 

människornas beteende, men människornas beteende påverkar också rättssystemet”.26 En 

återkommande fråga inom rättssociologin är just hur människors beteende påverkas av 

rättssystemet jämte enskilda regler.27  En rättsociologisk metod är motiverad att använda 

under uppsatsens gång eftersom det i förevarande fall är tydligt att rätt och samhälle 

influeras av varandra. Företagens hållbarhetsarbete handlar mångt och mycket om att ta sitt 

ansvar i olika samhällsfrågor och som tidigare nämnt ökar medvetenheten kring företagens 

samhällspåverkan, både hos företagen själva men också hos allmänheten. Modern Slavery 

Act 2015 är ett exempel på en lagstiftning vars syfte är att bidra till ett förbättrat samhälle 

genom att förmå ansvarstagande hos företagen.  

I uppsatsen redogörs för Sveriges nationella lagar och regler men även internationell kodex 

såsom FN-konventioner och EU-lagstiftning avseende företags sociala ansvar och modernt 

slaveri behandlas. En rättsdogmatisk metod tillämpas följaktligen. En rättsdogmatisk metod 

avser beskrivandet av gällande rätt inom olika områden och hur dessa områden 

struktureras,28 exempelvis folkrätten. Med rättskällor avses traditionellt lag, lagförarbeten, 

rättspraxis och doktrin. Somliga betraktar dock allt som påverkar rättstillämpningen som 

rättskällor, t.ex. även soft law och utländsk rätt.29 Syftet med dessa inslag är att läsaren ska 

få en introduktion till vilka normer och gällande regler som finns på området idag. För att 

kunna bedöma och förstå effekten av ny lagstiftning är det avgörande att läsaren bringas en 

viss förståelse för hur området reglerats tidigare.   

                                                           
23 Hydén, Håkan, Rättens samhälleliga funktioner, s. 378, Studentlitt., Diss. Lund : Univ.,Lund, 1978. 
24 Hydén, Håkan, Rättssociologi som rättsvetenskap, s. 8, Studentlitteratur, Lund, 2002.  
25 Svanberg, Jan, Rättssociologi: en introduktion, s. 7, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008. 
26 Svanberg, s. 8. 
27 Svanberg, s. 13. 
28 Peczenik, Aleksander, ” Juridikens allmänna läror”, s. 249, Svensk juristtidning, 2005 ; 3 ; 249-272.  
29 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s.37, 2. 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007.  
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1.6 Disposition  

 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 om mänskliga rättigheter. I kapitlet beskrivs de 

grundläggande dragen inom folkrätten relaterat till mänskliga rättigheter. FN och EU, två 

stora organisationer av betydelse inom området, behandlas var för sig. Jurisdiktion 

diskuteras i viss mån. Detta för att ge läsaren en förståelse för hur internationell kodex kan 

komma att påverka ett visst land, men också hur nationell lagstiftning kan påverka andra 

länders fysiska och juridiska personer.  

I kapitel 3 redovisas modernt slaveri. Kapitlet inleds med en redogörelse för bl.a. geografisk 

förekomst, hur omfattande problemet är och hur det uttrycker sig i olika länder. Därefter 

diskuteras människohandel och tvångsarbete var för sig i syfte att på ett tydligt sätt återge 

hur dessa problem ter sig och vilken kodex som finns på området idag.  

I kapitel 4 redovisas Modern Slavery Act 2015. Lagens bakgrund och tillkomst diskuteras 

och därefter återges lagens uppbyggnad och innehåll i korthet. Redogörelse för lagens del 

6 samt riktlinjerna för lagen följer därpå. Anledningen till detta är att läsaren ska bringas en 

förståelse kring vad lagstiftningen de facto innebär samt utgöra ett underlag för de 

resonemang som förs i uppsatsens analys avseende om Sverige bör införa motsvarande 

lagstiftning.  

I kapitel 5 redovisas svenska företags sociala ansvar och vilka lagar och normer som råder 

idag. Konkreta exempel på svenska företags hållbarhetsarbete avseende det sociala ansvaret 

lyfts också fram. Detta för att exemplifiera hur svenska företag arbetar med socialt ansvar 

idag med syftet att i analysen undersöka bl.a. vilka konsekvenser berörda svenska företag 

kan komma att behöva beakta med anledning av Modern Slavery Act 2015.   

 I kapitel 6 genomförs en analys med syftet att besvara de i uppsatsen uppställda 

problemformuleringarna.  
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2. Mänskliga rättigheter  

2.1 Mänskliga rättigheter och FN 

 

Var människa har grundläggande mänskliga rättigheter, rättigheter som kan anses vara 

universella. De mänskliga rättigheterna kan delas upp i tre områden. Det första området, 

politiska och medborgerliga rättigheter, handlar om att en stat är skyldig att tillse att vissa 

rättigheter respekteras, såsom var människas rätt till liv, frihet, yttrandefrihet, förbud mot 

tortyr m.m. Det andra området berör ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som en 

stat ska ha som mål att tillgodose. Det avser exempelvis rätten till arbete, utbildning och en 

social välfärd. Det sista området behandlar solidaritetsrättigheter såsom rätten till fred, den 

naturliga miljön och rätten till utveckling. Sistnämnda område berör folkets kollektiva 

rättigheter och skiljer sig på så sätt gentemot de andra två områdena.30 De mänskliga 

rättigheterna regleras både på global nivå via exempelvis FN:s arbete och på regional nivå 

via mellanstatliga regionala organisationer. Regler finns i form av internationell 

sedvanerätt, traktater, deklarationer, resolutioner och rekommendationer.31  

 FN är en världsomfattande organisation vars ändamål enligt FN:s stadga 1:3 är att främja 

respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad p.g.a. 

etnicitet, språk, kön eller religion.32 FN har påverkat tillkomsten av flertalet internationella 

överenskommelser till vilka en stor mängd stater anslutit sig. En gemensam riktlinje för alla 

folk och alla stater utarbetades av FN under 1940-talet33 och år 1948 antog 

generalförsamlingen den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.34 

Förklaringen består av 30 artiklar och har fått stor internationell genomslagskraft. Idag har 

åtskilliga av de rättigheter som omnämns, karaktär av internationell sedvanerätt. Härefter 

har flertalet konventioner rörande mänskliga rättigheter antagits inom FN.35 År 1966 antogs 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter36 (ICESCR) och 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), som är absolut bindande 

för de anslutna medlemsstaterna. Konventionen om de medborgerliga och politiska 

rättigheterna innehåller regler om rätten till rörelsefrihet, till livet, skydd för privatlivet och 

                                                           
30 Strömberg, Håkan & Melander, Göran, Folkrätt, s. 115-116, 6. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003. 
31 Linderfalk, Ulf (red.), Folkrätten i ett nötskal, s. 168, 2., [utök. och uppdaterade uppl.], Studentlitteratur, Lund, 

2012. 
32 United Nations, Charter of the United Nations, 1945, 1 UNTS XVI. 
33 Strömberg & Melander, s. 117-120. 
34 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, G.A. Res. 217 (III).  
35 Strömberg & Melander, s. 117-120. 
36 United Nations, International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, New York, 16 December 

1966, 993 UNTS 3. 
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förbud mot slaveri och tortyr för att nämna några. 37 Två tilläggsprotokoll antogs också till 

konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, ett om den individuella 

klagomöjligheten till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och ett om avskaffande av 

dödsstraffet. Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna tillsammans med 

de två nyss nämnda konventionerna och de två tilläggsprotokollen utgör vad som kallas ”the 

International Bill of Human Rights.”38 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling och bestraffning antogs år 1984 och ratificerades av Sverige 

år 1985. I konventionens första artikel definieras tortyr.39 Konventionens andra artikel 

stadgar att varje konventionsstat ska ”vidta effektiva, legislativa, administrativa, rättsliga 

eller andra åtgärder för att förhindra att tortyrhandlingar inom varje territorium under dess 

jurisdiktion”.40 Syftet med den här typen av traktat är inte att förbjuda tortyr eller 

tortyrliknande handlingar, detta följer redan av t.ex. ICCPR. Syftet är istället att förtydliga 

vilka handlingar som definieras som tortyr och förplikta stater att vidta åtgärder för att 

förhindra förekomsten av tortyr och tortyrliknande handlingar.41 

Inom FN finns flertalet organ som arbetar med olika frågor. FN:s fackorgan för 

arbetslivsfrågor heter International Labour Organization (ILO). De arbetar med att främja 

bättre arbetsvillkor, värna om fackliga fri- och rättigheter, främja social rättvisa och 

bekämpa fattigdom. De stater som anslutit sig till ILO förpliktigas att genomföra och främja 

de grundläggande principer som ILO utarbetat. Principerna innefattar t.ex. avskaffande av 

barnarbete, tvångsarbete, diskriminering i arbetslivet, samt befrämjande av föreningsfrihet, 

kollektiva förhandlingar och organisationsrätt. ILO har utgett mer än 180 konventioner 

varav Sverige ratificerat åtta. De stater som ratificerat konventioner förbinder sig att 

rapportera om statens arbete angående genomförande av rättigheterna. ILO har dock inte 

några sanktionsmedel utan arbetar med kommunikation i olika former såsom rådgivning, 

dialog och experthjälp.42  

 

                                                           
37 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, New York, 16 December 1966, 999 

UNTS 171. 
38 Sevastik, s. 209. 
39 Förenta Nationerna, Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, art. 1, 10 December 1984, G.A. Res. 39/46.  
40 Ibid, art. 2.  
41 Linderfalk, s. 169. 
42 Regeringen, ILO, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo, information hämtad 23/12 2015.  

http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/ilo


14 
 

2.2 Mänskliga rättigheter relaterat till EU och Europarådet 

 

EU är en annan organisation med stort inflytande förutom FN. EU är den mest omfattande 

regimen i folkrättsligt sammanhang och bygger på en mängd internationella avtal mellan 

stater, systematiserat på så sätt att organisationen kan agera självständigt, s.k. self-contained 

treaty regime. Organisationen har större befogenheter än någon annan internationell 

organisation och är därför unik.43 Alla EU:s medlemsstater är anslutna till den Europeiska 

konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) och dessa stater har i 

sina rättssystem implementerat skydd för de grundläggande rättigheterna.44 Både Sverige 

och Storbritannien är medlemmar i EU.45 Det är av vikt att särskilja Europarådet, 

Europadomstolen och Europakonventionen å ena sidan och EU, Europeiska rådet och EU-

domstolen å andra sidan. Mellan EU och Europarådet finns ingen direkt koppling. Dock är 

alla medlemsländerna i EU även medlemmar i Europarådet. Europakonventionen och dess 

tilläggsprotokoll är endast bindande för de stater som ratificerat den och år 1953 trädde 

konventionen i kraft i Sverige.46  

Europarådet antog år 1950 Europakonventionen, vilken har stora likheter med FN:s 

deklaration om de allmänna mänskliga rättigheterna. Innehållet är i princip detsamma.47 

Europakonventionen innehåller en mängd olika rättigheter, såsom rätten till liv, skydd för 

privatlivet och förbud mot tortyr, omänsklig behandling och slaveri. Artikel 4 i 

Europakonventionen stadgar att slaveri och tvångsarbete är förbjudet.48 I och med målet 

Rantsev mot Cypern och Ryssland slog Europadomstolen i januari 2010 fast att trafficking 

klassas som slaveri vilket gav förbudet i artikel 4 ny aktualitet.49 Domstolen uttalade att 

trafficking ökat globalt och att hänsyn måste tas till dagens villkor vid tolkning av 

konventionen. Vidare stadgade domstolen att trafficking till sin natur utgår ifrån en 

äganderätt och ett utnyttjande av offret likt slaveri och att trafficking därför faller under 

förbudet i Europakonventionens artikel 4.50 Europarådet har utkommit med en rad 

                                                           
43 Sevastik, s. 87.  
44 Gröning, Linda & Zetterquist, Ola, EU: konstitution, institution, jurisdiktion, s. 138-139, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2010. 
45 Nilsson, Mattias & Lundberg, Jenny, Europarätten: en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen, s. 

20, 4., [uppdaterade] uppl., Jure, Stockholm, 2010. 
46 Nilsson & Lundberg, s. 106, 115. 
47 Nilsson & Lundberg, s. 106.  
48 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention of Human 

Rights), Rome, 04/11/1950, CETS No. 005. 
49 Nilsson & Lundberg, s. 118-122.  
50 Rantsev mot Cypern och Ryssland, s. 67-69, ansökan nr. 25965/04, dom av den 7 januari 2010. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25965/04"]}
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konventioner efter Europakonventionen,51 t.ex. ramkonventionen om skydd för nationella 

minoriteter52, europeiska sociala stadgan53 och Europeiska tortyrkonventionen.54 I 

Europadomstolen sitter jurister som utses av Europarådet efter förslag från var land.55 

Europadomstolen tar emot klagomål, både individuella och mellanstatliga angående 

Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll samt övervakar att den följs.56 Finner 

Europadomstolen att en kränkning skett av Europakonventionen kan domstolen utdöma 

skadestånd, dock saknar domstolen verkställighetsmedel.57 

2.3 Jurisdiktion   

2.3.1 Jurisdiktion i allmänhet 

 

Eftersom världen blir allt mer globaliserad och företag i allt större utsträckning verkar över 

landsgränser, både fysiskt och digitalt i och med internet, blir jurisdiktionsfrågor allt 

viktigare. Jurisdiktion är ett ord som beskriver en suverän stats befogenhet till maktutövning 

i olika former. Utgångspunkten är att det finns en uppdelning mellan interna frågor för en 

viss stat. Frågor som å ena sidan faller inom denna stats behörighet att själva hantera och å 

andra sidan, frågor som är av internationell karaktär, vilka kan bli föremål för granskning 

och åtgärder inom ett mellanstatligt arbete, exempelvis FN. Inte alltför sällan kan en 

angelägenhet ha både interna och internationella aspekter som behöver beaktas. Det finns 

olika typer av jurisdiktion, såsom lagstiftande jurisdiktion, dömande jurisdiktion eller 

exekutiv jurisdiktion. Lagstiftande jurisdiktion är den typ av jurisdiktion som är aktuell att 

diskutera för denna uppsats ändamål, innebärande att en stat har behörighet att genom 

lagstiftning binda personer som befinner sig inom den statens territorium.58 I ett berömt fall 

från år 1927, det s.k. Lotusfallet, slås fast att det måste finnas en länk mellan det som ska 

regleras och den stat som därefter reglerar och tillämpar lagstiftningen.59 Denna länk 

grundar sig i två principer, territorialprincipen och nationalitetsprincipen. 

Nationalitetsprincipen innebär att en stat har jurisdiktion över statens medborgare oavsett i 

vilket land dessa personer befinner sig. Denna princip åberopas allt mer sällan och har fått 

ge vika till förmån för territorialprincipen vilken också är den princip som är aktuell att 

                                                           
51 Sevastik, s. 216.  
52 Europarådet, Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter, Strasbourg, februari 1995, H (95) 10. 
53 Europarådet, Europeiska sociala stadgan (reviderad), Strasbourg, maj 1996, CETS 163.   
54 Europarådet, Europeiska tortyrkonventionen, Strasbourg, november 1987, CETS 126. 
55 Nilsson & Lundberg, s. 106, 115.  
56 Sevastik, s. 215.  
57 Nilsson & Lundberg, s. 117.  
58 Sevastik, s. 119, 122-123.  
59 Lotus, PCIJ, Judgment, p. 30, Series A, No. 9/10 (1927).  
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diskutera med hänsyn till uppsatsens ämne. Med principen avses att en stat har rätt att 

lagstifta gällande angelägenheter inom den statens territorium. En skillnad görs mellan 

subjektiv territoriell jurisdiktion och objektiv territoriell jurisdiktion. Den objektiva 

varianten innebär att en stat har rätt att utöva jurisdiktion över en handling där händelsen 

fullbordats till skillnad från den subjektiva varianten vilken innebär att en stat kan åberopa 

jurisdiktion oavsett om handlingen eller situationen fullbordas eller avslutas på annan plats, 

men påbörjats inom statens territorium.60 Storbritannien utövade lagstiftande jurisdiktion 

vid tillkomsten av Modern Slavery Act 2015 och territorialprincipen kommer till uttryck på 

så sätt att även företag som inte är hemmahörande i Storbritannien, men på något sätt verkar 

där, omfattas. 

2.3.2 FN:s och EU:s jurisdiktion  

 

I FN:s stadga fastslås i artikel 2.1 principen om staternas suveräna likställdhet61 och i artikel 

2.7 fastlås principen om att FN icke skall ingripa eller blanda sig i staters interna 

angelägenheter som väsentligen faller inom en viss stats egen behörighet.62 Dessa två 

principer är centrala.63 Vidare ska staterna lösa tvister sinsemellan med fredliga medel och 

på ett sådant sätt att inte fred, rättvisa eller säkerhet äventyras enligt artikel 2.3.64 

Bestämmelsen i artikel 2.3  anses utgöra ett uttryck för internationell sedvanerätt, oberoende 

av FN-stadgan, men är uttryckligen bindande för FN:s medlemsstater.65 Det finns flera fasta 

internationella domstolar, exempelvis den Internationella domstolen i Haag (ICJ) vilken är 

unik på så sätt att domstolen har mandat att döma i alla typer av folkrättsliga tvister.66 

Domstolens kompetens omfattar tvister mellan stater där domstolens dom blir folkrättsligt 

bindande (s.k. tvingande jurisdiktion). Domstolen avger även, icke folkrättsligt bindande, 

rådgivande yttranden i rättsliga frågor (s.k. rådgivande jurisdiktion).67 Observera att ICJ 

endast dömer i tvistemål stater emellan. När det handlar om exempelvis brott mot de 

mänskliga rättigheterna är istället den internationella brottmålsdomstolen (ICC) av intresse. 

Domstolen utgör ett komplement till de nationella domstolarna,68 och baserar sin 

                                                           
60 Sevastik, s. 119, 124-125. 
61 UN, Charter of the United Nations, art. 2.1. 
62 Ibid. art 2.7. 
63 Sevastik, s. 118. 
64 UN, Charter of the United Nations, art. 2.3. 
65 Linderfalk, s. 124.  
66 Ibid. s 121.  
67 Ibid. s. 127-128.  
68 Ibid. 48-49. 
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jurisdiktion på Romstadgan.69 Viss exekutiv makt har också tillerkänts FN:s säkerhetsråd 

som verkar i syfte att upprätthålla fred och säkerhet, att fatta bindande beslut för 

medlemsstaterna.70  

 

EU bygger på rättsstatsprincipen vilket innebär att alla EU-länder demokratiskt och frivilligt 

godkänt de fördrag som utgör EU-rätten. EU:s rättsakter är bindande för medlemsstaterna 

på olika sätt beroende på om det handlar om en förordning, ett direktiv, ett beslut, en 

rekommendation eller ett yttrande. En förordning är direkt bindande för alla medlemsstater 

medan ett direktiv är bindande på det sättet att direktivet utfäster mål som medlemsstaterna 

sedan själva avgör hur medlemsstaten ska uppnå. Ett beslut kan delges en enskild 

medlemsstat eller en enskild organisation och är bindande för den part beslutet riktar sig 

till. Rekommendationer och yttranden är ej bindande för mottagaren.71 Det finns även olika 

principer inom EU-rätten som är av vikt för medlemsstaterna att beakta, exempelvis 

principen om direkt effekt72, principen om EU-rättens företräde och spärrverkan73 och 

principen om lojalt samarbete vilken innebär att medlemsstaterna lojalt ska sträva efter att 

nå de mål och införliva den lagstiftning såsom bestämts i EU:s fördrag.74 EU-rätten berör 

svenska juridiska och fysiska personer främst på så sätt genom att nationell rätt påverkas 

genom direktiv och förordningar. EU-rätten innebär också att enskilda personer och jurister 

inte längre är begränsade till att endast tolka svensk rätt. De kan även utmana den och söka 

framgång för sin sak med stöd av EU-rätten, som ju är av högre dignitet.75 

  

                                                           
69 United Nations, Rome Statue of the International Criminal Court, art. 1, Rome, 17 July 1998, A/CONF.183/9, 

Treaty Series, vol. 2187, No. 38544. 
70 Strömberg & Melander, s. 115-120. 
71 Europeiska Unionen, Förordningar, direktiv och andra rättsakter, europa.eu, http://europa.eu/eu-law/decision-

making/legal-acts/index_sv.htm, information hämtad 07/01 2016. 
72 Principen innebär att enskilda personer, fysiska som juridiska, kan åberopa vissa EU-rättsliga regler direkt i 

medlemsstatens nationella domstol oavsett om regeln införlivats i den nationella lagstiftning eller ej. Skyldighet 

föreligger även för domstolar och myndigheter i medlemsstaten att tillämpa regler med direkt effekt, se Gröning 

& Zetterquist, s. 121-128.  
73 Principen innebär att EU-rätten (den bindande) har företräde framför och överordnas nationell rätt i fall där 

normkonflikt föreligger mellan EU-rätten och den nationella rätten i en medlemsstat, se Gröning & Zetterquist, 

s. 121-128.  
74 Gröning & Zetterquist, s. 121-128.  
75 Nilsson & Lundberg, s. 53.  

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_sv.htm
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3. Modernt slaveri   

3.1 Om modernt slaveri 

 

Slaveri förknippas ofta med något som skedde för länge sedan men faktum är att det 

förekommer i stor utsträckning över hela världen än idag. Enligt FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna, artikel 4, får ingen person hållas i ”slaveri eller träldom; 

slaveri och slavhandel i alla dess former ska vara förbjudna”.76 Likaså förbjuds slaveri i 

Europakonventionen, artikel 4.1, där det stadgas ”att ingen får hållas i slaveri eller 

träldom”.77 Ingen får heller tvingas utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete enligt 

artikel 4.2.78 Trots detta uppskattar FN:s ILO att 20,9 miljoner människor är offer för 

tvångsarbete, människohandel och slavliknande metoder, det som idag benämns modernt 

slaveri. Det kan avse personer som fötts in i slaveri, sålts, kidnappats eller blivit lurade 

gällande arbetsvillkor och lön eller fått sina identitetshandlingar tagna. Dessutom utsätts 

dessa personer för något slags hot, t.ex. i form av fysisk och/eller psykisk misshandel, 

minskad social status, eller hot i form av finansiella konsekvenser. Cirka 90 % av de 20,9 

miljoner människor som är offer för modernt slaveri utnyttjas inom den privata sektorn av 

företag eller av enskilda personer. Flest offer återfinns i Asien med uppskattningsvis 11,7 

miljoner människor i modernt slaveri, följt av Afrika, 3,7 miljoner och därefter Sydamerika 

med 1,8 miljoner offer. Modernt slaveri är dock ett globalt problem och inget land är helt 

oberört, oavsett om det är ett industriland eller utvecklingsland. Hundratusentals offer finns 

också i Europa och Nordamerika. De ekonomiska sektorer inom vilka flest offer för 

tvångsarbete och människohandel rapporterats är jordbruk och fiske, produktion och 

tillverkning, gruvarbete och skogsavverkning, husarbete och sexuellt arbete, 

klädtillverkning och transport.79 I Europa existerar problemet t.ex. i form av traffickingoffer 

som tvingas odla cannabis på Irland eller människor som tvingas till tiggeri i Frankrike. 

Turkiet, Bulgarien och Polen är länder i vilka förekomsten av modernt slaveri är allra högst 

inom Europa.80  

I Sverige ser vi moderna slavar inom t.ex. bärplockningsbranschen och 

restaurangbranschen. Det avser t.ex. människor från asiatiska eller östeuropeiska länder 

som i kölvattnet av de regler för arbetskraftsinvandring som infördes år 2008 kommer till 

                                                           
76 UN, Universal Declaration of Human Rights, art.4. 
77 European Convention of Human Rights, art. 4.1. 
78 Ibid. art. 4.2. 
79 ILO, Combating forced labour: a handbook for employers and business, s. 9, 11, 2nd ed. - Geneva: ILO, 2015.  
80 Walk Free Foundation, Global Slavery Index 2014, s. 40, 2015, Australia.   
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Sverige i hopp om att tjäna pengar på bärplockning men istället blir utnyttjade. Fysiskt hot 

eller våld, obetalda löner eller mycket låga löner och orimligt långa arbetstider är exempel 

på den exploatering dessa människor utsätts för. Lågutbildade migrantarbetare sysselsätts 

också ofta inom restaurangbranschen där de får dåliga villkor i form av en otrygg 

anställning, långa arbetsdagar och låg lön.81 Trots att modernt slaveri med största 

sannolikhet förekommer i större utsträckning än vad som är känt, är Sverige ett utav de 

länder i världen med lägst antal personer i slaveri i förhållande till befolkningsmängd. Walk 

Free Foundation är en global organisation vars syfte är att utplåna modernt slaveri och de 

släpper årligen en rapport i ämnet, ”The Global Slavery Index”. Enligt 2014 års rapport 

befann sig uppskattningsvis 1200 personer i modernt slaveri i Sverige. Rapporten baseras 

på representativa undersökningar från sju utvalda länder, stickprovsundersökningar från 

ytterligare länder och beräkningar där hänsyn tas till sårbarhet, geografiskt läge och 

landssammanhang för var land. I rapporten lyfts dock problematiken med att fastställa 

exakta antalet offer i varje land.82 Våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark 

uppskattades alla ha cirka 700 personer i modernt slaveri. Island är det land med lägst antal 

personer i modernt slaveri av de 167 länder som jämfördes, uppskattningsvis under 100 

personer.83 Sverige är ett utav de länder som tar mest ansvar avseende modernt slaveri 

genom en stark lagstiftning och ett politiskt intresse i frågan. I rapporten fastslås dock att 

det finns utrymme för förbättring avseende vilka åtgärder myndigheter tar för att förhindra 

att modernt slaveri förekommer i svenska företags leverantörskedjor.84  

I Storbritannien förekommer modernt slaveri på bl.a. bordeller, nagelsalonger, inom 

jordbruk och cannabisodling. De offer som finns i Storbritannien kommer främst från 

Nigeria, Rumänien, Vietnam och Albanien men offer som härstammar från Storbritannien 

förekommer också.85 Antalet moderna slavar i Storbritannien uppskattades enligt 2014 års 

rapport till 8300 stycken. Storbritannien omnämns likt Sverige i rapporten som ett utav de 

länder som tar mest ansvar i frågan.86 Ett steg som regeringen i Storbritannien tagit för att 

                                                           
81 Hedberg, Charlotta & Vogiazides, Louisa, Människohandel för tvångsarbete och exploatering av arbetskraft i 

Sverige: Exempel från restaurang och bärbranscherna, s. 14, ADSTRINGO, Stockholm, 2014.  
82 Walk Free Foundation, s.12.  
83 Ibid. s. 21. 
84 Ibid. s. 23. 
85 Help free the UK from modern slavery, Slavery is closer than you think, modernslavery.co.uk, 

https://modernslavery.co.uk/index.html, information hämtad 07/01 2016. 
86 Walk Free Foundation, s. 21, 7. 

https://modernslavery.co.uk/index.html
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bekämpa modernt slaveri är den lag som denna uppsats behandlar, Modern Slavery Act 

2015.  

3.2 Människohandel 

 

Brottet trafficking, människohandel, anses utgöra en utav de mest vinstbringande 

internationella brottsliga verksamheterna och kan jämföras med handel av vapen och 

narkotika. Människohandel är ett allvarligt brott och innebär att offren genom hot och våld 

tvingas till rättslöshet och ett beroendeläge.87 Offren för människohandel har förflyttats, 

ofta över internationella gränser, i syftet att utnyttjas på ett eller annat sätt.88 Handel med 

människor kan definieras som transport, rekrytering, överföring, hysande eller mottagande 

av personer under något slags hot eller tvång, utnyttjande av svag ställning eller 

maktmissbruk, utövande av kontroll över en annan person, i syfte att utnyttja. Utnyttjandet 

innebär prostitution eller annat sexuellt utnyttjande, tvångsarbete, slaveri, träldom eller 

slavliknande förhållanden, eller avlägsnande av organ.89 Det finns flertalet olika 

internationella organisationer som arbetar mot människohandel och tvångsarbete. ILO är 

som tidigare nämnts FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor och är aktiv i sitt arbete mot 

människohandel som sker främst med syftet att nyttja offren för tvångsarbete. United 

Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) är ett annat av FN:s organ som arbetar med 

frågor som rör människohandel. UNODC förvaltar och bistår medlemsstaterna med 

praktiskt implementering av det som kallas Palermoprotokollet90 och konventionen mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet. Ytterligare ett utav FN:s organ som arbetar 

mot människohandel är Högkommissarien för mänskliga rättigheter (OHCHR). En 

specialrapportör för människohandel inrättades år 2004 och OHCHR arbetar främst med 

fokus på offren för människohandel istället för förövarna. Andra organisationer som arbetar 

mot människohandel är t.ex. Europarådet och Organisationen för samarbete och säkerhet i 

Europa (OSSE), vilken är en samarbetsorganisation som år 2003 antog en handlingsplan 

mot människohandel.91 Det finns även flertalet internationella konventioner och åtaganden 

                                                           
87 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 15, 

Arbetsmarknadsdepartementet: Regeringskansliet, Stockholm, 2008, Fritze. 
88 ILO, Combating forced labour: a handbook for employers and business, preface.  
89 United Nations, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

(Palermoprotokollet), art. 3a, New York, 15 November 2000, G.A Res. A/RES/55/25, Treaty Series, Vol. 2237, 

p. 319; Doc. A/55/383.  
90 Med Palermoprotokollet avses det tilläggsprotokoll om människohandel till konventionen mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet, se föregående fotnot.  
91 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 20-

22. 
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som rör människohandel såsom det redan nämnda Palermoprotokollet, Europarådets 

konvention om bekämpande av människohandel och EU:s rambeslut om bekämpande av 

människohandel.92 I Palermoprotokollets femte artikel stadgas att var part ska vidta 

lagstiftande åtgärder för att kriminalisera människohandel såsom det definieras i 

protokollets tredje artikel. Enligt artikeln ska även försök till sådant brott, att vara 

medbrottsling samt att organisera eller förmå andra att begå sådant brott, straffbeläggas.93 

Palermoprotokollet trädde i kraft i Sverige 31 juli 2004.94 Europarådets konvention mot 

människohandel bygger på bl.a. Palermoprotokollet. Syftet med Europarådets konvention 

om bekämpande av människohandel är att bekämpa och förebygga människohandel, främja 

ett internationellt samarbete men också garantera effektiva brottsutredningar och åtal.95 En 

särskild övervakningsfunktion inrättas i syfte att säkerställa att bestämmelserna 

implementeras effektivt i och med konventionens artikel 1.2.96 Dessutom stadgas i 

konventionens artikel 22 att parterna av konventionen ska tillse att lagstiftning 

implementeras för att även kunna ställa juridiska personer inför rätta för en sådan brottslig 

gärning som beskrivs i konventionen. Detta om gärningen begås för den juridiska personens 

vinning eller om gärningen begås av en fysisk person i ledande ställning inom den juridiska 

personen. En juridisk person ska också kunna hållas ansvarig om p.g.a. brist på 

överinseende och kontroll av sådan fysisk person, möjliggjort sådana brottsliga handlingar 

beskrivna i konventionen.97 

Människohandel förekommer även i Sverige. Brottet definieras i 4:1 a brottsbalken vilken 

stadgar att den som genom vilseledande, olaga tvång, eller genom att utnyttja någons utsatta 

position, inhyser, rekryterar eller bortför någon i syfte att tvinga denne till arbete eller delta 

i verksamhet som innebär nödläge, döms för människohandel. Straffskalan är 2-10 år i 

fängelse.98 Under åren 2009-2013 identifierades 223 personer som offer för 

människohandel i Sverige. Det handlar om människor som utsatts för människohandel i 

sexuellt syfte men också för tvångsarbete.99 Stockholms länsstyrelse fick i juni år 2015 i 

                                                           
92 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 25. 
93 Palermoprotokollet, art. 5. 
94 Palermoprotokollet, preambel.  
95Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 28. 
96 Council of Europe, Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, art. 1.2, 

Warsaw 16 May 2005, CETS 197.  
97 Ibid. art. 22. 
98 SFS 1962:700. Brottsbalken, kap. 4, 1 a§.  
99 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 

s. 11, publicerad 27/05 2014.  
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uppdrag att utreda antalet barn som misstänkts fallit offer för människohandel mellan åren 

2012-2015. I rapporten redovisas att 210 barn identifierades under tidsperioden. I rapporten 

har information inhämtats från Migrationsverket, Socialtjänsten, Åklagarmyndigheten, 

Länsstyrelsen i Stockholm och idéburna organisationer som kan ha kommit i kontakt med 

barn där misstankar väckts om människohandel. I rapporten lyfts dock problemet med att 

mörkertal förekommer och svårigheterna med att kartlägga den här typen av brott och 

brottsoffer.100 Problemet kan alltså antas vara större i Sverige än vad som de facto är känt. 

Det finns en brist på mer omfattande kartläggningar av hur vanligt förekommande det är 

med människohandel i Sverige, särskilt av den sortens människohandel som ej sker i 

sexuellt syfte såsom tvångsarbete och annan verksamhet.101 

3.3 Tvångsarbete 

 

Syftet med människohandel är att utnyttja personen som t.ex. arbetskraft eller för 

slavliknande arbete i hemmet och därför föranleder människohandel ofta tvångarbete.102 

Som tvångsarbete/obligatoriskt arbete definieras ett arbete eller en tjänst som krävs av 

någon under hot om något slags straff och som personen ej erbjudit sig frivilligt att utföra.103 

Förbud mot tvångarbete återfinns framförallt i ILO:s konventioner, t.ex. nr. 29 angående 

tvångs- eller obligatoriskt arbete, 104 nr. 182 om förbud mot och omedelbara åtgärder för att 

avskaffa de värsta formerna av barnarbete105 samt nr. 105 om avskaffande av 

tvångsarbete.106 Samtliga av dessa konventioner har Sverige ratificerat. ILO har även 

sammanställt en rad kännetecken på tvångsarbete, bl.a. fastställer de att tvångsarbete inte 

definieras av vilken typ av arbete som utförs utan av maktförhållandet mellan arbetsgivaren 

och arbetstagaren. En person kan t.ex. inledningsvis arbetat frivilligt under falska 

förespeglingar för att därefter befinna sig i en situation personen ej kan ta sig ur. ILO slår 

också fast att tvångsarbete inte kan jämställas enbart med torftiga löner eller 

arbetsförhållanden, utan situationen är ofta mer komplex än så. Tvångsarbete förekommer 

främst inom jordbruk, livsmedel- och textilindustrin samt byggnation och eftersom offren 

                                                           
100 Länsstyrelsen Stockholm, Människohandel med barn – nationell kartläggning 2012-2015, s. 16, rapport 

2015:30, 2015, ISBN 978-91-7281-666-4. 
101 GRETA, s. 27, 88. 
102 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 15.  
103 International Labour Organization (ILO), Forced Labour Convention, C29, art. 2, Geneva, 28 June 1930. 
104 Ibid.  
105 International Labour Organization (ILO), Worst Forms of Child Labour Convention, C182, 17 June 1999. 

106 International Labour Organization (ILO), Abolition of Forced Labour Convention, C105, 25 June 1957. 
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inte alltid är medvetna om sina rättigheter är det inte självklart att de ser sig själva som 

offer.107  

I och med att Sverige har ratificerat ILO:s konvention nr. 29 angående tvångs- eller 

obligatoriskt arbete har Sverige också en skyldighet att straffbelägga tvångsarbete.108 Detta 

stadgas i konventionens artikel 25.109 Dessutom fastslog Europadomstolen i ett avgörande 

från juli 2005 att artikel 4 i Europakonventionen innebär att staterna måste brottsförklara 

tvångsarbete.110 Rättsfallet handlade om en flicka från Togo som arbetade i ett franskt pars 

hem under flertalet år. I domen stadgas att flickan hållits i träldom och att Frankrike 

misslyckats att kriminalisera slaveri och träldom i enlighet med Europakonventionens 

fjärde artikel. En överträdelse av artikeln bedömdes därför ha skett.111 Till ILO:s konvention 

nr. 29 utkom 2014 ett protokoll som Sverige ännu inte ratificerat. Syftet med protokollet är 

att ställa ytterligare krav på ratificerande länder avseende genomförandet av förebyggande 

åtgärder för att förhindra människohandel och arbetskraftsexploatering samt rehabilitering 

av offer för tvångsarbete.112 I Sverige har som tidigare nämnts människor i 

bärplockningsbranschen arbetat under slavliknande förhållande och år 2010 identifierades 

55 personer som offer för tvångsarbete inom bärplockningsbranschen.113 Tvångsarbete i 

Sverige förekommer även inom byggbranschen, hotell- och restaurangbranschen samt 

asfalts- och stenläggningsbranschen.114 Mörkertalet kan dock antas vara stort. Tvångsarbete 

är kriminaliserat i Sverige genom paragrafen för människohandel i 4:1 a BrB.115 Har 

tvångsarbetet ej samröre med människohandel kan istället straffbestämmelserna om olaga 

tvång116 och olaga frihetsberövande117 vara tillämpliga. Även brotten bedrägeri118, ocker119 

och utpressning120 torde kunna bli tillämpliga vid arbetskraftsexploatering p.g.a. de 

                                                           
107 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 34-

39. 
108 Ibid. s. 38. 
109 ILO C29, art. 25.  
110 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 38. 
111 Siliadin mot Frankrike, s. 37, ansökan nr. 73316/01, dom av den 26 juli 2010. 
112 International Labour Organization (ILO), Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, P029, 

Geneva, 103rd ILC session 11 June 2014. 
113 GRETA, s. 11. 
114 Polisen, Människohandel – lagar och fakta, polisen.se, granskad 19/1-15, https://polisen.se/Lagar-och-

regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/, information hämtad 23/12 2015.  
115 BrB 4:1 a. 
116 Ibid. 4:4. 
117 Ibid. 4:2. 
118 Ibid. 9:1. 
119 Ibid. 9:5. 
120 Ibid. 9:4. 

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/
https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/
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ekonomiska repressalier som kan följa av den sortens utnyttjande. Det finns dock ingen 

straffbestämmelse i svensk rätt som uteslutande behandlar tvångsarbete.121 

  

                                                           
121 Människohandel för arbetskraftsexploatering m.m.: kartläggning, analys och förslag till handlingsplan, s. 40-

41. 
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4. Modern Slavery Act 2015 

4.1 Bakgrund till Modern Slavery Act 2015 

 

Storbritannien publicerade i september år 2013 sin nationella handlingsplan för 

implementering av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. 

Storbritanniens regering slår i sin handlingsplan fast att brittiska företag förväntas efterleva 

FN:s principer både i sin verksamhet inom Storbritannien men också i andra länder. 

Storbritannien ska efterleva de internationella regler och konventioner som de ratificerat 

vad avser mänskliga rättigheter. Exempel på konventioner som Storbritannien ratificerat är 

ILO:s åtta kärnkonventioner, ICESCR samt Europakonventionen.122 Det finns även 

nationell lagstiftning som syftar till att skydda människors rättigheter såsom Health and 

Safety at Work Act 1974123 och Gangmasters (Licensing) Act 2004, den senare vars syfte är 

att skydda anställda mot exploatering inom jordbruk- och skaldjurssektorn.124 Vidare måste 

ledningen i ett företag i sin strategi ta hänsyn till både de anställda och företagets påverkan 

på samhället enligt Companies Act 2006, avsnitt 172.125 Storbritannien har sedan 

publiceringen av den nationella handlingsplanen vidtagit flertalet åtgärder. Exempelvis så 

ska upphandlare inom offentlig sektorn utesluta anbudsgivare som kan ha kränkt mänskliga 

rättigheter inom ramen för sin affärsverksamhet samt beakta jämställdhetsaspekter i sin 

upphandling. Storbritannien har också förhandlat och antagit OECD 2012 Common 

Approaches samt spelat en väsentlig roll i framtagandet av International Code of Conduct 

for Private Security Service Providers (ICOC).126 ICOC handlar om företagens åtagande 

gällande sitt agerande, särskilt vad avser mänskliga rättigheter.127 I juni år 2013 hade 659 

företag undertecknat ICOC, varav en tredjedel av företagen var brittiska.  I sin 

handlingsplan stadgar regeringen bl.a. följande planerade åtgärder; främja samarbetsavtal 

med andra länder i syfte att implementering av FN:s vägledande principer ska ske, företa 

granskning av i vilken utsträckning brittiska företag vid inköp av varor eller tjänster tar 

hänsyn till att mänskliga rättigheter respekteras och starta nya projekt för att öka 

                                                           
122 Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Good Business Implementing the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights, s. 6-9, Cm 8695, 2013. 
123 The Health and Safety at Work etc.  Act 1974, c. 37.  
124 The Gangmasters (Licensing) Act 2004, c. 11.  
125 The Companies Act 2006, c. 46. 
126 Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Good Business Implementing the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights, s. 9-12. 
127 Confédèration suisse, International Code of Conduct for Private Security Service Providers, 9 November 

2010, http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf, information hämtad 11/03 2016. 

http://icoca.ch/sites/all/themes/icoca/assets/icoc_english3.pdf
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medvetenheten kring företagens samhällspåverkan.128 Modern Slavery Act 2015 nämns inte 

uttryckligen i Storbritanniens handlingsplan men lagen måste ändå betraktas som ett viktigt 

steg i den brittiska regeringens mål att påverka företag att agera på ett sådant sätt att 

mänskliga rättigheter respekteras såväl nationellt som internationellt.  

Modern Slavery Act 2015 är en del i den strategi, Modern Slavery Strategy, som den 

brittiska regeringen lade fram år 2014 i sin kamp mot modernt slaveri. Syftet med Modern 

Slavery Act 2015 är att i en samlad lagstiftning förbättra, förenkla och förstärka redan 

existerande lagstiftning relaterad till modernt slaveri och på så sätt underlätta och 

effektivisera för rättsväsendet vid tillämpning. Modern Slavery Strategy består av fyra delar, 

pursue, prevent, protect och prepare. Pursue syftar till säkerställandet av att individer och 

organisationer som utsätter andra människor för modernt slaveri åtalas och straffas för detta, 

i vilken en effektiv lagstiftning spelar en nyckelroll. Prevent syftar till att förhindra att 

organisationer och individer deltar i modernt slaveri på ett eller annat sätt. Protect handlar 

om att skydda de människor som ligger i riskzonen för modernt slaveri, exempelvis hemlösa 

och prepare syftar till att minska den skada som offren för modernt slaveri lidit. Modern 

Slavery Act 2015 speglar alla dessa delar. Genom lagstiftningen är det numera möjligt att 

döma förövare till livstids fängelse (pursue). Brottsbekämpande myndigheter öppnar upp 

för transparens via offentliggörande av domar, operationella framgångar och konfiskering 

av tillgångar (prevent). Ett lagstadgat krav införs på företag över en viss omsättning att 

publicera ett uttalande om sitt arbete eller icke-arbete avseende modernt slaveri (protect). 

Vidare införs ett lagstadgat försvar för den person som tvingats begå brott till följd av sin 

situation som offer för modernt slaveri (prepare).129   

4.2 Lagens uppbyggnad – de olika delarna i Modern Slavery Act 2015 

4.2.1 Offences  

 

Modern Slavery Act 2015 består av sju olika delar. Del 1 behandlar brotten och definierar 

när en person begår brottet slaveri, träldom, tvångsarbete eller människohandel. Vidare 

definieras när en person exploateras. I lagen stadgas att en person begår ett brott när:  

 

“(a) the person holds another person in slavery or servitude and the circumstances are such 

that the person knows or ought to know that the other person is held in slavery or servitude 

 

                                                           
128 Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Good Business Implementing the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights, s. 11-12.  
129 Home Office (2014), Modern slavery Strategy, s. 9-13. 
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(b) the person requires another person to perform forced or compulsory labour and the 

circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is 

being required to perform forced or compulsory labour.”130 

 

För att avgöra om en person hålls i slaveri, träldom eller tvingas utföra arbete kan 

omständigheter av personlig natur tas i beaktande såsom om personen är ett barn, 

familjerelationer och psykiska sjukdomar som gör personen mer sårbar.131 Brottet 

människohandel begås när”… the person arranges or facilitates the travel of another 

person (“V”) with a view to V being exploited”.132 Offrets samtycke till själva förflyttandet 

är irrelevant oavsett om offret är vuxen eller ett barn.133 Med förflyttande avses resa ut ur 

eller in i ett land eller inom ett land.134 Vidare stadgas att en brittisk medborgare begår ett 

brott enligt lagen oavsett vart själva arrangerandet, underlättandet eller förflyttandet tar 

plats.135 En person som ej är brittisk medborgare begår ett brott förutsatt att brottet sker 

inom eller i anslutning till brittiska gränser.136 En person som döms för dessa brott riskerar 

upp till livstids fängelse.137 Dessutom kan domstolen utdöma slavery and trafficking 

reparation order vilket innebär att den åtalade måste betala ersättning till offret.138  

4.2.2 Prevention Orders 

 

Del 2 behandlar ”prevention orders” – det finns två typer av föreläggande som kan utdömas 

där den svarande förbjuds att göra vissa saker beskrivna i föreläggandet, ”slavery and 

trafficking prevention order” och ”slavery and trafficking risk order”. Syftet med 

föreläggandet är att skydda de personer som kan komma till skada om den svarande begår 

brott avseende slaveri eller människohandel och föreläggandet kan förbjuda den svarande 

från att företa aktiviteter i Storbritannien såväl som utanför Storbritannien.139 ”Slavery and 

trafficking prevention order” kan föreläggas en person som tidigare dömts för slaveri eller 

människohandel och syftet är att förhindra att personen begår dessa brott igen. ”Slavery and 

trafficking risk order” kan föreläggas en person som inte tidigare är dömd för slaveri och 

                                                           
130 The Modern Slavery Act 2015, part 1 (1), c. 30. 
131 Ibid. part 1 (1). 
132 Ibid. part 1 (2.1). 
133 Ibid. part 1 (2.2). 
134 Ibid. part 1 (2.5). 
135 Ibid. part 1 (2.6). 
136 Ibid. part 1 (2.7). 
137 Ibid. part 1 (5.3). 
138 Ibid. part 1 (9.1). 
139 Ibid. part 2 (17). 



28 
 

människohandel, men bedömningen är att det existerar en risk att personen kommer begå 

dessa brott.140 

4.2.3 Maritime Enforcement  

 

I del 3 av Modern Slavery Act 2015 behandlas rättsväsendets i England och Wales makt och 

befogenheter att hantera misstänkta brott avseende slaveri och människohandel till havs. En 

del av offren för modernt slaveri förflyttas med hjälp av fartyg eller tvingas arbeta på dem, 

varför polisen och andra brottsbekämpande myndigheters befogenheter till havs utvidgas 

genom Modern Slavery Act 2015 i syfte att underlätta tillfångatagandet av förövarna och 

ställa dem inför rätta.141 T.ex. har prostituerade, som misstänkts vara offer för 

människohandel, förflyttats mellan Skottland och Nordirland via sjöväg. Hamnar i 

Nordirland används också som knytpunkt för vidare transport in och ut ur Nordirland. Detta 

avser även människor som utsätts för människohandel med syftet att utnyttja offren för 

tvångsarbete.142 Under år 2012 identifierades 74 potentiella offer för tvångsarbete inom den 

marina sektorn, mycket tack vare en större operation i Skottland. Det rörde sig om 

framförallt människor från Filippinerna som utnyttjades som sjömän men liknande fall 

gällande sjömän från Ghana har upptäckts.143 Det finns dock mycket få fällande domar 

överlag vad avser människohandel i England och Wales. Under åren 2009-2011 föll domar 

i åtta mål som i huvudsak avsåg människohandel och som ej skedde i sexuellt syfte. Det ska 

dock noteras att under 2011-2012 åtalades 142 människor för brott relaterade till 

människohandel eller där människohandel var en del i åtalet, varav en tredjedel dömdes.144 

4.2.4 The Independent Anti-Slavery Commissioner 

 

I del 4 behandlas ”The Independent Anti-Slavery Commissioner”. Secretary of State ska 

utse en person till uppgiften som oberoende anti-slaverikommissionär. Kommissionärens 

uppdrag består i att främja gott arbete vad gäller att förebygga, upptäcka och undersöka 

modernt slaveri. Arbetsuppgifterna varierar, t.ex. ingår det i kommissionärens uppdrag att 

                                                           
140 Home Office, Guidance on Slavery and Trafficking Prevention Orders and Slavery and Trafficking Risk 

Orders under Part 2 of the Modern Slavery Act 201, s. 4-5, 2015-07-31. 
141 The Modern Slavery Act 2015, Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 3, (120).  
142 Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty, 

First annual report of the Inter-Departmental Ministerial Group on Human Trafficking, s. 22, Cm 8421, 

10/2012, printed in the UK by The Stationery Office Limited on behalf of the Controller of Her Majesty’s 

Stationery Office, ISBN 978 0 10 184212 9. 
143 NCA OCC UKHTC, National Crime Agency, NCA Strategic Assessment, the Nature and Scale of Human 

Trafficking in 2013, s. 15-16, v.1.1, 30/09/2014, ref. 0093-UKHTC, 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118116/human-trafficking-

report.pdf, information hämtad 12/03 2016. 
144 First annual report of the Inter-Departmental Ministerial Group on Human Trafficking, s. 35. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118116/human-trafficking-report.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118116/human-trafficking-report.pdf
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ta fram rapporter, stödja forskning och tillhandahålla information och utbildning.145 

Kommissionären är själv ansvarig att ta fram en strategi och en plan som ska godkännas av 

Secretary of State för hur den personen bäst fyller sin funktion under en tidsperiod om ett 

till tre år. Kommissionären ska därefter följa upp sitt arbete genom en årlig rapport.146 I 

praktiken handlar det om att kommissionären ska arbeta för att förbättra 

identifieringsarbetet av offer för modernt slaveri samt arbeta för ett effektivare rättssystem 

där fler åtal leder till fällande domar av skyldiga samt förhindrandet av att dessa brott 

begås.147 Kevin Hyland har utsetts till den förste anti-slaverikommissionären och i oktober 

år 2015 presenterades ”Independent Anti Slavery Commissioner, Strategic Plan 2015-

17”.148 

4.2.5 Protection Of Victims 

 

I del 5 i Modern Slavery Act 2015 behandlas skydd för offer för modernt slaveri. Syftet med 

denna del i lagstiftningen är att skydda offer för modernt slaveri och se till att det finns ett 

försvar för dessa offer så att de vågar träda fram utan rädsla för de legala konsekvenser som 

kan följa av brott offren tvingats begå till följd av sin situation.149 En person är inte skyldig 

till ett brott som denne tvingats begå och detta är en direkt konsekvens av att personen är 

utsatt för modernt slaveri. Det kan vara genom omständigheterna i sig eller direkt av en 

annan person som tvångsmomentet infinner sig.150 Vidare har offer för modernt slaveri 

möjlighet att söka legal hjälp och rådgivning i frågor som rör immigration, 

skadeståndsanspråk och vissa arbetsrättsliga frågor.151 Secretary of State ska utfärda 

riktlinjer till offentliga myndigheter för hur dessa lättare ska kunna identifiera potentiella 

offer för modernt slaveri och hur hjälp och stöd ska kunna erbjudas dessa personer.152 

Vidare ska Secretary of State eller sådan myndighet som denne utsett, meddelas när en 

offentlig myndighet misstänker fall av modernt slaveri.153  

4.2.6 Transparency In Supply Chains Etc 

 

Del 6 av Modern slavery Act 2015 redovisas i uppsatsens avsnitt 4.3.  

                                                           
145 The Modern Slavery Act 2015, part 4 (41). 
146 Ibid. part 4 (42). 
147 Ibid. Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 4 (193). 
148 Independent Anti-Slavery Commissioner, Independent Anti Slavery Commissioner, Strategic Plan 2015-17, 

Presented to Parliament pursuant to Section 42 (10)(a) of the Modern Slavery Act 2015, s. 1, Oktober 2015, 

Williams Lea Group on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office, ISBN 9781474125178. 
149 The Modern Slavery Act 2015, Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 5 (218). 
150 Ibid. part 5 (45). 
151 Ibid. part 5 (47). 
152 Ibid. part 5 (49). 
153 Ibid. part 5 (52). 
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4.2.7 Miscellaneous And General  

 

I lagens del 7 behandlas diverse frågor samt vissa allmänna frågor såsom tolkning av vissa 

begrepp eller ord. Vidare förklaras att del 1, 2 och 5 (med undantag för 5 (53)) sträcker sig 

endast till England och Wales, bortsett från avsnitt relaterade till Anti-

slaverikommissionären, havsverkställighet och transparens i leverantörskedjor etc. 

Slutligen behandlas lagens ikraftträdande.154 

4.3 Transparency In Supply Chains Etc 

 

Del 6 i Modern Slavery Act 2015 utgörs av en paragraf och ett lagstadgat krav på företag 

eller en ”commercial organisation” att förbereda och publicera ett uttalande avseende 

slaveri och människohandel för var räkenskapsår. Med ”commercial organisations” avses 

ett företag eller en del av ett företag som verkar i Storbritannien eller ett kompanjonskap155 

(oavsett vart det ingåtts) som verkar i Storbritannien. Företag omfattas av kravet om de 

tillhandahåller varor eller tjänster och har en total omsättning ej underskridande ett visst 

fastställt belopp. Beloppet fastställs genom förordningar av Secretary of State.156 För 

närvarande är beloppet 36 miljoner pund157 vilket motsvarar ungefär 470 miljoner kronor.  

Uttalandet ska innehålla en redogörelse för de steg företaget tagit under räkenskapsåret för 

att säkerställa att det inte förekommer modernt slaveri i varken själva organisationen eller i 

dess leverantörskedjor. Oavsett om företaget vidtagit några steg eller inte ska ett uttalande 

publiceras, vilket innebär att företaget kan behöva uttala sig om sitt icke-arbete mot modernt 

slaveri. Uttalandet bör innehålla information om företagets struktur, affär och leverantörer, 

policys avseende modernt slaveri och dess due diligenceprocesser relaterade till modernt 

slaveri. Vidare bör uttalandet innehålla information om leverantörskedjor eller delar av 

företaget som innebär en särskild risk för modernt slaveri och vilka åtgärder som vidtagits 

för att bedöma och hantera dessa risker. Slutligen bör uttalandet innehålla information om 

företagets arbete med att säkerställa att modernt slaveri ej förekommer i organisationen eller 

i dess leverantörskedjor. En bedömning av hur effektivt detta arbete är i relation till 

resultatindikatorer organisationen finner lämpliga och om utbildning av personalen sker i 

frågor rörande modernt slaveri bör också innefattas i uttalandet.158 Berörda företag är inte 

skyldiga att tillhandahålla den nyss nämnda informationen eller företa sådana relaterade 

                                                           
154 The Modern Slavery Act 2015, Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 7 (260). 
155 I lagtexten benämnt som “partnership”.  
156 The Modern Slavery Act 2015, part 6 (54). 
157 Home Office, Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 5. 
158 The Modern Slavery Act 2015, part 6 (54). 
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åtgärder men regeringen förväntar sig att de flesta företag täcker dessa områden och 

inkluderar informationen i sina uttalanden.159 I lagen stadgas vidare att uttalandet ska 

godkännas av företagets styrelse eller motsvarande och om företaget har en webbplats så 

ska uttalandet publiceras där samt länkas till på ett framträdande sätt på företagets startsida. 

Saknar företaget en webbplats måste företaget tillhandahålla uttalandet till den som 

skriftligen efterfrågar det inom 30 dagar. Vidare stadgas att Secretary of State bör publicera 

riktlinjer, särskilt vad avser den information som uttalandet bör innehålla på ett sådant sätt 

som anses lämpligt. Secretary of State kan via High Court civilrättsligt ålägga ett företag 

att följa lagen om företaget inte publicerat ett uttalande i enlighet med Modern Slavery Act 

2015.160  

4.4 Riktlinjer för del 6 - Transparency In Supply Chains Etc 

4.4.1 Allmänt 

  

Den brittiska regeringen publicerade 29 oktober år 2015 riktlinjer för del 6 i Modern Slavery 

Act 2015. Syftet med riktlinjerna är att förmedla regeringens syn på hur företagen bör 

utforma sina uttalanden och förtydliga gällande lag.161 Enligt lagen så ska företagen 

publicera:  

”a statement of the steps the organisation has taken during the financial year to ensure that 

slavery and human trafficking is not taking place in any of its supply chains, and in any part 

of its own business.”162  

Detta innebär inte att företaget måste kunna garantera att företaget i sin helhet eller dess 

leverantörskedjor är helt fria från modernt slaveri. Dock ska företaget publicera och 

redogöra för alla de steg företaget tagit i relation till sina leverantörer för att säkerställa att 

det inte förekommer modernt slaveri. Syftet med företagets uttalande om sitt arbete mot 

modernt slaveri är att öppna upp för transparens och uppmuntra de företag som inte aktivt 

arbetar med dessa frågor att göra det. Även om ett företag inte arbetar aktivt mot modernt 

slaveri eller planerat några sådana åtgärder måste dessa företag ändock publicera ett 

uttalande och redogöra för detta. Regeringens förhoppning är att dessa uttalanden skapar en 

vilja hos företagen att göra mer än vad lagen föreskriver när möjligheten finns att jämföra 

aktiviteter konkurrenter sinsemellan. Det finns flertalet fördelar för företagen med att arbeta 

                                                           
159 The Modern Slavery Act 2015, Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 6 (254). 
160 Ibid. Explanatory Notes, Commentary on Sections, Part 6 (258). 
161 Home Office, Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 3. 
162 The Modern Slavery Act 2015, part 6 (54). 
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aktivt mot modernt slaveri. Företagen får bättre rykte och skapar sig ett starkare varumärke, 

det finns möjlighet till att utöka kundklientelet p.g.a. att fler kunder väljer företag med hög 

etisk standard och förtroendet och lojaliteten hos anställda ökar.163 

Skulle ett företag inte följa lagen och misslyckas med att publicera ett uttalande finns det 

en möjlighet för Secretary of State att via High Court ansöka om ett åläggande för företaget 

att publicera ett uttalande. Konsekvensen för företaget om det trots åläggandet inte 

publicerar ett uttalande blir att företaget trotsar ett domstolsbeslut vilket är straffbart. 

Straffet är böter utan en övre gräns. Mindre vikt läggs vid hur välskrivet uttalandet är, desto 

större betydelse har det att informationen om företagets arbete eller icke-arbete under 

räkenskapsåret är tydlig och informativ. Den brittiska regeringen varnar för att företag som 

misslyckas med att publicera ett uttalande eller publicerar ett uttalande som slår fast att 

företaget ej arbetat aktivt mot modernt slaveri, allvarligt kan skada sitt rykte.164  

De företag som omfattas av lagkravet i del 6 Modern Slavery Act 2015 är företag med en 

omsättning på över 36 miljoner pund. Med omsättning menas omsättningen för det aktuella 

företaget och dess dotterbolag, även de dotterbolag som verkar i sin helhet utanför 

Storbritannien.165 Vidare ska företaget eller en del av företaget verka i Storbritannien, 

”carry on a business or part of a business, in the UK”166, samt tillhandahålla varor eller 

tjänster. Skulle ett moderbolag och ett dotterbolag inom samma organisation båda behöva 

publicera ett uttalande i enligt med Modern Slavery Act 2015 kan dotterbolaget använda 

moderbolagets uttalande för att möta kraven, förutsatt att uttalandet tydligt redovisar arbetet 

de båda bolagen utfört. För att avgöra om ett företag omfattas av lagen eller inte bör sunt 

förnuft användas, en ”common sense approach”. Ett företag kan verka i ett land på många 

olika sätt. Det är exempelvis inte säkert att om ett dotterbolag verkar i Storbritannien, 

moderbolaget måste publicera ett uttalande eftersom ett dotterbolag kan vara i princip helt 

självständigt från moderbolagets verksamhet. Oavsett om moderbolaget och/eller 

dotterbolaget är utländskt ska ett uttalande publiceras om företaget verkar i Storbritannien. 

Även om sådana utländska företag inte omfattas av kraven fastställda i lagen kan de på 

frivillig basis ändock publicera ett uttalande. Arbetar företaget efter en franchisemodell är 

                                                           
163 Home Office, Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 4-5. 
164 Ibid. s. 6. 
165 Ibid. s. 7. 
166 Ibid.  
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det enbart själva franchisegivarens omsättning som beaktas för att avgöra om lagen är 

tillämplig eller ej.167 

4.4.2 Uttalandet  

 

Hur själva uttalandet ska utformas är mångt och mycket upp till företaget självt att avgöra. 

Det viktiga är att alla de steg företaget tagit under räkenskapsåret för att arbeta mot modernt 

slaveri redovisas. Uttalandet ska vara skrivet på lättförståelig engelska och hållas kortfattat 

men informativt, förslagsvis med hänvisningar via länkar eller dylikt till mer information i 

exempelvis företagets policys. Vidare föreslås att åtgärder mot modernt slaveri företagna i 

respektive länder redovisas på ett tydligt och enkelt sätt. Flertalet företag arbetar redan på 

ett eller annat sätt med sitt sociala ansvar relaterat till modernt slaveri via sitt 

hållbarhetsarbete och policys/code of conducts – det är inte nödvändigt för dessa företag att 

börja om från början när de ska publicera sitt uttalande. Det räcker med att hänvisa till 

relevanta och aktuella delar i uttalandet. Det väsentliga är att hänvisningarna är 

sanningsenliga och att informationen redovisar faktiska steg eller påbörjade åtgärder under 

räkenskapsåret. Regeringen har inte fastställt exakt vad för information som är obligatorisk 

i uttalandet, däremot utpekas sex områden i lagen som företagen bör ha i åtanke när de 

redogör för sitt arbete mot modernt slaveri. Dessa områden är information om företagets 

struktur, policys relaterade till modernt slaveri, due diligenceprocesser relaterade till 

modernt slaveri, delar av organisationen eller dess leverantörskedjor där särskild risk för 

modernt slaveri föreligger, effektiviteten i företagna aktiviteter och relevant utbildning för 

de anställda.168 

Uttalandet behöver godkännas av företagets styrelse eller motsvarande innan det publiceras. 

Syftet med detta är att belysa problemet med modernt slaveri högt upp i ett företags 

organisation och säkerställa att frågan har ledningens uppmärksamhet. Vidare ska uttalandet 

publiceras på företagets webbplats och en länk ska på ett framträdande sätt presenteras på 

företagets startsida på webbplatsen i fråga, förslagsvis döps länken till ”Modern Slavery Act 

Transparency Statement”. Uttalandet ska publiceras så snart som möjligt, dock senast sex 

månader efter att företagets räkenskapsår tagit slut. Har företaget flertalet olika webbplatser 

ska uttalandet publiceras på den webbplats som är mest relevant för företagets verksamhet 

                                                           
167 Ibid. s. 7-8. 
168 Home Office, Transparency in supply chains etc. A practical guide, s. 9-11. 
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i Storbritannien. Har företaget flertalet sådana relevanta webbplatser föreslås att länken 

publiceras på samtliga av dessa webbplatser.169  

4.4.3 Kommenterar till Modern Slavery Act 2015 

 

I det följande redovisas i korthet några av de kommentarer som Modern Slavery Act 2015 

genererat.  

Genom Modern Slavery Act 2015 konsolideras och samordnas en stor del av redan 

existerande lagstiftning relaterad till brotten slaveri och trafficking i Storbritannien. Lagen 

är välkomnad och ett viktigt steg i kampen mot modernt slaveri.170 Antalet fällande domar 

inom området torde öka till följd av instiftandet av antislaveri-kommissionären och andra 

mekanismer som följer av lagen, exempelvis skyddsmekanismer för offren. Lagkravet på 

företag att publicera ett uttalande om modernt slaveri kan innebära en ändrad kultur, där 

företag är mer försiktig i sitt val av leverantörer och samarbetspartners. Modern Slavery Act 

2015 befäster principer om vikten av ett engagerat hållbarhetsarbete och att det kan straffa 

sig för ett företag att inte efterleva lagen.171 Viss kritik har riktats mot lagen i form av att 

den egentligen endast innebär en PR-övning för företagen och att det som krävs av företagen 

handlar i mångt och mycket om pappersarbete. De företag som är av denna åsikt riskerar 

dock ett abrupt uppvaknande när konkurrenter och kunder visar ett större intresse för frågan 

än vad de förväntade sig.172  

Innan de första uttalandena publicerats är det dock svårt att återge mer än spekulativa 

resonemang och åsikter kring potentiella effekter lagen kan medföra.  

 

  

                                                           
169 Ibid. s. 14-15. 
170 Ramage, Sally, Slavery in Britain: to the Modern Slavery Act 2015, Criminal Lawyer, Crim. Law. 2015, 226, 

1-2, Bloomsbury Professional. 
171 Henty, Paul, Modern Slavery Act (Consequential Amendments) Regulations 2015, Public Procurement Law 

Review 2016, P.P.L.R. 2016, 1, NA26-NA28, Sweet & Maxwell and its Contributors.  
172 Henty, Paul & Holdsworth, Simon, Big businesses and modern slavery: what your organisation should be 

doing, Compliance & Risk 2015, Comp. & Risk 2015, 4(4), 11-13, Sweet & Maxwell and its Contributors. 
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5. Företagens sociala ansvar   

5.1 Svenska företags sociala ansvar – lagstiftning och självreglering 

 

Filosofin att nöjda anställda innebär ett framgångsrikare företag är något många svenska 

företag anammar idag. Socialt ansvarstagande i företaget är många gånger även en 

ekonomisk framgångsfaktor.173 Det kan handla om att spara pengar i form av t.ex. färre 

sjukskrivningar, men nöjda anställda generar även mer pengar till företaget i form av ökad 

produktivitet. Företagens sociala ansvar handlar inte bara om nöjda och friska medarbetare 

utan även om att ta sitt ansvar vad gäller mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen. Det 

finns inte en enskild lag i Sverige som reglerar alla dessa frågor och en del av ansvaret vilar 

på företagen själva. Det finns dock flertalet olika lagar som reglerar exempelvis arbetsmiljö, 

arbetstid och diskriminering som arbetsgivare och arbetstagare ska följa. Syftet med 

arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt verka för 

en bra arbetsmiljö.174 Arbetsmiljön ska anpassas efter arbetstagarens fysiska och psykiska 

förmåga175 samt planläggas och anordnas så arbetet kan ske i säker och sund miljö.176 

Tillsynsmyndighet över arbetsmiljölagen är Arbetsmiljöverket.177 Påföljder när ett 

föreläggande eller förbud bryts kan vara både ekonomiska i form av böter och legala i form 

av fängelse.178 Arbetstidslagen reglerar hur mycket en anställd får arbeta, exempelvis så får 

ordinarie arbetstid uppgå till maximalt 40 timmar per vecka.179 Lagen om anställningsskydd 

innebär att en arbetsgivare behöver beakta regler avseende t.ex. uppsägning, 

anställningsavtal och företrädesrätt till återanställning. Vidare råder diskrimineringsförbud 

för arbetsgivaren. Detta gäller diskriminering både av arbetstagare, människor som söker 

arbete hos arbetsgivaren, praktikanter samt inlånad eller inhyrd arbetskraft.180 

Diskriminering innebär att missgynna en person på grund av personens kön eller 

könsöverskridande tillhörighet, ålder, sexuella läggning, etniska tillhörighet, religion eller 

funktionsnedsättning.181 I tredje kapitlet diskrimineringslagen stadgas om aktiva åtgärder 

både arbetstagare och arbetsgivare ska vidta. Arbetsgivaren ska företa ett målinriktat arbete 

inom ramen för verksamheten för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett 

                                                           
173 Grankvist, s. 94. 
174 SFS 1977:1160. Arbetsmiljölag 1:1.  
175 Ibid. 2:1.  
176 Ibid. 2:2. 
177 Ibid. 7:1. 
178 Ibid. 8:1. 
179 SFS 1982:673. Arbetstidslag 5§. 
180 SFS 2008:567. Diskrimineringslag 2:1. 
181 Ibid.1:4.  
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människors olikheter.182 Svensk lagstiftning erbjuder ett starkt skydd för den anställde men 

trots detta förekommer, som tidigare nämnt, modernt slaveri även i Sverige. I jämförelse 

med länder i Asien och Afrika, där många av svenska företags leverantörer återfinns, har 

Sverige dock relativt låg förekomst av modernt slaveri.   

5.2 Internationell kodex 

 

Stora svenska företag såsom IKEA, H & M och Sandvik verkar globalt vilket innebär att de 

har verksamhet också utanför Sveriges gränser och arbetar med leverantörer från många 

olika länder. Exempelvis så äger inte H & M några egna fabriker men samarbetar med ca 

700 leverantörer från hela världen, framförallt från Europa och Asien.183 Bangladesh är ett 

utav de länder där H & M har många av sina leverantörer.184 Bangladesh är också ett utav 

länderna med flest antal moderna slavar, nära 700 000 personer.185 I uppsatsens kapitel 5.4 

redogörs närmare för hur två stora svenska företag arbetar med sitt sociala hållbarhetsarbete 

idag. För multinationella företag saknas i princip ett enhetligt internationellt regelverk 

avseende mänskliga rättigheter och modernt slaveri även om det finns vissa riktlinjer och 

minimiregler att förhålla sig till, exempelvis från organ såsom ILO. Dock krävs i 

förevarande fall ratificering av konventionerna och att reglerna implementerats av staterna 

för att det ska få någon effekt på näringslivet. Det finns flertalet frivilliga riktlinjer företag 

kan följa för att ta sitt sociala ansvar och i flera olika frågor har globala handlingsregler 

utarbetats, så kallade code of conducts. De flesta stora internationella företag har egna 

policys och redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett eller annat sätt, främst på grund av 

moraliska påtryckningar från konsumenter och organisationer men också på grund av den 

goodwill det ger företaget.186  

Den internationella kodexen som svenska företag kan komma att behöva förhålla sig till 

vad gäller det sociala ansvaret för anställda, konsumenter och leverantörer existerar i form 

av internationella konventioner och riktlinjer, EU-förordningar och direktiv. Internationella 

konventioner är i sig inte juridiskt bindande, men de stater som ratificerat en viss konvention 

                                                           
182 Diskrimineringslag 3:3.  
183 H & M, Produktion, hm.com, https://career.hm.com/content/hmcareer/sv_se/workingathm/what-can-you-do-

here/corporate/production.html, information hämtad 12/12 2015. 
184 Clean Clothes Campaign, International Labor Rights Forum m.fl., Utvärdering av H & M:s efterlevnad av 

planer för avhjälpande åtgärder hos strategiska leverantörer i Bangladesh, s. 2, 2015, 

http://laborrights.org/sites/default/files/publications/H%26M_Bangladesh_September2015_Swedish.pdf, 

information hämtad 27/01 2016. 
185 Walk free foundation, s. 21. 
186 Sevastik, s. 93. 

https://career.hm.com/content/hmcareer/sv_se/workingathm/what-can-you-do-here/corporate/production.html
https://career.hm.com/content/hmcareer/sv_se/workingathm/what-can-you-do-here/corporate/production.html
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förväntas efterleva och anpassa nationell lagstiftning så att konventionens syfte uppfylls.187 

Sverige har som tidigare nämnt ratificerat flertalet av ILO:s konventioner såsom nr 29 om 

tvångs- eller obligatoriskt arbete, nr 105 om avskaffande av tvångsarbete och nr 138 om 

minimiålder för tillträde till arbete.188 Vidare finns förordningar och direktiv inom EU att 

förhålla sig till, såsom EU:s traffickingdirektiv, vilket fastställer minimiregler för 

medlemsstaterna avseende straffbestämmelser och åtgärder för att förhindra 

människohandel.189 

Dessutom finns det även riktlinjer och åtagande företag frivilligt kan efterleva. FN-

initiativet Global Compact bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-

deklarationen, FN:s deklaration mot korruption och ILO:s grundläggande konventioner om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet. Global Compact består av tio principer som behandlar 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.190 Principerna kom till efter att 

FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, på World Economics Forum i Davos år 

1999 uppmanat näringslivet till att ta sitt globala ansvar.191 Idag är exempelvis 190 svenska 

företag aktiva i och anslutna till Global Compact, bl.a. Proffice, Sandvik och Svenska 

Spel.192  

Företagen som vill ansluta sig till Global Compact behöver följa ett antal krav. Företaget 

måste se till att de tio principerna efterlevs i det dagliga arbetet och implementeras till att 

bli en del av företagets strategi och kultur. Vidare ska detta arbete redovisas i företagets 

årsrapport.193 OECD:s riktlinjer för multinationella företag uppmuntrar företag att ta ansvar 

för sina relationer i företagets värdekedja, d.v.s. även för leverantör och aktivt identifiera, 

förhindra och begränsa skadliga effekter som orsakats av företaget eller som företaget på 

något sätt bidragit till. Det sociala ansvarstagandet ska genomsyra företagets agerande 

oavsett om det handlar företagets produkter och tjänster, affärsrelationer eller den egna 

                                                           
187 Att redovisa hållbarhet: krav, erfarenheter och inspiration, s. 39, Natlikan, Malmö, 2008. 
188 International Labour Organization, Ratifications for Sweden, ilo.org, 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102854, information 

hämtad 15/12 2015.  
189 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om bekämpande och förebyggande 

av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF.   
190 United Nations Global Compact, The Ten Principles of the UN Global Compact, 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles, information hämtad 29/02 2016.  
191 Westermark, Christer, Hållbarhetsredovisning: teori, standarder och praktisk tillämpning, s.64, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2013. 
192 United Nations Global Compact, Our Participants, unglobalcompact,og, http://korta.nu/PRb, information 

hämtad 10/12 2015. 
193 Westermark, s.66. 
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verksamheten.194 Ett annat internationellt ramverk för företag att förhålla sig till är FN:s 

ramverk för företag och mänskliga rättigheter som syftar till att, likt OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag, få företagen att ta sitt ansvar inom den egna verksamheten men 

också för leverantörer och gentemot kunder.195 Företagen ska agera när en koppling av 

något slag föreligger mellan företaget och en negativ påverkan avseende mänskliga 

rättigheter förekommer.196 

5.3 Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter 

 

Den 24 augusti år 2015 publicerade Sveriges regering en nationell handlingsplan för 

företagande och mänskliga rättigheter, utarbetad av Regeringskansliet. Handlingsplanen är 

ett svar på den uppmaning EU-kommission framfört till medlemsstaterna och den syftar till 

att med vägledning i FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter omsätta 

principerna till praktisk handling i Sverige. I rapporten fastslås att regeringen har en tydlig 

förväntan på företag som verkar i Sverige att respektera de mänskliga rättigheterna. Vidare 

förväntas företagen ha en policy innefattande ett engagemang för efterlevnad av tillämplig 

lagstiftning, en tydlig värdegrund och medverkan hos företagsledningen med hänsyn till 

mänskliga rättigheterna oavsett vart företaget verkar och plats i värdekedjan. Regeringen 

förväntar sig också att det finns en process i företaget för att kontrollera och identifiera 

risker samt att företaget är transparent och rapporterar om dess påverkan, positiv som 

negativ och inför möjlighet till gottgörelse vid sådan negativ påverkan.197 

Regeringen har vidtagit åtgärder i syfte att reglera hållbart företagande, exempelvis genom 

SOU 2014:31 som syftar till att stärka skyddet för den arbetstagare som slår larm om 

missförhållande på arbetsplatsen, s.k. visselblåsare.198 I syfte att skapa ett effektivare 

sanktionssystem vad gäller arbetsmiljö och arbetstid har förändringar i relaterade lagrum 

                                                           
194 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en, information hämtad 04/03 2016. 
195 United Nations, Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations 

“Protect, Respect and Remedy” Framework, HR/PUB/11/04, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf, information hämtad 

04/03 2016. 
196 Borglund, Tommy, De Geer, Hans, Sweet, Susanne, Frostenson, Magnus, Lerpold, Lin, Nordbrand, Sara, 

Sjöström, Emma & Windell, Karolina, CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar, s. 

181, 1. uppl., Sanoma utbildning, Stockholm, 2012. 
197 Regeringskansliet (2015). Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, s. 6, 13-14, Stockholm: 

Utrikesdepartementet, ISBN 978-91-7496-465-3.  
198 Sverige. Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm, Visselblåsare: stärkt skydd för 

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden : betänkande, Fritze, Stockholm, 2014. 
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föreslagits, där sanktionsavgifter ersätter straffsanktioner i större utsträckning.199 Sverige 

finansierar FN:s Global Compact och har medverkat i revideringsarbetet av OECD:s 

riktlinjer för multinationella företag. Ytterligare planerade åtgärder är bl.a. att påbörja en 

utredning om FN:s barnkonvention ska implementeras i nationell lagstiftning och en 

genomlysning av hur svensk lagstiftning förhåller sig till de vägledande principerna.200 Ny 

lagstiftning och förändringar inom befintlig lagstiftning är också att vänta inom 

hållbarhetsområdet, bl.a. har EU antagit ett ändringsdirektiv som behandlar företagens 

rapportering om viss icke-finansiell information såsom företagens hållbarhetsarbete och 

mångfaldspolicy, vidare benämnt som hållbarhetsdirektivet.201 Stora företag och företag av 

allmänt intresse ska upprätta en rapport om sitt hållbarhetsarbete med början 1 juli år 2016. 

Förslagsvis handlar det om företag som i genomsnitt under räkenskapsåret har haft 500 

anställda. Rapporten ska innefatta upplysningar om frågor som rör sociala förhållanden och 

anställda, mänskliga rättigheter och korruption. Det avser t.ex. information om företagens 

policys i hållbarhetsfrågor, vilka risker företaget har avseende ur ett hållbarhetsperspektiv 

och hur dessa risker hanterats samt resultatet utifrån företagets hållbarhetsarbete utifrån t.ex. 

befintliga policys. Skäl ska anges i rapporten till varför ett företag saknar en policy i en eller 

flera hållbarhetsfrågor när så är fallet. Vidare föreslås ändringar i bl.a. årsredovisningslagen 

(1995:1554) och aktiebolagslagen (2005:551).202  

EU har också antagit flertalet direktiv som ska vara genomförda senast år 2016 inom det 

offentliga upphandlingsområdet, vilka syftar till att upphandlande myndigheter kan ställa 

mer krav på leverantör att de vid fullgörande av ett eventuellt kontrakt ska efterleva ILO:s 

grundläggande konventioner.203 Myndigheterna ska enligt direktiven också utesluta sådana 

anbudsgivare vid en upphandling som enligt lagakraftvunnen dom gjort sig skyldig till bl.a. 

människohandel eller barnarbete.204 En rad åtgärder som syftar till att öka medvetenheten 

om t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter är också planerade. Även utbildningsinsatser planeras att 

                                                           
199 Regeringskansliet (2015). Handlingsplan för förtagande och mänskliga rättigheter, s. 21. 
200 Ibid. s. 21, 27. 
201 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 

2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av viss icke-finansiell information 

och upplysningar om mångfaldspolicy, L 330/1. Vidare benämnt som hållbarhetsdirektivet.  
202 Sverige. Justitiedepartementet (2014). Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy, s.44-50, 

62, 68, 91. 
203 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som 

är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 

2004/17/EG, skäl 103, L 94/243. 
204 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 

om upphävande av direktiv 2004/18/EG, art. 57, L 94/65.  
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genomföras på t.ex. svenska ambassader runt om i världen i syfte att ambassaderna snabbt 

ska kunna fånga upp information om problem avseende mänskliga rättigheter och svenska 

företag, särskilt i konfliktdrabbade länder.205 

5.4 En undersökning av två svenska företags sociala hållbarhetsarbete  

5.4.1 IKEA 

5.4.1.1 Uppförandekoden för leverantörer – IWAY 

 

IKEA är ett utav Sveriges stora svenska möbelföretag med en total försäljning inom IKEA-

koncernen på 31,9 miljarder euro och 328 varuhus i 28 länder, bl.a. i Storbritannien, år 

2015.206 IKEA:s vision är att ”skapa en bättre vardag för de många människorna”207 vilket 

innefattar även IKEA:s anställda, leverantörers anställda och samhället i stort. Respekten 

för mänskliga rättigheter ska genomsyra IKEA:s arbetssätt och företaget utgår ifrån FN:s 

riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. En del i detta är IKEA:s IWAY Standard.208 

IWAY står för ”the IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services” och är 

IKEA:s uppförandekod för företagets leverantörer. Uppförandekoden stadgar IKEA:s 

minimikrav avseende miljö- och arbetsförhållande och bygger på ILO:s åtta 

kärnkonventioner samt FN:s Global Compacts tio principer. Enligt uppförandekoden ska 

en leverantör till IKEA följa tillämplig lag samt uppfylla minimikraven i 

uppförandekoden.209  

Minimikraven innefattar bl.a. förbud mot barn- och tvångsarbete, en säker arbetsmiljö, lön 

motsvarande eller högre än lagstadgad minimilön och transparens avseende arbetstid. Det 

stadgas att en leverantör till IKEA ej ska använda sig av barnarbete samt att bevis avseende 

samtliga anställdas åldrar ska kunna tillhandahållas av leverantörerna. I uppförandekoden 

definieras ett barn som en person under 15 år. Skulle lokala regler stadga om en högre 

åldersgräns avseende arbete eller obligatorisk skolgång tillämpas den åldersgränsen. I vissa 

utvecklingsländer kan IKEA acceptera en åldersgräns om 14 år, i enlighet med 

utvecklingslandets lokala regler. Vidare stadgas i uppförandekoden att tvångarbete ej får 

förekomma. Detta innebär t.ex. att leverantörernas anställda har rätt att avsluta sin 

anställning när de så önskar, är fria att lämna arbetsområdet efter arbetspassets slut, får lön 

                                                           
205 Regeringskansliet (2015). Handlingsplan för förtagande och mänskliga rättigheter, s. 28. 
206 IKEA.se, IKEA koncernen i korthet VÅ 2015. 
207 IKEA.se, Människor och samhälle – vi sätter människorna främst, http://www.ikea.com/ms/sv_SE/this-is-

ikea/people-and-planet/people-and-communities/index.html, information hämtad 17/02 2016. 
208 Ibid.  
209 IKEA.se, IWAY Standard, s. 1, Ed.5.1, 01/12 2012, http://www.ikea.com/ms/sv_SE/pdf/reports-

downloads/ikea-code-of-conduct-the-iway-standard.pdf, information hämtad 17/02 2016. 
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för sitt arbete och att inga anställdas identitetshandlingar tas i beslag. Vidare ska de anställda 

vara skyddade mot risker i sin arbetsmiljö, med detta avses risker som kan innebära fara för 

liv och hälsa.210  

Använder sig leverantören av en tredje part vid rekrytering ska leverantören kunna visa hur 

processen gått till och vilka personer som varit involverade i processen om IKEA så kräver. 

Alla anställda ska ha ett skriftligt anställningskontrakt där bl.a. den anställdes namn och 

födelsedatum samt position och lön ska finnas med. Vidare ska arbetstid, uppsägningstid 

och övertidskompensation fastställas, antingen i den anställdes kontrakt eller i en handbok 

för anställda eller motsvarande. Arbetstiden får uppgå till 60 timmar som mest under en 

vecka inkluderat övertid och alla anställda har rätt till en dag ledigt under en period av sju 

dagar. De anställda har rätt till ledighet enligt tillämplig lag, lokala traditioner och normer 

samt rätt till skäliga raster under arbetspasset, minimum 30 minuter per fem timmars arbete. 

Skriftliga överenskommelser kan dock träffas mellan leverantören och representanter för de 

anställda som stadgar annorlunda. Lön till de anställda ska utbetalas regelbundet, minimum 

på månatlig basis och ej undergående lagstadgad minimilön. Lönespecifikationer ska 

tillhandahållas de anställda av leverantören i slutet av var löneutbetalningsperiod. 

Tillhandahåller leverantören bostäder eller husrum till de anställda ska dessa möta vissa 

minimikrav vad avser säkerhet, hygien och storlek. De anställda ska vara fria att lämna 

boendet när de så önskar. I IWAY stadgas att diskriminering utifrån anställdas kön, religion, 

ålder, etnicitet, relationsstatus, sexuell läggning o.s.v. ej får förekomma samt att 

leverantören ska ha en policy och rutiner för att motverka och korrigera förekomsten av 

diskriminering. Det ska finnas en möjlighet för leverantörens anställda att påverka 

arbetsmiljön och involveras i frågor som rör reglerna i uppförandekoden. Vidare ska 

leverantören tillse att en policy och rutiner i syfte att motverka förekomsten av trakasserier 

och våld finns på arbetsplatsen. Leverantören ska ej delta i kroppsliga bestraffningar, 

straffsystem, hot och våld eller nyttja andra fysiska/psykiska tvångsmedel. Vidare ska 

leverantören ej tillåta någon form av trakasserier eller våld gentemot anställda, inkluderat 

inhyrd arbetskraft.211  

IKEA:s leverantörer ska tillse att det finns rutiner för att säkerställa att reglerna stadgade i 

uppförandekoden efterlevs likväl ska leverantörerna försäkra sig om att deras 

underleverantörer är medvetna om reglerna i IWAY. Leverantörerna ska också ha tillsett att 

                                                           
210 IWAY Standard, s. 3. 
211 Ibid. s. 11-15. 
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de har rätt att utföra kontroller av efterlevnaden av IWAY hos dess underleverantörer samt 

implementerat egna rutiner för internrevision. IWAY ska vara tillgänglig för alla anställda 

och samtliga ska ha fått information om uppförandekoden på ett språk de förstår.212 För att 

säkerställa att uppförandekoden efterlevs av IKEA:s leverantörer utförs både anmälda och 

icke anmälda kontroller av IKEA:s egna kontrollanter samt oberoende 

tredjepartskontrollanter. De leverantörer som ej möter kraven i uppförandekoden riskerar 

att fasas ut.213  

5.4.1.2 IKEA:s hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi 

 

Förutom IKEA:s uppförandekod samarbetar IKEA via IKEA Foundation med 

organisationer såsom UNICEF och Save the Children för att bekämpa barnarbete. Främst 

sker detta genom sponsring av olika långsiktiga projekt med syftet att förbättra vardagen 

för de barn som lever i de allra fattigaste länderna. Sedan år 2000 har IKEA Foundation 

donerat över 80 miljoner euro till UNICEF och Save the Children med ändamålet att angripa 

orsakerna till barnarbete. Detta sker t.ex. genom utbildning om barnarbete i de aktuella 

samhällena, utbildningsmöjligheter för barnen och stöd till familjer att klara ekonomin utan 

barnarbete.214 IKEA Foundation sponsrar även projekt som avser stärka kvinnor och flickor, 

hjälpa flyktingbarn och hjälp i nödsituationer såsom naturkatastrofer. Sponsringen sker bl.a. 

med hjälp av olika kampanjer IKEA Foundation driver tillsammans med medarbetare och 

kunder. Ett exempel är kampanjen ”Mjukdjur för utbildning” som IKEA Foundation drivit 

sedan år 2003. Var år i november och december skänker IKEA Foundation 1 euro för var 

mjukdjur eller barnbok som köps till UNICEF och Rädda Barnen.215  

IKEA är även involverad i frågor som rör bomullsodling och har sedan år 2005 samarbetat 

med WWF i syfte att främja en mer hållbar bomullsodling. Bomullsodlingen medför stor 

negativ påverkan på både miljön och människorna som arbetar där. Stora mängder vatten 

krävs vid odlingen, likväl används bekämpnings- och gödningsmedel i stor utsträckning 

vilket medför negativa konsekvenser både för miljön och för människorna. Branschen är 

även känd för problem med barnarbete och dåliga arbetsförhållanden. WWF initierade ett 

samarbete med flera stora företag, däribland IKEA, år 2004 via Better Cotton Initiative 

(BCI). Syftet med initiativet var att fastställa ett ramverk för hur bomullsodlingen skulle 

                                                           
212 IWAY Standard, s. 4. 
213 IKEA.se, Människor och samhälle – vi sätter människorna främst. 
214 IKEAfoundation.org, Fighting child labour, http://www.ikeafoundation.org/programmes/fighting-child-

labour/, information hämtad 17/02 2016. 
215 IKEA.se, Människor och samhälle – vi sätter människorna främst. 

http://www.ikeafoundation.org/programmes/fighting-child-labour/
http://www.ikeafoundation.org/programmes/fighting-child-labour/
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kunna ske med mindre påverkan på miljön och människorna. Det dröjde dock till år 2009 

innan globala principer och kriterier för mer hållbar bomull var fastställda. IKEA önskade 

tillsammans med WWF adressera frågorna tidigare än så och startade med ett projekt i 

Pakistan, kort därefter startades även projekt i Indien. Detta har lett till att mer än 110 000 

odlare i flertalet länder odlar bomull på ett mer hållbart sätt. Utmaningar finns dock, 

framförallt relaterat till sociala förhållanden såsom barnarbete och tvångsarbete. Odlare som 

önskar odla hållbar bomull, eller ”Better Cotton”, måste följa BCI:s krav avseende 

arbetsförhållanden för de anställda. Kraven benämns som BCI:s ”Decent Work Criteria” 

och involverar rätten till organisationsfrihet, frågor som rör barnarbete, hälsa och säkerhet 

samt anställningsförhållanden.216 Enligt IKEA:s hållbarhetsrapport för år 2015 kommer all 

IKEA:s bomull från hållbara odlingar, inkluderat odlingar som möter BCI:s krav och från 

hållbara odlingar i USA.217  

Ovan nämnda arbete är ett led i den strategi som IKEA satt t.o.m. år 2020, benämnd: ”The 

IKEA Group Sustainability Strategy for 2020, PEOPLE & PLANET POSITIVE”. Strategin 

publicerades första gången i oktober år 2012 och har uppdaterats i juni år 2014.  År 2020 

beräknas det finnas mer än 500 IKEA-varuhus runt om i världen, med mer än 200 000 

anställda genererande en omsättning på 45-50 miljarder euro. Detta leder till möjligheter 

såväl som utmaningar, framförallt vad gäller IKEA:s avtryck i samhället. IKEA har i sin 

strategi lagt fram ett antal mål, bl.a. ska alla anställda få möjligheten att påverka IKEA till 

att bli mer hållbart genom t.ex. utbildning. Transparenta kontroller ska utföras och 

information ska delges om IKEA:s hållbarhetsarbete. År 2020 ska IKEA ses som det mest 

framstående möbelföretaget inom hållbarhet. IKEA ska också samarbeta med andra företag, 

organisationer såsom FN och leverantörer i syfte att verka mer hållbart och bidra till positiva 

förändringar i samhället. Vad gäller IKEA:s mål att bidra till ett bättre liv för de människor 

och samhällen som påverkas av företaget ska IKEA fortsätta se till att alla leverantörer 

godkänt och efterlever IWAY, likaså säkra compliancerutiner gentemot underleverantörer 

senast i augusti år 2017. IKEA klargör i sin strategi att i företagets arbete ska mänskliga 

rättigheter respekteras. Företaget ska fortsätta arbeta efter FN:s riktlinjer för företag och 

                                                           
216 WWF and IKEA Project Report 2013 Cotton, s. 4, 6, 12, 

http://awsassets.panda.org/downloads/31071_wwf_ikea_sustainable_cotton_initiative_hr_2.pdf, information 

hämtad 17/02 2016. 
217 IKEA.se, IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 7, 

http://www.ikea.com/ms/en_US/img/ad_content/2015_IKEA_sustainability_report.pdf, information hämtad 

17/02 2016. 

http://awsassets.panda.org/downloads/31071_wwf_ikea_sustainable_cotton_initiative_hr_2.pdf
http://www.ikea.com/ms/en_US/img/ad_content/2015_IKEA_sustainability_report.pdf
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mänskliga rättigheter, UNICEF:s barnrättsprincper och efterleva ILO:s deklaration om 

fundamentala principer och rättigheter på arbetet.218 

5.4.1.3 Hållbarhetsrapport 2015 

 

IKEA:s hållbarhetsrapport är en rapport om knappa 100 sidor rörande IKEA:s 

hållbarhetsarbete under räkenskapsåret 2015. Rapporten behandlar både miljömässiga samt 

arbets- och samhällsrelaterade frågor. I uppsatsen fokuseras på de delar av IKEA:s 

hållbarhetsrapport som behandlar den sociala aspekten av det hållbarhetsarbete IKEA 

utfört. I hållbarhetsrapporten fastslås att IKEA vill vara en arbetsplats som medarbetarna 

trivs att arbeta på.219 Redovisning sker löpande i rapporten av IKEA:s arbete under år 2015 

kopplat mot de mål som finns i företagets hållbarhetsstrategi, se bild nedan:  

 

Bild 1
220 

                                                           
218 IKEA.se, People & Planet Positive. IKEA Group Sustainability Strategy for 2020, s. 3, (2012-10-12), 

http://www.ikea.com/ms/en_GB/pdf/people_planet_positive/People_planet_positive.pdf, information hämtad 

17/02 2016.  
219 IKEA.se, IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 53. 
220 Ibid.  

http://www.ikea.com/ms/en_GB/pdf/people_planet_positive/People_planet_positive.pdf
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Under år 2015 hade IKEA mer än 155 000 medarbetare över hela världen, merparten i 

Europa. Ett aktivt arbete har företagits för att uppmuntra mångfald inom IKEA, bl.a. genom 

IKEA Diversity & Inclusion Approach vilken lanserades år 2013 och uppdaterades under år 

2015. Under år 2015 lades fokus på tre nyckelområden – stärka kvinnligt ledarskap, stöd 

för homosexuella, bisexuella och transpersoner samt mångfald och inkludering genom 

implementering av ambassadörskap i dessa frågor. IKEA påverkar dock långt fler 

människor än deras närmaste medarbetare. Mer än 600 000 människor arbetar för IKEA:s 

leverantörer i över 50 olika länder. Leverantörerna arbetar i sin tur med underleverantörer, 

vilket leder till att miljontals människor påverkas av IKEA. Mänskliga rättigheter, goda 

arbetsförhållanden och en positiv påverkan på dessa människor är något IKEA arbetar med 

främst genom samarbete mellan IKEA och leverantörerna med vägledning ur IKEA:s 

uppförandekod IWAY.221 Nedan följer en bild över IKEA:s mål i hållbarhetsstrategin 

kopplade till IWAY och vad som skett under år 2015.  

Bild 2
222 

En del i arbetet med efterlevnaden av IWAY under år 2015 var IWAY 60 som innebar krav 

på leverantörerna att anställda ej arbetade mer än 60 timmar per arbetsvecka, inkluderat 

övertid, i Kina. Under år 2015 nåddes målet och 100 % av de kinesiska leverantörerna lever 

                                                           
221 IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 60. 
222 Ibid.  
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nu upp till kravet om maximum 60 timmars arbetsvecka. Under år 2015 utfördes även en 

utvärdering av arbetsvillkoren i leverantörskedjorna i syfte att förbättra arbetet med 

implementeringen av IWAY hos IKEA:s leverantörer. The IKEA Compliance and 

Monotoring Group (CMG) besökte t.ex. Vietnam och observerade arbetsvillkoren avseende 

kollektiva förhandlingar, trakasserier, diskriminering och disciplinära åtgärder med 

avsikten att nyttja lärdomarna från besöket i kommande kontroller av leverantörer. Under 

hela år 2015 genomförde IKEA 2083 IWAY-kontroller varav 710 var icke anmälda 

kontroller. Av IKEA:s leverantörer fasas nu 1.1 % ut eftersom de ej kunde möta kraven i 

IWAY. En utmaning IKEA ser framöver är fluktuationer i IWAY-efterlevnad mellan 

kontrollerna. En leverantör som är IWAY-godkänd kan uppvisa brister vid en kontroll och 

leverantören har därefter 90 dagar på sig att åtgärda bristerna och på så sätt uppnå 

hundraprocentig efterlevnad av IWAY igen. De områden som tycks vara av störst utmaning 

för leverantörerna att upprätthålla fullkomlig efterlevnad av IWAY inom är arbetstid och 

löner. IKEA samarbetar därför med leverantörerna för att stötta dem i arbetet med att 

efterleva uppförandekodens regler. Ett exempel på detta är ”IWAY Independent Program” 

som introducerades under året med syftet att stötta leverantörerna med implementeringen 

av uppförandekoden i det löpande arbetet. För närvarande deltar nio leverantörer i 

programmet.223  

IKEA arbetar med att respektera och skydda mänskliga rättigheter i sin verksamhet med 

fokus på framförallt barnens rättigheter. Även specifika grupper i leverantörskedjorna 

såsom invandrararbetskraft är av fokus. IKEA har en rad policys förutom IWAY i syfte att 

sprida medvetenhet inom företaget om mänskliga rättigheter såsom IKEA Group Standard 

on Human Rights, IKEA Group Policy on People och IKEA Group Policy on Sustainability. 

Planerat för räkenskapsår 2016 är att färdigställa IKEA Group Standard on Human Rights 

and Equality som tydligare reflekterar IKEA:s arbete med jämställdhet både bland 

medarbetare och i leverantörskedjorna. Barnens rättigheter är som nämnt prioriterat hos 

IKEA och de arbetar utifrån The Children´s Rights and Business Principles utvecklade av 

UNICEF, FN:s Global Compact och Save the Children. Ur hållbarhetsrapporten går att läsa 

att fem fall av barnarbete upptäcktes och konfirmerades under 2015. Utifrån metoder 

fastlagda i IWAY arbetade IKEA med leverantörerna där barnarbete upptäckts i syfte att 

lösa situationen. IKEA samarbetar även med organisationen Fair Wage Network och utifrån 

IWAY för att säkerställa att de människor som arbetar på IKEA och för företagets 

                                                           
223 IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 53-66. 
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leverantörer får en skälig lön för sitt arbete. Under 2015 gjorde IKEA förändringar avseende 

lönerna i Storbritannien och på Irland och ökade minimilönen i förhållande till 

medarbetarnas levnadskostnader. Likaså utfördes revisioner över löneförhållanden hos 

leverantörer i Bangladesh och Turkiet. Under 2016 planeras åtgärder såsom introduktion av 

ett minimum schemalagda timmar och skiftarbete i syftet att medarbetare ska ha tillräckligt 

med arbetstimmar för att försörja sin familj. En annan särskilt utsatt grupp av arbetskraft är 

personer som invandrat till ett annat land i syfte att få arbete. Rekryteringen av dessa 

personer kan ibland gå till på oetiskt vis och i värsta fall leda till tvångarbete. I IWAY 

fastställs regler för rekryteringsprocessen och IKEA tolererar ej förekomst av 

människohandel eller tvångarbete i sin verksamhet eller hos företagets leverantörer. IKEA 

är involverade i ett projekt i Sydostasien tillsammans med International Organzation for 

Migration (IMO) och tillsammans kartlägger de rekryteringsprocessen i relation till 

arbetarnas resa från hemlandet. Resultatet av kartläggningen ska användas i syfte att 

utveckla mål och riktlinjer för etisk rekrytering av invandrararbetskraft. Projektet beräknas 

slutfört i mars, 2016.224 Nedan följer en bild över hur IKEA har arbetat med att nå de mål i 

hållbarhetsstrategin relaterade till mänskliga rättigheter under 2015:  

                                                           
224 IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 70-74. 
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Bild 3
225 

IKEA tror på att genom att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete och ta en tydlig ställning i 

viktiga frågor, de kan bidra till en positiv förändring i samhället. IKEA ämnar att via sin 

hållbarhetsrapport redovisa både framgångar och utmaningar på ett objektivt sätt vad gäller 

företagets hållbarhetsarbete. Under 2015 lanserades IKEA:s ”Corporate Communications 

and Public Affairs Strategic Plan” vilken effektiviserar IKEA:s offentlighetspolicy och 

IKEA:s samhällsfrämjande aktiviteter. Ett utav de fyra nyckelområdena vad gäller 

aktiviteter är bl.a. att uppvisa transparens i hur IKEA arbetar för att vara en ansvarsfull 

arbetsgivare med mänskliga rättigheter och jämlikhet som högsta prioriteringar. Under 2015 

företog IKEA flertalet samhällsfrämjande aktiviteter i samarbete med lokala, regionala och 

nationella myndigheter. Framförallt genomfördes aktiviteter inom frågor rörande 

klimatförändringen, skogsbruket och cirkelekonomin. Representanter från IKEA företog 

diskussioner med politiker inom EU, närvarade vid FN:s klimatförändringskonferens i juni 

                                                           
225 IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 70. 
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2015 och samarbetade med andra företag via Circular Economy Group 100 (CE100) för att 

nämna några exempel.226  

5.4.2 Saab 

5.4.2.1 Saabs sociala hållbarhetsarbete  

 

Saab är ett företag som tillverkar, utvecklar och säljer både militära och civila 

säkerhetslösningar. Störst andel av försäljningsintäkterna kommer från marknadssegmentet 

militärt flyg innefattande bl.a. flygstridssystemet Gripen. Andra marknadssegment Saab 

verkar inom är t.ex. samhällssäkerhet och kommersiellt flyg. År 2014 hade Saab en 

omsättning på över 23 miljarder kronor och mer än 14 000 anställda över hela världen.227 

Saab verkar i Storbritannien genom bl.a. försäljning av radar och genom supportkontrakt 

för militär träning och simulering och under år 2014 var 239 personer anställda i 

Storbritannien.228  I och med att Saab säljer vapen och försvarsmaterial omfattas de av 

ramverk i syfte att säkerställa att försäljningen sker i enlighet med folkrätten. Det är 

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) som övervakar Saab:s export på uppdrag av 

regeringen. Under 2014 ökade Saab sitt fokus på sina leverantörer och började arbetet med 

att färdigställa en uppförandekod i syfte att minimera sociala och miljömässiga risker. 

Uppförandekoden för leverantörerna baseras på FN:s Global Compacts principer om 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. En särskild hemsida för Saabs 

leverantörer har också upprättats där Saabs förväntningar på leverantörerna finns 

samlade.229  

I årsredovisningens hållbarhetsavsnitt finns en bild över hur Saab arbetat för att möta de i 

FN:s Global Compact uppställda principerna, se nedan:  

                                                           
226 IKEA Group Sustainability Report FY15, s. 84-87.  
227 Saab.com, Årsredovisning 2014, Saab i korthet. 
228 Ibid. s. 34, 13.  
229 Ibid. s. 36.  
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Bild 4
230

 

Saabs uppförandekod publicerades i oktober år 2015. Uppförandekoden stadgar att Saab 

förväntar sig att leverantörer till företaget ska efterleva uppförandekoden och uppmuntrar 

leverantörerna till att själva utveckla uppförandekoder. Saab ska få tillgång till 

leverantörernas verksamhetsområde och dokumentation i syfte att säkerställa att 

uppförandekoden efterlevs efter att Saab i rimlig tid framfört en sådan begäran. Skulle en 

leverantör ej efterleva uppförandekoden är Saabs utgångspunkt att uppmuntra till 

förbättring. Dock kan en affärsrelation ses över om upprepade förseelser sker eller om 

leverantören vägrar samarbeta. Uppförandekoden stadgar att leverantörer till Saab förväntas 

                                                           
230 Saab.com, Årsredovisning 2014, s. 39. 
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efterleva alla lagar och regler tillämpliga på dess verksamhet. Vidare är tvångs- och 

barnarbete, kroppsbestraffningar, hot och våld förbjudet enligt uppförandekoden. Vad avser 

lön och arbetstid stadgas i uppförandekoden att Saab förväntar sig att leverantörerna 

kompenserar medarbetare med skälig lön, minimum nationella lagstadgade minimilöner, 

samt följer nationella lagar avseende arbetstid. Vidare ska leverantören införa policys 

rörande arbetsmiljön och se till att den är säker och hälsosam. Saab förväntar sig vidare att 

leverantörer till företaget respekterar rätten till kollektiva förhandlingar och att ingen 

diskriminering förekommer.231 

Saab publicerade även en separat hållbarhetsrapport för år 2014. Företagets 

hållbarhetsarbete kan delas in i fyra olika områden; minska miljöpåverkan, bidra till 

samhället, attraktiv arbetsgivare och ansvarsfulla affärer. Området ansvarsfulla affärer 

behandlar exempelvis ansvarsfulla leverantörsrelationer och området attraktiv arbetsgivare 

tar sikte på frågor som rör bl.a. jämställdhet och säkerhet. En särskilt prioriterade fråga är 

antikorruption där bl.a. arbetet med uppförandekoden och utvecklandet av ett förbättrat 

whistleblowing-system lyfts. Saab är ansluten till FN:s Global Compact sedan år 2011 och 

genomförde under år 2014 internutbildningar i syfte att öka medvetenheten om mänskliga 

rättigheter i relation till Saab. Saab är även medlem i organisationer som CSR Sweden, 

Women Up, SNS Sustainability Round Table samt följer OECD:s riktlinjer för 

multinationella företag.  Hållbarhetsrapporten som publicerades år 2014 var företagets 

första rapport av detta slag. Åtgärder som lyfts i hållbarhetsrapporten relaterat till Saabs 

leverantörskedjor förutom arbetet med uppförandekoden är bl.a. riskbedömning av 

leverantörer, införandet av nya avtalsklausuler och ett nytt frågeformulär i inköpsprocessen. 

Även utbildning internt planeras genomföras för att öka kompetensen hos medarbetarna 

kring sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter i leverantörskedjan. Saab hade under år 

2014 affärsrelationer med ungefär 5500 leverantörer, mestadels från Europa. Det avsåg 

exempelvis inköp av komponenter och teknik. Saab Sydafrika har stöttat mindre företag på 

plats som drivs av grupper som riskerar att diskrimineras på ett eller annat sätt, exempelvis 

kvinnor och unga. Saab bidrar ekonomiskt men också med kunskap och mentorskap. Detta 

i syfte att främja mångfalden hos Saabs leverantörer och under 2014 stöttade Saab nio 

företag. Saab vill också bidra till samhället och företaget prioriterar framförallt 

utbildningsinsatser och aktiviteter i syfte att främja intresset för teknik. Saab samarbetar 

                                                           
231 Saab.com, Code of Conduct for Suppliers, s. 3, (2015-10-09), 

http://saabgroup.com/globalassets/corporate/about-saab/supplier-portal/saab-supplier-code-of-conduct-october-

2015.pdf, information hämtad 20/02 2016.  

http://saabgroup.com/globalassets/corporate/about-saab/supplier-portal/saab-supplier-code-of-conduct-october-2015.pdf
http://saabgroup.com/globalassets/corporate/about-saab/supplier-portal/saab-supplier-code-of-conduct-october-2015.pdf
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t.ex. med ett femtiotal universitet, stödjer en skola i Kenya för föräldralösa barn och driver 

en gymnasieyrkesutbildning i Indien.232   

  

                                                           
232 Saab.com, Hållbarhetsrapport 2014, Saab i Samhället, s. 2, 4-5, 12, 28-29, 

http://saabgroup.com/globalassets/corporate/responsibility/sustainability-reports/sustainability-report-2014-

swedish.pdf, information hämtad 20/01 2016.  
 

http://saabgroup.com/globalassets/corporate/responsibility/sustainability-reports/sustainability-report-2014-swedish.pdf
http://saabgroup.com/globalassets/corporate/responsibility/sustainability-reports/sustainability-report-2014-swedish.pdf
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6. Analys 

6.1 Inledning 

 

Modern Slavery Act 2015 är till synes en unik lagstiftning och först i sitt slag i Europa att 

uttryckligen reglera det som kallas modernt slaveri – samlingsbegreppet för 

människohandel, tvångsarbete och slavliknande metoder. Modernt slaveri existerar över 

hela världen och är ett problem som påverkar människor och samhällsstrukturer både i 

industriländer och utvecklingsländer. Även i skyddade, välutvecklade demokratier som 

Sverige och Storbritannien förekommer offer för modernt slaveri. Problemet är de facto 

utbrett och svåråtkomligt – svårigheter föreligger i att överhuvudtaget fastställa och 

identifiera antalet offer. Det är därför hög tid att åtgärder vidtas både från myndigheter och 

från företag i syfte att få bukt med modernt slaveri. Medvetenheten i samhället ökar 

avseende företagens hållbarhetsarbete och pressen på företagen att informera och uppvisa 

transparens kring företagens aktiviteter tilltar. Multinationella företag påverkar långt fler 

människor än endast företagets egna medarbetare. Som redovisats i uppsatsen kan stora 

företag såsom H & M och IKEA samarbeta med hundratals leverantörer som i sin tur har 

tusentals anställda vilket leder till att företagets avtryck i samhället blir substantiellt. I 

uppsatsen har två stora svenska företags sociala hållbarhetsarbete, IKEA och Saab, 

undersökts i syfte att belysa hur dessa företag valt att arbeta med hållbarhet och sitt avtryck 

i samhället.  

6.2 Analys av IKEA och Saab 

 

IKEA förefaller ha ett väl utvecklat hållbarhetsarbete och marknadsför sig till stor del som 

ett hållbart företag vilket tar hänsyn till både människor och miljö. IKEA har publicerat 

utförliga, separata hållbarhetsrapporer under flertalet år och lyfter sitt engagemang på 

företagets hemsida på ett framträdande sätt. Dessutom har IKEA flertalet policys som 

adresserar bl.a. mänskliga rättigheter och socialt ansvarstagande samt så finns 

uppförandekoden och hållbarhetsrapporter tillgängliga för allmänheten på hemsidan. 

IKEA:s uppförandekod för leverantörer, IWAY, är relativt omfattande och reglerar flertalet 

områden såsom miljö och sociala förhållanden på ett tydligt sätt. I IKEA:s senaste 

hållbarhetsrapport rapporteras konkreta aktiviteter företaget utfört under året i syfte att 

säkerställa att efterlevnad av IWAY sker, däribland både anmälda och icke anmälda 

kontroller hos företagets leverantörer. IKEA adresserar inte modernt slaveri uttryckligen 

men lyfter i sin hållbarhetsrapport problem rörande tvångsarbete och människohandel, 
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framförallt i rekryteringsprocessen av invandrararbetskraft hos leverantörerna.  IKEA har 

därför påbörjat ett projekt med syftet att implementera ett transparant och pålitligt 

rekryteringssystem hos sina leverantörer i högriskområden. Detta projekt tillsammans med 

flertalet andra aktiviteter redovisas på ett tydligt sätt med hjälp av schematiska bilder, se 

exempel ovan i kapitel 5.4.2. I hållbarhetsrapporten lyfts barnens rättigheter fram som en 

prioritering för IKEA – fem fall av barnarbete rapporteras dock ha upptäckts under 

föregående år. Detta tyder på transparens och ökar trovärdigheten för IKEA:s rapportering. 

För att en hållbarhetsrapport ska anses som trovärdig är det av betydelse att inte undanhålla 

sådan information som är till företagets nackdel men som likväl måste hanteras. Icke att 

förglömma är dock att ett kritiskt förhållningssätt till företagens hållbarhetsrapportering är 

av vikt vid en analys eftersom många företag tenderar att kommunicera en 

hållbarhetsapproach emedan faktiska vidtagna åtgärder ej redovisas i lika stor utsträckning.  

IKEA är, som tidigare nämnt, dock tydlig i sin hållbarhetsrapportering via översiktliga 

bilder och ger exempel på ett stort antal faktiska aktiviteter företagna under året samt flera 

pågående och planerade projekt. Detta torde innebära en stor fördel för IKEA i det framtida 

arbetet med uttalandet som ska publiceras i enlighet med Modern Slavery Act 2015 del 6. 

Uttalandet bör, som redovisats tidigare i uppsatsen, innefatta de faktiska steg företaget tagit 

i syfte att bekämpa modernt slaveri inom företaget och i dess affärsrelationer. Uttalandet 

kan innehålla information som rör företagets struktur, policys, due diligenceprocesser, 

högriskleverantörer, resultat av företagna aktiviteter och utbildning för de anställda relaterat 

till modernt slaveri. Finns informationen redan tillgänglig i exempelvis företagets befintliga 

policys eller hållbarhetsrapport behöver informationen inte upprepas i sin helhet i 

uttalandet. Uttalandet kan istället innefatta länkar till relevant information. IKEA torde 

således i stor utsträckning kunna i uttalandet hänvisa till redan befintlig information i 

exempelvis IWAY, aktuell hållbarhetsrapport och övriga relevanta policys. Företagen som 

omfattas av Modern Slavery Act 2015 är inte skyldiga att redovisa information om tidigare 

nämnda områden relaterade till modernt slaveri. Likväl ska i uttalandet klargöras vilka 

faktiska åtgärder företaget vidtagit relaterat till modernt slaveri eller att inga sådana steg 

tagits. För ett företag som IKEA torde utmaningen inte nödvändigtvis ligga i att publicera 

och sammanställa själva uttalandet. Snarare torde utmaningen ligga i att upprätthålla 

samhällets bild av företaget som ett företag i framkant vad avser socialt ansvarstagande 

även när det bli möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt kunna jämföra t.ex. IKEA med 

andra företag och vilka aktiviteter de företagit.  
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Saab är inte beroende av konsumenters åsikter på samma sätt eftersom de verkar i en helt 

annan bransch där kundkretsen inte utgörs av enskilda privatpersoner. Detta skulle också 

kunna vara en utav anledningarna till varför Saab i jämförelse med IKEA inte alls har ett 

lika väl kommunicerat hållbarhetsarbete. Saab lanserade sin första hållbarhetsrapport så 

sent som år 2014 och publicerade sin uppförandekod för leverantörer i oktober 2015. 

Omfånget av Saabs uppförandekod på fem sidor är betydligt mindre än IKEA:s 

uppförandekod om 17 sidor. Saabs uppförandekod är dessutom mer generellt hållen, ställer 

inte lika hårda krav på leverantörerna och möjliggör inte oanmälda kontroller. 

Uppförandekoden omfattar heller inte leverantörers underleverantörer. Vidare adresserar 

uppförandekoden tvångsarbete men inte människohandel. Faktiska aktiviteter företagna och 

redovisade i hållbarhetsrapporten för år 2014 relaterade till modernt slaveri och socialt 

ansvarstagande är relativt få. Framförallt lyfts arbetet med uppförandekoden fram samt viss 

riskbedömning i leverantörskedjan och översyn av inköpsprocessen. Utifrån det material 

som i dagsläget finns att utgå ifrån relaterat till Saabs sociala hållbarhetsarbete dras 

slutsatsen att företaget har arbete framför sig om de ska kunna presentera faktiska åtgärder 

vidtagna mot modernt slaveri i det uttalande som Modern Slavery Act 2015 anbefaller. Det 

är som nämnt dock inget krav att företaget ska ha vidtagit faktiska åtgärder – Saab har 

således möjligheten att välja att publicera ett uttalande som stadgar att inga sådana åtgärder 

vidtagits. Detta torde dock reflektera illa på Saab även om de skadliga effekterna av ett 

innehållslöst uttalande inte alls blir lika stora som om ett företag likt IKEA publicerar 

samma typ av uttalande.  

6.3 Slutsatser utifrån exempelföretagen  

 

Utifrån det ovan anförda dras följande slutsats; Modern Slavery Act 2015 och dess påverkan 

på berörda svenska företag beror på vilken bransch företaget verkar i, vilka förväntningar 

som finns på företaget sedan tidigare samt hur väl utvecklat hållbarhetsarbete företaget har 

idag. Företag som redan arbetar med hållbarhet på att aktivt sätt och som en del i företagets 

marknadsföring torde ha lättare att producera och publicera ett innehållsrikt uttalande än 

företag med mindre välutvecklat hållbarhetsarbete. Dock existerar i samhället bland 

privatkonsumenter, som också utgör företag likt IKEA:s främsta kundkrets, höga 

förväntningar på den här typen av företag att kunna redovisa faktiska åtgärder. När 

möjligheten finns att jämföra ett företags uttalande med andra liknande företag, ökar pressen 

att kunna uppvisa praktiskt och verklighetsförankrat hållbarhetsarbete som gör skillnad. 

Med liknande företag menas nödvändigtvis inte företag i samma bransch, snarare företag i 
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liknande storlek, samma typ av kunder och påverkan på leverantörskedjor. Företag likt Saab 

har däremot inte samma förväntningar på sig från privatkonsumenter och samhället i stort 

just vad gäller socialt hållbarhetsarbete och modernt slaveri. Däremot torde det ligga en stor 

utmaning framför dessa företag att publicera ett uttalanden som innehåller några faktiska 

åtgärder eller steg tagna i syfte att motverka modernt slaveri. Särskilt om företaget redovisat 

inga eller mycket få sådana konkreta aktiviteter tidigare. Forskning visar på att ökade krav 

på redovisning av företagens hållbarhetsarbete får störst påverkan på de företag som tidigare 

inte redovisat något sådant arbete till skillnad mot de företag som redan publicerar 

hållbarhetsrapporter. Kravet på ökad transparens kan alltså innebära att företaget utökar sitt 

hållbarhetsarbete, främst genom att företagen tvingas ta ställning till hållbarhetsfrågor och 

se över sina rutiner.233 

Skulle företagen misslyckas med att uppfylla kraven i Modern Slavery Act 2015 finns 

möjligheten för Secretary of State att via High Court ansöka om ett föreläggande för 

företaget. Skulle företaget ifråga ändock misslyckas med att publicera ett uttalande som 

möter lagens krav innebär detta trots av ett domstolsbeslut vilket kan resultera i böter utan 

övre gräns. Den badwill företaget riskerar om de misslyckas med att publicera ett uttalande 

i enlighet med lagen torde dock vara långt mer avskräckande än de rättsliga konsekvenserna, 

särskilt för företag beroende av konsumenters åsikter såsom t.ex. IKEA och H & M. 

Lagstiftningen torde därför ej vara lika effektiv på företag som Saab där badwill rörande 

modernt slaveri inte innebär samma skadliga konsekvenser som för företag beroende av 

privatkonsumenter. Dock kan lagstiftningen vara effektiv på dessa företag i den 

bemärkelsen att det introducerar ett första krav på företagen att engagera sig i socialt 

hållbarhetsarbete, något de kanske inte arbetat med tidigare, vilket är positivt. 

Lagstiftningen kan starta en hållbarhetsprocess hos ett företag som kanske påbörjats långt 

senare om lagstiftningen ej trätt i kraft. Detta talar också för att liknande lagstiftning bör 

införas i Sverige.  

6.4 De potentiella konsekvenserna av Modern Slavery Act 2015 

 

Konsekvenserna för företagen kan således bli ett flertal till följd av Modern Slavery Act 

2015. En viktig aspekt är naturligen de ekonomiska konsekvenserna för de berörda 

                                                           
233 Borglund, Tommy, Frostenson, Magnus & Windell, Karolina, Increasing responsibility through 

transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-

owned companies, Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Stockholm, 2010, Edita Västra Aros 

2010. 
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företagen. Vad kostar det för företagen att möta kraven i lagen på ett tillfredställande sätt i 

form av arbetstid, uppstartande av projekt och aktiviteter i förhållande till risken för 

inkomstbortfall p.g.a. badwill och potentiella böter om företaget ej lever upp till 

lagstiftningen? För företag med ett väl utvecklat hållbarhetsarbete som redan budgeterar 

mycket pengar för detta behöver nya kostnader för att möta lagens krav och kunna redovisa 

faktiska åtgärder i uttalandet inte bli så stora – mycket av arbetet är ju redan gjort. Däremot 

finns risken för ekonomiska förluster om den här typen av företag misslyckas med att 

publicera ett uttalande som lever upp till samhällets förväntningar. H & M lyfter exempelvis 

”reputational risk” i sin årsredovisning för år 2014 vilket innebär risken att företagets 

varumärke och anseende tar skada av dålig publicitet och negativa rykten. Konsekvensen 

av detta kan bli minskad försäljning. Detta kan ske om företagets kunder tappar förtroende 

för företaget eller branschen i sin helhet till följd av olika negativa händelser.234 Skulle 

företag likt H & M misslyckas med att publicera ett uttalande torde detta innebära en 

”reputational risk” för dessa företag. Potentiell goodwill och ökade intäkter finns möjligen 

också att vinna om företaget däremot lyckas leva upp till och överträffa samhällets 

förväntningar på företagets hållbarhetsarbete relaterat till modernt slaveri.  

För de företag som behöver utvidga sitt hållbarhetsarbete för att kunna uppvisa faktiska 

åtgärder vidtagna och således ett uttalande med substans, kan de ekonomiska 

konsekvenserna relaterade till exempelvis arbets- och projektkostnader bli större. Även om 

företagen redan budgeterar för exempelvis utbildningsinsatser och ekonomiskt stöd till 

välgörande ändamål, torde nya kostnader uppstå om företaget ska utvidga sitt sociala 

hållbarhetsarbete på det sätt som krävs för att kunna publicera ett uttalande med innehåll. 

Detta måste som sagt företagen väga mot eventuella förluster genererade av den badwill 

företagen riskerar om de publicerar ett innehållslöst uttalande. Badwill för företag som Saab 

behöver nödvändigtvis dock inte innebära några egentliga ekonomiska förluster i och med 

att kundbortfall eller liknande inte är en särskild trolig konsekvens. Detta skulle kunna 

medföra att viss effekt av Modern Slavery Act 2015 urholkas. Däremot kan självklart 

företagens anseende i samhället likväl ta skada. Saab nämner ingenting om ”reputational 

risk” i sin årsredovisning för år 2014, däremot lyfter företaget att det finns potentiella risker 

kopplat till compliance i och med att Saab gör affärer över hela världen. Saab åtar sig att 

agera etiskt korrekt och efterleva branschgemensamma uppförandekoder, sin code of 

conduct och gällande lagstiftning. Saab ska även främja en transparent och öppen marknad 

                                                           
234 H & M, Årsredovisning 2014, s. 65. 
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samt vara en pålitlig och långsiktig affärspartner.235 Saab skriver i årsredovisning angående 

detta att ”den risk som finns när Saab gör affärer är att detta åtagande bryts”236, vilket måste 

anses mycket oklart formulerat. Detta demonstrerar dock avsaknaden av konkretisering 

gällande den typ av risker som Modern Slavery Act 2015 behandlar och som dessa företag 

tidigare inte behövt bry sig om men nu måste ta ställning till.  

IKEA och Saab är två företag som är mycket olika och på många sätt varandras motsatser. 

Det finns självklart företag som rör sig i spektrumet mellan dessa företag och kombinerar 

egenskaper från båda företagen. Det kan handla om exempelvis företag vars kunder främst 

består av andra företag och som därför inte är lika känsliga för samhällets uppfattning om 

dem likt IKEA men ändock är långt mer känsliga än företag som Saab. Möjligen är det 

dessa företag som också kan komma att påverkas mest av Modern Slavery Act 2015. Detta 

eftersom risken finns att dessa företag ej har ett lika väl utvecklat hållbarhetsarbete och 

således ej är lika förberedda likt företag som IKEA. På detta tillkommer faktumet att de ej 

har möjligheten att flyga under samhällets radar och bortse från potentiell badwill på samma 

sätt som företag likt Saab.  

Utöver de ekonomiska konsekvenserna som Modern Slavery Act 2015 kan medföra kan 

företagen också behöva se över sina affärsrelationer och leverantörer. I och med 

lagstiftningens ikraftträdande och de kommande publikationerna av uttalanden, lyfts 

problemet med modernt slaveri på ett mer framträdande sätt och företagen tvingas ta 

ställning till hur de ska adressera lagstiftningen. Företagen kan behöva se över policys, 

interna rutiner och avtalsrelationer vilket kan kräva juridiskt arbete i varierande omfattning. 

Detta torde återigen bero på hur omfattande företagens hållbarhetsarbete varit sedan tidigare 

och vilka krav företagen ställt på sina leverantörer sedan innan. 

6.5 Bör Sverige införa motsvarande lagstiftning? 

 

Som redovisats i uppsatsen har Sveriges regering tagit fram en nationell handlingsplan 

avseende företagande och mänskliga rättigheter. I handlingsplanen lyfts vikten av att 

svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna och aktivt arbetar med dessa i det 

dagliga arbetet. Visst regleringsarbete avseende hållbarhet är redan påbörjat, exempelvis 

genom förstärkt skydd för visselblåsare men reglering från EU i form av ett 

hållbarhetsdirektiv är också att vänta.  Förslagsvis ska stora företag och företag av allmänt 

                                                           
235 Saab.com, Årsredovisning 2014, s. 52. 
236 Ibid.  



59 
 

intresse rapportera om sitt hållbarhetsarbete, vilket kan röra frågor såsom sociala 

förhållanden, mänskliga rättigheter, hållbarhetsrisker, aktiviteter och resultat relaterade till 

dessa. Hållbarhetsdirektivet är ett steg mot att tillse att stora företag, likt IKEA och Saab, 

redovisar sitt arbete med hållbarhet och öppnar upp för transparens. Direktivet torde vara 

ett viktigt steg mot att bana väg för ytterligare lagstiftning på området, exempelvis sådan 

lagstiftning som Modern Slavery Act 2015. Hållbarhetsdirektivet kommer omfatta ännu fler 

företag än vad Modern Slavery Act 2015 gör.  Krav kommer ställas på företagen att börja 

rapportera om sitt hållbarhetsarbete vilket tidigare inte varit lagstadgat utan främst varit 

drivet ur samhällets förväntningar. När företagen tvingas börja rapportera om sitt 

hållbarhetsarbete torde också företagna hållbarhetsaktiviteter i företaget öka, till följd av 

tidigare nämnda risk för badwill. Skulle Sverige införa en motsvarighet till Modern Slavery 

Act 2015 i kölvattnet av hållbarhetsdirektivet torde implementeringen för företagen 

underlättas.    

Fördelen med Modern Slavery Act 2015 är att lagen är specifik och ställer krav på att 

faktiska steg relaterade till modernt slaveri redovisas i uttalandet till skillnad från 

hållbarhetsdirektivet som inte berör tvångsarbete, människohandel eller slavliknande 

metoder uttryckligen. Eftersom förekomst av tvångsarbete eller människohandel i 

leverantörskedjor innebär en stor olägenhet för företaget ifråga finns risken att viss 

information utelämnas utifrån de mer allmänt hållna kraven i hållbarhetsdirektivet.  

Kompletterande lagstiftning till hållbarhetsdirektivet likt Modern Slavery Act 2015 kan 

därför vara en fördel för Sverige att införa i syfte att motverka modernt slaveri och 

uppmuntra företagen till att arbeta aktivt med detta. Som nämnts i Walk Free Foundations 

rapport om modernt slaveri är Sverige ett land som tar stort ansvar, dock med uppmaningen 

att Sverige kan göra mer avseende företagens leverantörskedjor. Modern Slavery Act 2015 

bidrar till att synliggöra problemet i samhället och är ett exempel på hur Sverige likt 

Storbritannien skulle kunna ta ansvar i frågan. Icke att förglömma är att även företagens 

ansvar är stort i den här typen av frågor och bör inte på något sätt minskas med anledning 

av att myndigheter och politiker tar större ansvar. Multinationella företag har många gånger 

en signifikant betydelse för de länder där dess leverantörer verkar och till följd av detta ett 

visst inflytande. För att återigen exemplifiera IKEA:s hållbarhetsarbete så har företaget 

vidtagit flertalet aktiviteter av mer politisk och samhällspåverkande karaktär i samverkan 

med organisationer och myndigheter, framförallt avseende miljöfrågor och 

cirkelekonomiska frågor. Det redovisades dock inga sådana aktiviteter i IKEA:s 
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hållbarhetsrapport 2015 som kunde relateras till modernt slaveri. Företag likt IKEA bör 

utöva sitt inflytande för att uppmuntra lagstiftning och öka medvetenheten avseende 

modernt slaveri också i leverantörernas hemländer. Kombineras detta med stor transparens 

och aktiviteter företagna i syfte att motverka modernt slaveri inom det egna företaget till 

följd av lagstiftning likt Modern Slavery Act 2015, torde viktiga steg ha tagits mot att 

eliminera modernt slaveri. 

6.6 Sammanfattning av analysen  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa Modern Slavery Act 2015 och analysera konsekvenserna 

av lagen för berörda svenska företags hållbarhetsarbete samt besvara frågan om Sverige bör 

införa motsvarande lagstiftning.  

De konsekvenser som torde följa av lagstiftningen är av ekonomisk och juridisk natur men 

också konsekvenser för företagens varumärke och kundrelationer är att beakta. Lagen kan 

medföra ökade kostnader för företag som tidigare inte arbetat med hållbarhet och nu 

behöver tillse att personal arbetar med dessa frågor. Det innebär kostnader dels för arbetet 

med att publicera själva uttalandet men också arbetskostnader för att starta upp aktiviteter 

inom företaget för att kunna uppvisa ett innehåll i uttalandet. Risk för inkomstbortfall finns 

för de företag som producerar ett uttalande som inte lever upp till kunders och affärspartners 

förväntningar. Likväl torde det finns möjliga inkomster att hämta genom ökad goodwill om 

företaget och dess uttalande står sig väl gentemot konkurrenter och överträffar samhällets 

förväntningar på företagets ansvarstagande. Konsekvenserna för företagens varumärken 

kan alltså vara både positiva och negativa beroende på hur företagen hanterar Modern 

Slavery Act 2015. Juridiska konsekvenser är att vänta, dels arbete med att tolka lagen men 

framförallt arbete med att se över leverantörsavtal och rutiner för compliance. 

Forskning har, som tidigare nämnt, visat att krav på redovisning av hållbarhetsarbete kan 

medföra positiva effekter, framförallt genom att företagen tvingas ta ställning till den typen 

av frågor. Ytterligare lagstiftning genom hållbarhetsdirektivet är att vänta. I uppsatsen har 

slutsatsen dragits att Modern Slavery Act 2015 torde medföra störst konsekvenser för de 

företag som tidigare inte arbetat med hållbarhet eller kommunicerat hållbarhet i någon större 

utsträckning men likväl är känsliga för kunders och andra företags åsikter om dem. I syfte 

att uppmuntra svenska företag att arbeta än mer aktivt med hållbarhet och öka transparensen 

torde det vara en fördel för Sverige att införa lagstiftning likt Modern Slavery Act 2015.  
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