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åtnjuta ett värdigt liv. I artikel 23 står att ”Var

rättigheterna1 fastställer grundläggande frioch rättigheter för att alla överallt ska kunna
och en som arbetar har rätt till en rättvis och

Parisavtalet för att begränsa den
globala uppvärmningen

tillfredsställande ersättning som ger honom eller

Internationella regelverk i
myndigheters uppförandekoder

utvecklas bland annat i artikel 11 i FN:s konvention

Internationella regelverk i styrningen
av offentligt ägda bolag
Systembolaget – ett exempel

henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro.” Termen människovärdig tillvaro
om de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna, som är juridiskt bindande i Sverige.
”Konventionsstaterna erkänner rätten för var

I artikel 7 i FN:s internationella konvention om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
formuleras det så här: ”Konventionsstaterna
erkänner rätten för envar att åtnjuta rättvisa och
gynnsamma arbetsvillkor, som i synnerhet skall
säkerställa (…) ersättning vilken som ett minimum skall ge alla arbetstagare (...) en godtagbar
tillvaro för dem själva och deras familjer enligt
bestämmelserna i denna konvention.”

och en till en tillfredsställande levnadsstandard

Även om de mänskliga rättigheterna är

för sig och sin familj, däribland tillräckligt med

universella och gäller alla finns det hinder som

mat och kläder, och en lämplig bostad samt till

försvårar för individer inom vissa grupper att

ständigt förbättrade levnadsvillkor.” Rätten till

kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. För

en tillfredsställande levnadsstandard inkluderar

att uppmärksamma detta har det tagits fram

alltså flera andra rättigheter. I konventionstexten

internationella konventioner som rör individer

erkänner staterna även att internationellt

inom vissa särskilda grupper2, bland annat

samarbete är av väsentlig betydelse för att

barnkonventionens. I konventionens artikel

fullgöra rättigheterna.

32 framgår det i den första paragrafen att:
1

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt

•

konventioner 29 och 105)

till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot
att utföra arbete som kan vara skadligt eller
hindra barnets utbildning eller inverka skadligt

•

År 2018 antog FN:s generalförsamling även en

Frihet från diskriminering i arbetslivet (ILOkonventioner 100 och 111)

på barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga,
moraliska eller sociala utveckling.”

Frihet från tvångs- och straffarbete (ILO-

•

Frihet från barnarbete (ILO-konventioner
138 och 182)

FN:s vägledande principer
om företag och mänskliga
rättigheter

ny deklaration för småbrukares rättigheter,

Utöver ILO:s kärnkonventioner finns det cirka 190

FN:s vägledande principer för företag och mänsk-

Declaration on the Rights of Peasants and

konventioner som syftar till att göra arbetslivet

liga rättigheter5 (2011) slår fast att det är statens

Other People Working in Rural Areas3. I artikel

inom olika sektorer säkrare och bättre. Sverige

ansvar att respektera, skydda och förverkliga

16 framgår att staterna ska anta lämpliga

har ännu inte ratificerat ILO-konventionen 94 som

de mänskliga rättigheterna. Principerna slår

åtgärder för att odlare och andra som arbetar

handlar om att den offentlig upphandlingen och

samtidigt fast att företag har en särskild roll

på landsbygden ska kunna sälja sina produkter

den internationella arbetsrätten. Regeringen har

och funktion i samhället och måste respektera

till priser som tillåter dem och deras familjer att

ansett att konventionen krockar med EU-rätten

de mänskliga rättigheterna. Företag ska göra

uppnå en tillräcklig levnadsstandard. Staterna

på området. Den bedömningen gör dock inte

riskanalyser och riskhantering (due diligence)

ska även vidta åtgärder för att säkerställa

länder som Danmark, Finland, Frankrike och

avseende mänskliga rättigheter, det vill säga

rättvisa och jämställda löner.

Nederländerna som har ratificerat den. Sverige

identifiera, adressera och hantera verksamhetens

borde ratificera den.

effekter på mänskliga rättigheterna i företagens

ILO-konventionerna

År 2008 antog ILO:s arbetskonferens

bör stater verka för att företag som de genomför

Deklarationen om social rättvisa för en rättvis

affärstransaktioner med respekterar de mänsk-

globalisering, som brukar kallas för ILO:s Decent

liga rättigheterna. I kommentaren står följande:

Work Agenda . Det har lett till en internationell

”Stater genomför olika typer av affärstransaktio-

enighet om att sysselsättning och anständigt

ner med företag, inte minst genom upphandling.

arbete är centrala faktorer för att minska fattig-

Detta ger stater – var för sig och gemensamt

domen i världen. Agendan består av fyra delar:

– unika möjligheter att främja dessa företags

normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av

kunskap om och respekt för de mänskliga

Förenings- och organisationsrätten samt

sysselsättning och företagsutveckling, utveck-

rättigheterna, inbegripet genom avtalsvillkoren,

rätten att förhandla kollektivt (ILO-

lande av sociala trygghetssystem och social

med vederbörlig hänsyn till staters relevanta

konventioner 87 och 98)

dialog mellan arbetsmarknadens parter.

åtaganden enligt nationell och internationell rätt.”

FN-organet Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner om internationell
arbetsrätt, ingår som en del av de mänskliga
rättigheterna. Följande brukar följande räknas
till ILO:s kärnkonventioner (Sverige har ratificerat
alla):
•

leverantörsled. Enligt paragraf 6 i principerna

4
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EU-kommissionens förslag om att göra delar av

såväl en miljömässigt som socialt ansvarsfull

hållbarhetsmål, och 82 procent av delmålen.

FN:s vägledande principer till en EU-lag förväntas

offentlig upphandling.

Ministerrådet ser därför hållbar upphandling

komma i mars 2022. Upphandlingsmyndigheten i
Sverige har varit förutseende och reviderar nu sitt
krav-ID om hållbara leveranskedjor med fokus på
leverantörers due diligence-processer. Arbetet
förväntas vara klart första halvåret 2022.

Offentlig konsumtion är en direkt del av mål 12
om Hållbar konsumtion och produktion – ett av
de mål som Sverige har störst utmaningar för att
nå, enligt bland annat OECD. I delmål 12.6 framgår
att företag ska uppmuntras att införa hållbara

som The missing multiplier för utveckling och
drar slutsatsen att det inte behöver kosta mer
att handla hållbart och ofta leder till bättre
resultat när långsiktiga fördelar prioriteras
framför kortsiktiga vinster.

metoder och integrera hållbarhetsinformation

En mycket stor del av de varor som offentlig

i sin rapporteringscykel. Enligt delmål 12.7

sektor köper in tillverkas i komplexa leveran-

ska hållbara offentliga upphandlingsmetoder

törskedjor i länder där det finns betydande

främjas, i enlighet med nationell politik och

hållbarhetsrisker när det gäller mänskliga

nationella prioriteringar. I delmål 8.5 återfinns

rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och

anständiga arbetsvillkor för alla samt lika lön

korruption. Genom att ställa krav på hållbara

Världens ledare har förbundit sig att till år 2030

för likvärdigt arbete. Enligt delmål 8.7 ska det

och ansvarsfulla leveranskedjor7 och rättvist

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter

omedelbart vidtas effektiva åtgärder för att

handlade produkter8 kan den offentliga upp-

och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa

avskaffa tvångsarbete. Alla former av barnarbete

handlingen bidra till bland annat målen om att

samt att lösa klimatkrisen. De globala målen

ska avskaffas senast 2025, alltså om tre år.

utrota fattigdom och hunger, bekämpa klimatför-

FN:s globala mål om
hållbar utveckling
(Agenda 2030)

är integrerade och odelbara – vilket betyder att
inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och
framgång krävs inom alla mål för att vi ska lyckas
med genomförandet. Exempelvis leder klimatförändringar till extremväder som förstör skördar

Men Nordiska ministerrådet visar i sin analys
Sustainable Public Procurement and the
Sustainable Development Goals6 att upphandlingen kan främja samtliga FN:s globala

och ökar fattigdomen i världen. Ökad fattigdomen
tvingar fram barnarbete och ett kortsiktigt
agerande vad gäller användandet av naturresurser och försämrar möjligheten för odlare att
investera i hållbara produktionsmönster. Det
här är, tillsammans med konventionerna om de
mänskliga rättigheterna, bakgrunden till att den
Nationella upphandlingsstrategin har ett mål för

3

ändringar och stärka den biologiska mångfalden
samt jämställdhet, anständiga arbetsvillkor,
hållbar industri och minskad ojämlikhet.

Parisavtalet för att
begränsa den globala
uppvärmningen

tillräckligt. /…/ Vi vill således att våra leverantö-

Parisavtalet är en global överenskommelse med

grundläggande ansvarsområdena:

rer ska utveckla och implementera processer och
rutiner för att kunna hantera frågor som berör de

målet att begränsa den globala temperaturökningen till under 2 grader och sträva efter att

•

volymer har den offentliga sektorn en viktig roll i

Internationella
regelverk i myndigheters
uppförandekoder

omställningen till ett utsläppsfritt samhälle.

De flesta myndigheter har någon slags styrdo-

begränsa den till 1,5 grader. Klimatförändringarna
förväntas ge stora negativa konsekvenser på
bland annat livsmedelsproduktionen. Sverige har
satt upp ambitiösa klimatmål och med sina stora

År 2019 uppgick de svenska offentliga inköpens
klimatpåverkan till 23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter9, enligt Upphandlingsmyndighetens
miljöspendanalys.

ledningen?
•

Hållbar upphandling, som är ett samarbete

För att skapa acceptans för omställningen är en

uppförandekod för leverantörer. Den politiskt

viktig del av Parisavtalet just transition 10. Det

förankrade vägledningen har kommit till för att

handlar i grunden om att klimatomställningen

skapa tydliga förväntningar på leverantörer;

även måste vara socialt hållbar. Att beakta en

”Vi vill verka för att de varor och tjänster som

”rättvis övergång av arbetskraften och skapande

köps in är framställda under hållbara och

av anständigt arbete och arbetsplatser av hög

ansvarsfulla förhållanden. /…/ Vårt ansvar

kvalitet i enlighet med nationellt fastställda prio-

sträcker sig bortom den egna verksamheten och

riterade utvecklingsmål är absolut nödvändigt”.

våra närmaste affärsrelationer, då våra inköp

I FN:s fördjupningsdokument om just transition

påverkar människor och miljö långt bortanför

är ILO:s Decent Work Agenda central.

våra omedelbara aktiviteter. /…/ Uppföljning
och revision är nödvändigt men det är långt ifrån

4

Finns det utsedda personer som ansvarar
för frågorna?

•

Vilka rutiner finns på plats för att identifiera
risker?

•

Hur förs kraven vidare i den egna
verksamheten och i leveranskedjan?

återges exempel från kommuner och regioner.
mellan Sveriges regioner, har även antagit en

11

leveranskedjor förankrat i högsta

kument om hållbar upphandling. I rapporten Så
kan den offentliga upphandlingen bli mer hållbar

Är beslutet att arbeta med hållbara

•

Hur följs kraven upp i den egna
verksamheten och i leveranskedjan?

•

Vad gör ni om ni upptäcker avvikelser i den
egna verksamheten eller i leveranskedjan?”

Internationella regelverk
i styrningen av offentligt
ägda bolag

krav på allt från råvaruframställning till färdig
produkt. Uppförandekoden bygger på FN:s och
andra internationella organs konventioner om

Även offentligt ägda bolag ska följa LOU. Enligt

Systembolaget – ett exempel

mänskliga rättigheter.

den nyligen reviderade (2020) Statens ägarpo-

Ett stickprov har gjorts vad gäller ett statligt

amfori Business Social Compliance Initiative

licy för bolag med statligt ägande ska hållbart

bolag som arbetar strategiskt med hållbar-

(BSCI) har även en levnadslönsstrategi17 och

företagande integreras i bolagsstyrningen. Syftet

hetsfrågor. Systembolaget har tydliga mål och

begreppet rättvis lön, fair remuneration, är en

är att främja ett långsiktigt hållbart värdeska-

policyer för hållbarhet och en tydlig upp-

del av revisionsprocessen. Följdriktigt skriver

pande i bolagen. Leverantörer och underleveran-

förandekod. I avtalet med staten står att ”i

Systembolaget i sin inköpspolicy att ”En anstän-

törer ska minst tillförsäkra sina anställda villkor i

affärsmässiga hänsyn inkluderas aspekter kring

dig lön avser ersättning som är tillräcklig för att

enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet

hållbart företagande i enlighet med internatio-

ge en arbetstagare och hennes eller hans familj

utförs under sådana förhållanden att svensk

nella principer och riktlinjer såsom arbetsmiljö,

en anständig levnadsstandard” och ligger därmed

arbetsrätt inte är tillämplig.

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, klimat och

i framkant vad gäller normer för löner i hållbara

miljöpåverkan, affärsetik och anti-korruption.”

leverantörskedjor. Utan en så kallad levnadslön

I Systembolagets ansvarsredovisning framgår

är det svårt för många att uppnå en anständig

dock inte huruvida hållbarhetsmålen har nåtts.

levnadsstandard, vilket är en mänsklig rättighet

12

Offentligt ägda bolag ska agera ansvarsfullt och
arbeta aktivt för att följa internationella riktlinjer
om miljö- och klimathänsyn, mänskliga rättighe-

16

enlig FN. Fyra miljarder människor18 lever idag i

ter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik.

Systembolaget är även ett bra exempel på hur

Följande principer nämns som väsentliga:

staten genom sin ägaranvisning väger kostnads-

• De tio principerna i FN:s Global Compact13

effektivitet och vinst mot det sociala målet om att

Skulle Systembolaget komplettera sitt håll-

• FN:s vägledande principer för företag och

minska alkoholens skadeverkningar i samhället.

barhetsarbete med uppföljningsbara mål och

Bolaget ska inom ramen för den löpande ägar-

indikatorer för levnadslöner skulle företaget

dialogen redovisa utfallet även av de sociala

ytterligare stärka sin målbild om att bli ”ett

uppdragsmålen.

välkänt föredöme inom hållbarhet som bidrar

mänskliga rättigheter

14

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

15

Enligt ägarpolicyn ska bolagen också analysera
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för
att identifiera de mål som bolaget genom sin
verksamhet påverkar och bidrar till.

Systembolagets uppförandekod, som ställer
krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del
av leverantörskedjan, är framtagen av amfori
Business Social Compliance Initiative (BSCI). Det
är en global, ideell organisation som arbetar för
socialt ansvar inom en rad branscher och ställer
5

länder utan trygghetssystem.

till en bättre framtid år 2023”.
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