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PSI:s STÅNDPUNKT OM 

ANSTÄNDIGT ARBETE I GLOBALA VÄRDEKEDJOR 
 

Om Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) 
Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som 
representerar 20 miljoner kvinnor och män i den offentliga sektorn genom 659 fackförbund i 152 
länder. Vi vill främja offentliga tjänster av hög kvalitet i alla delar av världen. Våra medlemmar, varav 
två tredjedelar är kvinnor, arbetar inom sociala tjänster, i vården, i stat och kommun samt offentliga 
nyttigheter, däribland vatten, el och avfall. 
 

Om denna ståndpunkt  
I juni 2016 hålls den internationella arbetskonferensens 105:e session och en programpunkt är en 
allmän diskussion kring anständigt arbete i globala värdekedjor1. Det innebär en stor möjlighet för PSI 
att belysa och lyfta fram den nyckelroll som offentliga tjänster spelar i sammanhanget, t.ex. vad gäller 
arbetsinspektion, rättvisa skatter och offentlig upphandling, för att skapa anständigt arbete i globala 
värdekedjor. Detta dokument ska fungera som en resurs och vägledning för PSI:s representanter under 
diskussionerna.  
 

*** 
 

1. Kopplingen mellan globala värdekedjor (GVK), multinationella företag, offentliga 
tjänster och anständigt arbete 

 
I dagens världsekonomi dominerar globala värdekedjor 2(GVK), som i princip styrs av multinationella 
företag, i allt högre grad. GVK medför att idéer, design, produktion och tjänsteleverans, handel och 
transport blivit alltmer fragmenterade de senaste decennierna och flyttar över gränserna från land till 
land.  
 
Spridningen av globala värdekedjor underlättas av spridningen av nya tekniker för information, 
kommunikation, produktion och delning, och genom den fortsatta digitaliseringen av tjänster, t.ex. 
administrativt arbete och förmedlingstjänster.  
 
Globala värdekedjor omfattar inte bara transnationell tillverkning av varor och produkter, men även i 
allt högre grad den transnationella leveransen av tjänster som traditionellt varit under offentlig 
kontroll, t.ex. nyttigheter (däribland el), sjukvård och sociala tjänster. Den här processen kan leda till 

                                                           
1 Bakgrundsrapporten till denna diskussion finns på ILO:s webbplats på 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf  
2 ILO 2016, Report IV, Decent work in global supply chains, sid. 1, stycke 5: ”Globala värdekedjor är en term som 
avser den gränsöverskridande organisationen av aktiviteter som krävs för att tillverka varor och tjänster och 
föra dem till konsumenterna genom olika utvecklings-, produktions- och leveransfaser. Denna definition 
inkluderar utländska direktinvesteringar av multinationella företag i helägda dotterbolag eller i joint ventures, i 
vilka det multinationella företaget har ett direkt ansvar för anställningsrelationen. Det innefattar också den allt 
vanligare modellen med internationella upphandlingar, där det ledande företagets engagemang definieras av 
allmänna villkor i avtal, eller ibland tysta överenskommelser, med leverantörer och underleverantörer av vissa 
varor, insatsvaror och tjänster.”  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468097.pdf
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överträdelser av mänskliga och arbetsrättigheter samt dåliga arbetsvillkor i de globala värdekedjorna, 
bland annat inom tillverkning.  
 
Multinationella företag använder globala värdekedjor för att uppnå de mest fördelaktiga arbets- och 
miljökostnaderna för sin produktion och sina leveranser. Detta kan, om det inte regleras och styrs av 
effektiva överstatliga regler, resultera i en nedåtgående konkurrens- och jämförelsespiral mellan 
länder och nationella sociala, skatte- och miljöregler (”jakten mot botten”)  
 

2. Villkoren för att multinationella företag och globala värdekedjor ska generera 
ekonomisk och social utveckling  

 
Globala värdekedjor kan bidra till ekonomisk och social utveckling, leda till ökad sysselsättning och 
tillgång till arbetsmarknaden för kvinnor och unga samt generera mervärde för lokala samhällen på 
många olika sätt, om de uppfyller vissa villkor. Dessa är bland annat att globala värdekedjor bör reglera 
och övervakas, och åtminstone följa internationella mänskliga och arbetsstandarder, t.ex. respektera 
föreningsfriheten och delta i kollektivförhandlingar med lagliga fackförbund.  
 
Dessa villkor innefattar lämpliga bidrag till finansiering av lokala offentliga tjänster, socialförsäkring, 
sjukvård och sociala tjänster, nyttigheter och infrastruktur, att generera ett högre mervärde, ökad 
produktiviteten och anständiga anställningar samt att främja ren, effektiv teknik. De globala 
värdekedjorna kan också spela en positiv roll om de tillhandahåller varor och tjänster som verkligen 
behövs och som är tillgängliga för samhällena och befolkningen, och om dessa tillhandahålls genom 
ett hållbart, ansvarsfullt utnyttjande av resurser och på ett transparent och inkluderande sätt, bland 
annat genom en genuint demokratisk dialog med rättighetsinnehavare och intressenter. Då kan 
globala värdekedjor verkligen bidra till lokal ekonomisk och social utveckling. Verkligheten är dock 
oftast helt annorlunda. 
 

3. Företag och arbetare inom offentliga sektorn och deras roll i de globala värdekedjorna 
 
Personer som arbetar inom den offentliga sektorn kan medverka på fyra sätt i de globala 
värdekedjorna:  
 
1) Det finns företag som är helt, till största del eller till viss del statligt ägda som också är globala 

multinationella företag och en del av globala värdekedjor, t.ex. elbolag och andra företag inom 
nyttigheter, sjukvård eller sociala tjänster. Sådana globala företag investerar, upphandlar, bildar 
joint ventures, inrättar dotterbolag, väljer underleverantörer i och utlokaliserar till andra läder 
eller rekryterar rörliga arbetare och migranter i hemlandet.  

 
2) Arbetare inom offentliga sektorn spelar en kritisk roll när det gäller att utforma och implementera 

offentliga upphandlingspolicyer och praxis. Den offentliga sektorn är bland de största 
uppdragsgivarna när det gäller fastighets- och infrastrukturutveckling och en stor köpare av 
produkter och tjänster, som ofta tillverkas och levereras genom globala värdekedjor, t.ex. 
uniformer, IT-- och sjukvårdsutrustning, livsmedel, möbler och kontorsmaterial osv.  

 
3) Arbetare inom offentlig sektor levererar offentliga tjänster av hög kvalitet, vilket krävs för att 

skapa en socioekonomisk miljö där företag kan etablera sig och blomstra.  
 
4) Offentliga institutioner och deras arbetare är avgörande för att få till stånd en effektiv styrning 

och reglering av multinationella företag och globala värdekedjor: nationella arbets- och 
arbetsmiljöinspektioner, arbetsmarknadsförvaltningar, säkerhets- och rättssystemet är särskilt 
kritiska för styrningen av globala värdekedjor.  
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4. Asymmetriska maktrelationer, luddiga nationella sociala, skatte- och miljölagar och 
styrda stater 

 
När multinationella företag och deras globala värdekedjor satt asymmetriska maktrelationer med 
lokala samhällen, leverantörer och deras underleverantörer eller regeringar – t.ex. vid monopsoni (när 
det vara finns en kund), vilket är kännetecknande på vissa råvarumarknader, eller missbruk av en 
dominerande marknadsställning – i system kan den positiva utvecklingspotential som globala 
värdekedjor kan frigöra äventyras. Det är den dominerande ställningen och de som gynnas av den som 
skördar alla fördelar, medan lokalbefolkningen och samhällena ofta står som förlorare och tvingas kvar 
i beroende och fattigdom.  
 
När arbetskraftsintensiva multinationella företag och globala värdekedjor uppmanar regeringar och 
lagstiftarna till sänkta arbetsgivaravgifter, att förbjuda strejker, skattesänkningar och lättnader i social- 
och miljölagstiftning, hamnar produktionen, tjänster och inköpsaktiviteterna från de globala 
värdekedjorna i exportproducerande zoner, vilket inte leder till någon hållbar, långsiktig, organisk 
social och ekonomisk utveckling, och inte gynnar övergången till aktiviteter som ger ett högre 
mervärde. I själva verket resulterar avregleringar av sociala och arbetsmarknadslagar i getton med 
lågavlönade arbetare (varav en majoritet är kvinnliga migrantarbetare), som är låsta till osäkra 
anställningsavtal, påtvingad övertid och för hög arbetsbelastning, där arbetsgivarna har ”laglig” rätt 
att strunta i de mänskliga rättigheterna, däribland föreningsfrihet, rätten att förhandla kollektivt och 
arbetsmiljöregler, eller där de offentliga institutionerna inte har de resurser eller kapacitet, eller ens 
den vilja, som krävs för att implementera en bra lagstiftning. Dessutom gör utlokalisering och 
underleverantörspraxis att värdekedjorna sträcker sig utöver de direkta leverantörer som har ett 
avtalsförhållande med det ledande företaget till underleverantörer, vars kontraktuella och 
anställningsrelation med det ledande företaget blir svår att spåra eller går förlorad. De globala 
värdekedjorna omfattar långa och komplexa underleverantörskedjor som kan öka risken väsentligt för 
att de globala värdekedjorna leder till tvångsarbete, barnarbete, trafficking och andra brott mot 
mänskliga och arbetsrättigheter.  
 
Globala värdekedjor och multinationella företag som avsiktligt utnyttjar sociala, skatte- och 
miljöfördelar eller slappa regelsystem skadar utvecklingen och bör ställas till svars för den skada de 
åsamkar arbetare, samhällen, offentliga tjänster och miljön, som måste betala när de oansvariga 
globala företagen åker snålskjuts. Sådana arrangemang skapar en i grunden orättvis obalans när det 
gäller fördelningen av det värde som skapas i globala värdekedjor, som arbetarna och det offentliga 
endast får en liten skärva av. 
 
Multinationella företag och globala värdekedjor leder framför allt till resultat som inte är positiva för 
utvecklingen och som är orättvisa för arbetare, människor och samhällen. Det sker varje gång 
demokratin bryts och när institutioner korrumperas och är ”fångade” av sina intressen. Det är ofta 
samma globala företag som propagerar för lättnader i nationella och internationella sociala, skatte- 
och miljölagar, för en avreglering av arbetsmarknaden och en liberalisering och privatisering av 
offentliga tjänster för att få del av nya marknader och vinstmöjligheter. I hur hög grad affärsintressen 
kan påverka politiken och störa demokratin blir uppenbart om man ser till det faktum att omsättningen 
för flera multinationella företag överstiger BNP i många länder. 
 

5. Statliga, offentliga institutioners och tjänsters roll när det gäller styrningen av globala 
värdekedjor 

 
För att generera anständigt arbete måste multinationella företag och alla aktörer som är inblandade i 
globala värdekedjor respektera och förverkliga de grundläggande principer och rättigheter på arbetet 
som anges i ILO:s konventioner nr 87 (föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten), nr 98 (rätten 
att organisera sig och förhandla kollektivt), nr 100 (lika lön för lika arbete, oavsett kön), nr 29 (förbud 
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mot tvångs- och straffarbete) och nr 182 (mot de värsta formerna av barnarbete), som är de första 
pelarna i ramen för anständigt arbete. Dessutom måste de bidra till de andra tre pelarna (generera 
produktiv anställning, säkra socialt skydd och social dialog på arbetsplatsen). För att globala 
värdekedjor ska vara hållbara måste företagen även tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsmiljö 
som åtminstone uppfyller ILO:s arbetsmiljöstandarder, och en lön som det går att leva på.  
 
När det gäller ILO:s standarder måste regeringarna rapportera överträdelser, främst till 
expertkommittén, trepartskommittén och kommittén för föreningsfrihet.  
 
Det finns även instrument som bygger på ILO:s standarder och andra ramar inom FN:s mänskliga 
rättigheter – t.ex. ILO:s trepartsdeklaration om principer för multilaterala företag och socialpolitik 
(ILO:s MNE-deklaration), OECD-riktlinjerna för multinationella företag (OECD-riktlinjerna) och UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). ILO:s MNE-deklaration, som anger att 
företagen ska arbeta tillsammans med regeringar och fackföreningar i hem- och värdländer när det 
gäller arbets- och sociala rättigheter, håller just nu på att revideras av ILO:s beslutande och 
verkställande organ. Syftet är att uppdatera språket och stärka övervaknings- och 
uppföljningsmekanismerna, och arbetet väntas vara klart i mars 2017. OECD:s riktlinjer och UNGP 
ställer särskilda krav på företagen vad gäller brott mot de mänskliga rättigheterna, vilket även 
innefattar grundläggande arbetsrättigheter. De förstnämnda instrumenten kräver uppdatering och en 
stärkning av övervaknings- och uppföljningsmekanismerna, men de två sista instrumenten är inte 
tillräckliga på egen hand eftersom OECD-riktlinjerna förlitar sig på statliga nationella kontaktpunkter i 
länderna för implementering. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
fortfarande är frivilliga.  
 
Bland de överstatliga sociala instrumenten och ramarna för styrning av globala värdekedjor är globala 
ramavtal som förhandlas fram mellan sociala partner, multinationella företag och globala fackförbund 
– och ibland men mer sällan regeringar – det mest legitima och i slutändan mest effektiva sociala 
instrumentet när det gäller att säkerställa anständiga arbetsvillkor i multinationella företag. De 
representerar nämligen ett permanent övervakningssystem av globala arbetsrelationer längs ett 
multinationellt företags leveranskedja. Implementeringen av globala ramavtal har varit framgångsrikt 
i många fall. Det är dock inte ovanligt att det finns ett avsevärt glapp och variationer mellan det som 
står på papperet och själva implementeringen, räckvidden och effekten.  
 
Under de senaste decennierna har multinationella företag och företag utvecklat alltfler 
revisionsbaserade, privata initiativ för social efterlevnad, uppförandekoder, standarder, CSR- och 
rapporteringsinitiativ. Sådana initiativ har skapat parallella strukturer som har tagit över statens roll 
när det gäller reglering och styrning av företagens uppförande och har föregripit statliga regleringar 
genom ”självstyrning”. I många fall har den här trenden bidragit till en drastisk försvagning av den 
statliga arbetsinspektionens roll och resurser, även inom globala värdekedjor, och tillgodoser på så 
sätt de privata företagens intressen på bekostnad av de offentliga intressena.  
 

6. Kopplingen mellan skatterättvisa och anständigt arbete längs globala värdekedjor 
 
Det är en del av globala företags sociala ansvar att betala den skatt de är skyldiga att betala i de 
länder där de bedriver verksamhet och det är ett avgörande bidrag till anständigt arbete och 
respekten för mänskliga rättigheter längs den globala värdekedjan. Genom att betala en rättvis skatt 
kan multinationella företag ge tillbaka till de länder och samhällen som bidrar med naturresurser, 
arbetskraft och de produkter och offentliga tjänster som företagen behöver för att bedriva sin 
verksamhet och skapa vinster.  
 
De resurser som de offentliga institutionerna behöver för att garantera en effektiv övervakning och 
förhindra överträdelser när det gäller anständigt arbete inom globala värdekedjor utarmas ofta av att 
företagen systematiskt försöker undvika att betala skatt. Detta underminerar statens förmåga att 

http://www.oecd.org/corporate/mne/48004323.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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upprätthålla mänskliga och arbetsrättigheter och hantera överträdelser. Respekt för anständigt arbete 
och en hållbar förbättring av villkoren för arbetare i globala värdekedjor är omöjligt så länge 
multinationella företag tillåts – enligt det sönderfallna skattesystemet – att kringgå den grundläggande 
skyldigheten att betala skatt. Om anständigt arbete ska vara möjligt att uppnå i globala värdekedjor 
måste FN genomför reformer av det internationella skattesystemet.  
 

7. Migrantarbetare, privata arbetsförmedlingar och globala värdekedjor 
 
Nationella och globala privata arbetsförmedlingar som tillhandahåller den arbetskraft som krävs för 
tillverkning och tjänsteleverans har blivit viktiga aktörer inom globala värdekedjor. På grund av deras 
anställningspraxis, som inte är reglerade eller kan kontrolleras, kan privata arbetsförmedlingar vara 
stora hinder mot anständigt arbete i globala värdekedjor. Migrantarbetare som är anställda i globala 
värdekedjor via rekryteringstjänster kan ställas inför särskilt allvarliga problem rörande 
rekryteringsprocessen, och det kan gälla allt från anställningsförhållande till etnisk diskriminering och 
i värsta fall trafficking av tvångsarbetare.  
 
ILO:s konventioner som skyddar migrantarbetares rättigheter ska se till att de som är anställda i globala 
värdekedjor har skydd för de mänskliga rättigheterna. Mer specifikt språk, bredare ratificering, effektiv 
implementering och internationellt samarbete krävs för att få stopp på de utbredda missförhållanden 
som gäller för migrantarbetare i globala värdekedjor, vilka också ofta förknippas med trafficking, 
tvångsarbete och organiserad brottslighet.  
 

8. Politiska alternativ för att öka styrningen av globala värdekedjor 
 
Mot bakgrund av ovanstående är det som en sista utväg för att lösa tvister – även inom ramen för 
globala ramavtal – och när alla klagomekanismer och utomrättsliga möjligheter är uttömda – i 
slutändan de nationella regeringarna, deras lagar och jurisdiktion som har ansvaret för att 
upprätthålla styrningen av globala värdekedjor och för att se till att anständigt arbete blir verklighet. 
Det är staten och dess nationella, regionala och lokala offentliga institutioner som måste se till företag, 
multinationella företag och globala värdekedjor efterlever internationella mänskliga och 
arbetsrättigheter. Ratificeringen och implementeringen av ILO:s konvention nr 151 om 
organiserings- och strejkrätt för offentliganställda, som skyddar rättigheterna för dem som arbetar 
inom offentlig sektor att organisera sig och förhandla kollekt, är avgörande för att uppnå anständiga 
arbetsvillkor, vilket är en förutsättning för att implementera en effektiv styrning av globala värdekedjor 
och multinationella företag. Konvention nr 151 bör därför anses som en del av de grundläggande 
standarder som behövs för att förverkliga anständigt arbete i globala värdekedjor.  
 
Endast starka, välfinansierade, oberoende offentliga institutioner med välutbildade, kompetenta 
arbetare, som själva har anständiga arbetsvillkor, kan se till att anständigt arbete förverkligas längs 
globala värdekedjor. Bland de viktigaste aktörerna för respekten för mänskliga och arbetsrättigheter 
finns nationella arbets- och arbetsmiljöinspektioner, arbetsmarknadsförvaltningar, miljöförvaltningar 
samt säkerhets- och rättsliga institutioner. Institutionernas kapacitetsbyggande och en förstärkning av 
de offentliga institutionerna måste prioriteras. I synnerhet krävs lämpliga resurser för att få till stånd 
effektiva nationella arbetsinspektioner och anständiga arbetsvillkor längs globala värdekedjor. 
 
Alla globala värdekedjor är strukturerade och drivs av globala handels- och investeringssystem, och 
därför måste skattesystemet följa och justeras efter den globala verkligheten. Det innebär att det 
behövs ett inkluderande och heltäckande globalt skattesamarbetssystem för att hantera de komplexa 
finanstekniska system för undvikande av skatt som de multinationella företagen skapat. ICRICT:s (den 
oberoende kommissionen för reformering av internationell företagsbeskattning) deklaration för 
2015  erbjuder en möjlighet att hantera frågan och den kan även fungera som en vägkarta. 
 

http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312296
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf
http://www.icrict.org/wp-content/uploads/2015/06/ICRICT_Com-Rec-Report_ENG_v1.4.pdf


6 

Det går inte att uppnå hållbart anständigt arbete i globala värdekedjor utan att man samtidigt 
bekämpar korruption. Korruption i den offentliga och privata sektorn gör att staten kan tas som gisslan 
och förstärker maktobalansen mellan reglering i offentlighetens intresse och bolagens jakt på vinst. 
Det krävs även effektiva ramverk och regler som ökar transparensen och styr förhållandena och 
interaktionerna mellan privata och företagens intressen och offentliga institutioner, däribland 
lobbyaktiviteter. Korruptionen kan inte hanteras utan att de som är villiga att bekämpa den skyddas. 
Skyddet för visselblåsare är därför nödvändigt för att bekämpa korruptionen i den offentliga 
administrationen och för att bevara demokratin.  
 
De globala värdekedjorna är transnationella till sin natur och de påverkar många oberoende områden, 
däribland mänskliga rättigheter och miljön, och därför finns det ett akut behov av att utrusta offentliga 
institutioner med gränsöverskridande jurisdiktion och kapacitet att skydda mänskliga och 
arbetsrättigheter i den globala ekonomin.  


