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The Convention on the Rights of the Child’s Article About Child Labour: 

Statutory Protection or an Empty Promise? 
A legal analysis of the Swedish state’s responsibility in the event of child labour in 

Swedish business operations abroad 
 

Abstract 
 

The purpose of the essay is to investigate whether the current legislation in Sweden is sufficient 

enough to hold Swedish transnational companies accountable for allowing child labour within 

their supply chains, and whether these companies and the Swedish state can be seen as liable 

from a legal perspective and a moral perspective. The essay’s delimitations are Sweden's legis-

lation on child labour and Swedish jurisdiction. The primary material will consist of Swedish 

legislation: Arbetsmiljölagen, the Convention on the Rights of the Child (Barnkonventionen), 

and Brottsbalken. Investigation and analysis will be conducted side by side to determine 

whether there is sufficient legal material to hold Swedish companies responsible for child la-

bour in supply chains abroad. In the first part, the legal perspective is examined with a legal 

method on the primary material to answer the first question which is: Is there sufficient legal 

basis in the form of Swedish legislation for a Swedish court to convict companies for child 

labour that occur in supply chains of Swedish companies? In the second part of the study, the 

theory will be applied on what the first part of the study concluded. By examining a moral 

approach with Iris Marion Young's responsibility model, the social connection, which is the 

theory of the essay, the essay will try to answer the question: What aspects can the social con-

nection as a responsibility model add to a discussion about Swedish companies' responsibility 

when there is child labour in supply chains abroad? The essay will come to the conclusion that 

there is no clear legislation in Sweden that can hold Swedish companies responsible for child 

labour in their supply chains. However, with the social connection, you can see more actors 

than one responsible, such as Swedish companies when child labour occurs in their supply 

chains. In a broader perspective, the Swedish state is also responsible and should hold compa-

nies accountable. Nevertheless, there are difficulties in holding states and companies account-

able, internally and externally, due to the fact that international law works contradictorily.   

 

Keywords: Child labour, transnational corporations, legal responsibility, moral responsibility, 

legislation, the Swedish state, supply chains 



 

 

Sammandrag 

Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig för att 

hålla svenska transnationella företag ansvariga för barnarbete som förekommer hos deras un-

derleverantörer och om dessa företag samt den svenska staten kan ses som ansvariga utifrån ett 

juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv. Uppsatsens avgränsningar är Sveriges lagstiftning om 

barnarbete och svensk jurisdiktion. Primärmaterialet kommer bestå av svensk lagstiftning: Ar-

betsmiljölagen, Barnkonventionen och Brottsbalken. Undersökning och analys kommer föras 

vid sidan av varandra för att komma fram till om det finns tillräckligt med juridiskt material för 

att hålla svenska företag ansvariga för handlingar utomlands. I den första delen undersöks det 

juridisk perspektivet med en juridisk metod på primärmaterialet för att besvara den första frå-

geställningen som är: Finns det tillräckligt med juridiskt underlag i form av svensk lagstiftning 

för att svensk domstol ska kunna döma företag för barnarbete som förekommer i svenska före-

tags leverantörskedjor utomlands? I den andra delen av undersökningen kommer teorin att ap-

pliceras på det som undersökningens första del kom fram till. Genom att undersöka ett moraliskt 

förhållningssätt med Iris Marion Youngs ansvarsmodell den sociala förbindelsen, vilket är upp-

satsens teori, kommer uppsatsen försöka svara på frågeställningen: Vilka aspekter kan den so-

ciala förbindelsen som ansvarsmodell tillföra till en diskussion om svenska företags ansvar när 

det förekommer barnarbete i leverantörskedjor utomlands? Som slutsats kommer uppsatsen 

fram till att det inte finns tydlig lagstiftning i Sverige som kan hålla företag ansvariga för barn-

arbete i svenska företags leverantörskedjor. Dock så kan man med hjälp av den sociala förbin-

delsen hålla fler aktörer ansvariga i kausala kedjor, som till exempel svenska företag när barn-

arbete förekommer i deras leverantörskedjor. I ett bredare perspektiv är även den svenska staten 

ansvarig för att hålla företagen ansvariga. Det finns dock svårigheter både nationellt men fram-

förallt internationellt att hålla både stater och företag ansvariga, på grund av att internationell 

rätt fungerar motstridigt.  

 

Nyckelord: Barnarbete, transnationella företag, svenska företag, ansvar, lagstiftning, svenska 

staten, leverantörskedjor    

 



 

 

Förkortningar 

AML  Arbetsmiljölagen (1977:1160)  

BSCI Business Social Compliance Initiative 

CESCR Commitee on Economic, Social and Cultural Rights 

CSR  Corporate Social Responsibility  

FN  Förenta Nationerna 

ILO  International Labour Organization 

MNC  Multinational corporation (multinationellt företag) 

TNC Transnational corporation (transnationellt företag) 

UNICEF  United Nations International Children's Emergency Fund  

 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning……………………………………………………………………………..1  

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar……………………………………...2  

1.2 Material och avgränsningar…………………………………………………………...3  

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial………………………………………………………...4  

1.2.2 Begreppsbeskrivning…………………………………………………………………5 

1.3 Forskningsetiska bedömningar………………………………………………………..6 

1.3.1 Material rörande barn…………………………………………………………………6 

1.3.2 Validitet och reliabilitet……………………………………………………………….7 

1.3.3 Källkritik……………………………………………………………………………...8 

 

2 Bakgrund…………………………………………………………………………...10  

2.1 Barnarbete…………………………………………………………………………...10 

2.1.1 Definition barnarbete………………………………………………………………..10 

2.1.2 Fakta om barnarbete…………………………………………………………………12 

2.2 Svenska regeringen/staten…………………………………………………………...13 

2.2.1 Svenska utredningar…………………………………………………………………13 

2.2.2 Internationell utredning……………………………………………………………...15 

 

3 Litteraturöversikt och tidigare forskning………………………………………...18 

3.1 Svenska företag och barnarbete utomlands………………………………………….18 

3.2 Problematiken med internationell rätt……………………………………………….20 

3.3 Ansvariga företag?......................................................................................................22 

 

4 Teori och metod……………………………………………………………………27  

4.1 Teori…………………………………………………………………………………27  

4.2 Metod………………………………………………………………………………..29 

4.2.2 Forskning inom mänskliga rättigheter ………………………………………………29 

4.2.3 Juridisk metod……………………………………………………………………….30 

4.2.4 Val av metod………………………………………………………………………...32 



 

 

5 Kan företag stå till svars?.........................................................................................33 

5.1 Juridiskt ansvar………………………………………………………………………33 

5.1.1 Arbetsmiljölagen…………………………………………………………………….33 

5.1.2 Barnkonventionen…………………………………………………………………...35 

5.1.3 Brottsbalken (1962:700)……………………………………………………………..37 

5.2 Moraliskt ansvar……………………………………………………………………..40 

5.3 Den sociala förbindelsen…………………………………………………………….40  

5.3.1 Icke-isolerande………………………………………………………………………40 

5.3.2 Att bedöma bakgrundsförutsättningarna…………………………………………….41 

5.3.3  Mer framåtblickande än tillbakablickande…………………………………………..42 

5.3.4 Delat ansvar………………………………………………………………………….42 

5.3.5  Ansvaret kan bara mötas genom kollektiv handling…………………………………44 

 

6 Analys och diskussion……………………………………………………………...46  

6.1 Analys……………………………………………………………………………….46  

6.1.1 Svar på frågeställningarna…………………………………………………………...48 

6.2 Diskussion…………………………………………………………………………...49  

 

Referenser……………………………………………………………………………………52 

Konventioner & lagar…………………………………………………………………………52 

SOU:s och FN dokument……………………………………………………………………...52 

Resterande källor……………………………………………………………………………...53  

 

 

 



 

 1 

1 Inledning 

Barn har, enligt barnkonventionen, rätt att få obligatorisk grundskoleutbildning och även 

rätt till lek, vila och fritid. För att det ska vara möjligt har barn har rätt att skyddas mot 

ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skol-

gång. Fram till dags dato har 196 länder ratificerat barnkonventionen och 94 länder har 

inkorporerat den i lagstiftningen. Trots detta så är det enligt UNICEF 152 miljoner barn 

runt om i världen som utför barnarbete idag. Företag, med huvudsäte i länder som ratifi-

cerat och lagstadgat barnkonventionen, har produktion i länder som ratificerat barnkon-

ventionen men ändå anställer barn i fabriker och råvaruhantering. Barnen är en billig ar-

betskraft och dessa barn ansvarar för en del i familjens försörjning.  

 

För att det ska finnas rättigheter krävs också skyldigheter. En rättighet, som rätten till 

utbildning för barn, behöver bli erkänd och skyddad innan det kan få en skyldighetsbä-

rare. Vem är egentligen ansvarig och vilken lagstiftning ska gälla?  Sverige upphöjde den 

1 januari 2020 FN:s konvention om barnets rättigheter till att gälla som svensk lag. Sam-

tidigt som barns rättigheter är en viktig fråga i Sverige så har staten genom transnationella 

svenska företag kopplingar till barnarbete i andra länder. Trots att både den svenska riks-

dagen och svenska företag enligt internationella riktlinjer ska åta sig att ta ansvar i frågan 

om barnarbete så förekommer fortfarande barnarbete i företag med indirekta kopplingar 

till svenska företag. Framförallt i fattigare länder med minimilöner som ligger långt under 

det som kan ge en dräglig levnadsstandard. Mänskliga rättigheter är normativa riktlinjer 

i det internationella samfundet. Trots det finns en problematik när brott mot mänskliga 

rättigheter begås eftersom det är svårt att veta vem som ska ställas ansvarig för att bryta 

internationella konventioner eller överenskommelser.  

 

Denna uppsats ämnar övergripande studera ifall det i nuläget finns någon lag, i svensk 

lagstiftning som möjliggör att svenska företag skulle kunna få en rättslig påföljd eller 

strafföreläggande för underlåtelse att skydda barn mot barnarbete i företag med koppling 

till Sverige. Internationell rätt kommer vara närvarande för att beskriva svårigheter men 

mänskliga rättigheter och ansvarskrävande. 
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 Problemformulering, syfte och  
 frågeställningar 

Barnarbete ses normativt som någonting förkastligt och i internationell rätt har barn rätt 

till sitt eget liv, identitet och skolgång. Trots detta bollas frågan om ansvaret för att få bort 

utnyttjandet av barn som billig arbetskraft fram och tillbaka mellan FN och enskilda stater 

som en lång boll i en tennismatch. Flertal forskare hävdar att ansvaret att ställa krav på 

företag ligger hos företagen själva, vilket företag i sin tur menar att de inte kan, eftersom 

de inte har kontroll över vad som sker i underleverantörers fabriker. Transnationella fö-

retag tar inte det ansvar som de skulle kunna, vilket gör att barnarbete fortfarande är var-

dag för miljontals barn i världen. Idén om statlig frihet krockar med den normativa över-

tygelsen om staters ansvar över de universella mänskliga rättigheterna. Företag kan därför 

utnyttja friheten på ett globalt plan eftersom de inte har samma krav på sig som stater; de 

behöver varken stå till svars inom den egna staten eller av det internationella samfundet.  

 

Uppsatsen syfte är att undersöka om den nuvarande lagstiftningen i Sverige är tillräcklig 

för att hålla transnationella företag ansvariga och om dessa företag samt den svenska sta-

ten kan ses som ansvariga utifrån ett juridiskt kontra ett moraliskt perspektiv.  

 

För att tydliggöra problemformulering och syfte så försöker uppsatsen svara på två 

mindre frågor:  

 

¨ Finns det tillräckligt med juridiskt underlag i form av svensk lagstiftning för att 

svensk domstol ska kunna döma företag för barnarbete som förekommer i 

svenska företags leverantörskedjor utomlands? 

¨ Vilka aspekter kan den sociala förbindelsen som ansvarsmodell tillföra till en dis-

kussion om svenska företags ansvar när det förekommer barnarbete i leverantör-

skedjor utomlands? 

 

För att svara på syfte och frågeställningarna ämnar uppsatsen att titta på Sveriges lagstift-

ning för att se om det finns tillräckligt med juridiskt underlag för att hålla företag ansva-

riga när det förekommer barnarbete i fabriker som är leverantörer till svenska företag, 

dels för att lyfta frågan och för att synliggöra problematiken i att det inte tas tillräckligt 
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med ansvar för barns rättigheter utomlands. Genom att applicera en teori om den mora-

liskt ansvar, den social förbindelsen, vill uppsatsen föra en diskussion kring huruvida 

moraliskt ansvar kan tillföra ett nytt sätt att se fler aktörer som ansvariga, förutom en-

skilda individer, som företagen själva men även stater som Sverige. 

 Material och avgränsningar  

Uppsatsens primär- och sekundärmaterial präglas delvis av juridiskt material men också 

av forskning om moraliskt ansvar. Primärmaterialet består av svensk lagstiftning för att 

undersöka om det är möjligt för svenska staten kan döma svenska företag för förekomst 

av barnarbete i leverantörskedjor utomlands. Det är framförallt tre svenska lagar som ut-

gör primärmaterialet vilket presenteras i punkt 1.2.1. För att svara på frågeställningarna 

inom syftet och så exakt som möjligt är både den nya lagen som antogs 1 januari 2020, 

då FN:s konvention om barnets rättigheter blev lag, en del av primärmaterialet, samt den 

gamla lagstiftningen om barn och arbete (Arbetsmiljölagen). Detta på grund av att Barn-

konventionen är ny lagstiftning och för att det inte finns någon eventuell straffpåföljd 

utformad ännu. En vidare diskussion om hur materialet tagits fram diskuteras i punkt 1.3.3 

om källkritik. 

 

Sekundärmaterialet består av tidigare forskning om barnarbete inom svenska företags un-

derleverantörer, transnationella företags ansvar, samt även hur mänskliga rättigheter i det 

internationella systemet fungerar. Avgränsningarna var från början ämnad att även un-

dersöka folkrättsligt ansvar vid barnarbete utomlands, samt svenska företags ansvar utan 

relation till stater. Det har dock varit en alldeles för stor avgränsning för uppsatsens tids-

begränsning och omfång. Det har även varit svårt att finna material om folkrätten och det 

internationella samfundets ansvar eftersom det är det internationella samfundets främsta 

syfte att hålla enskilda stater ansvariga vid uppenbara brott mot de mänskliga rättighet-

erna, vanligen i väpnade konflikter, såsom till exempel folkmord.  

 

Sekundärmaterialet, som även det presenteras i punkt 1.2.1, försöker beskriva komplexi-

teten av rättigheter i det internationella samfundet för visa hur svårt frågan om ansvarsta-

gande är. Det ämnar även visa hur företag inte hållits ansvariga när det, i deras leveran-

törskedjor, förekommer barnarbete. Tidigare forskning syftar till att ge en bakgrund i 
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form av tidigare forskning inom fältet barnarbete och ansvar, både på ett internationellt 

och nationellt plan, men också för att försöka synliggöra diskussioner som förs om ansvar, 

både juridiskt och moraliskt. Det finns även en bakgrund i uppsatsen som diskuterar upp-

satsens definition av barnarbete, svenska statens utredningar om företagsansvar, samt en 

General Comment från en av FN:s kommittéer och hur de anser att stater ska förhålla sig 

till företag extraterritoriellt, vilket är av vikt för uppsatsens diskussion.   

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial 

Primärmaterialet består av delvis svensk lagstiftning om barnarbete samt lagstiftning om 

svensk jurisdiktion. De svenska lagarna som är materialet som undersöks i avsnitt 4 är: 

Sveriges Arbetsmiljölag (1977:1160), Barnkonventionen (Lag om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter (2018:1197)), som inkorporerades och blev en del av 

svensk lagstiftning i januari 2020, Brottsbalken (1962:700) som är del av den allmänna 

delen i svensk strafflag och lagen om svensk jurisdiktion. 

  

De mest väsentliga källorna för uppsatsens sekundärmaterial har varit: 

Boken Modeslavar: den globala jakten på billigare kläder (2016) av Moa Kärnstrand och 

Tobias Andersson Åkerblom som gjort ett journalistiskt arbete i södra delar av världen 

och granskat fabriker som är underleverantörer till svenska företag.  

Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran och David J. Harris har redigerat 

boken International human rights law (2014). Boken behandlar frågor som olika typer av 

rättigheter och hur system som ska skydda rättigheter fungerar. Källan är av vikt för upp-

satsens diskussion om rättighetskrav nationellt och internationellt, för att den synliggör 

problematiken av juridiska rättigheter och moraliska intressen.  

Martti Koskenniemis bok From apology to utopia (2005) handlar om det internationella 

rättssystemet för vilket Koskenniemi argumenterar för inte fyller sin riktiga funktion ef-

tersom det är en manipulerbar fasad för stater samtidigt som det ska fungera som en mo-

ralisk utopi. Även denna sekundärkälla är relevant för diskussionen i uppsatsen om svå-

righeterna med rättighetskrav.  

Upendra Baxis har skrivit den vetenskapliga artikeln Human Rights Responsibility of 

Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: Learning from Bhopal Thirty 

Plus? som diskuterar multinationella företags ansvar av mänskliga rättigheter internat-

ionellt. Hans artikel är viktig för uppsatsen eftersom han skriver om hur vissa delar av 
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världen påverkas negativt av det globala system vi har idag där företag ofta har mer makt 

än stater, vilket kommer beskrivas i uppsatsens diskussion.  

Denis Gordon Arnolds har skrivit en vetenskaplig artikel som heter Corporations and 

Human Rights Obligations. Artikeln handlar om en utmaning mot den vanliga idén att 

transnationella företag inte har ansvar för mänskliga rättigheter. Båda artiklarna resonerar 

kring samma ämne och de kommer fram till liknande slutsatser, vilket är att internation-

ella företag har ett moraliskt ansvar att se till att mänskliga rättigheter uppfylls. De tar 

upp några aspekter som skiljer dem åt och dessutom är debatten om företagsansvar stor 

mellan olika teoretiker och forskare, vilket gör det relevant att visa fler källor.  

  

Uppsatsen tar även, som bakgrund, upp olika rapporter om barnarbete och utredningar 

om svenska statens ansvar när mänskliga rättigheter kränks i andra länder med anknytning 

till svenskt företagande i form av leverantörskedjor. 

1.2.1 Begreppsbeskrivning 

Som ansvar i denna uppsats avses både det juridiska och moraliska ansvaret. Uppsatsen 

analyserar det juridiska materialet för att se om det där finns tillräckligt lagutrymme för 

att hålla svenska staten ansvarig vid barnarbete i svenska leverantörskedjor utomlands; 

om staten givit sig tillräckligt stor möjlighet att ställa krav på svenska företags ansvar att 

upprätthålla barnkonventionen. Därpå diskuterar uppsatsen frågan utifrån moraliskt an-

svar utifrån den sociala förbindelsen, Iris Marion Youngs ansvarsmodell, för att eventuellt 

tillföra nya aspekter. 

 

Uppsatsen använder begreppet transnationella företag vilket är en annan benämning för 

multinationella företag.1 Ett transnationellt/multinationellt företag är ett företag med 

verksamhet vid dotterbolag i flera länder.2 H&M är ett exempel på ett svenskt transnat-

ionellt företag. När uppsatsen använder uttrycket internationellt samfund syftar det på FN 

och internationell rätt.  

 

 
 
1 NE. Transnationellt företag. NE Uppslagsverket. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/transnationellt-f%C3%B6retag (Hämtad 2021-01-09) 
2 NE. Multinationellt företag. NE Uppslagsverket. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/multinationellt-f%C3%B6retag (Hämtad 2021-01-09) 
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 Forskningsetiska bedömningar 

Forskningsetik är en viktig del i forskning för att både skydda forskningsobjekt men också 

forskningens giltighet. I denna del av uppsatsen presenteras olika aspekter av forsknings-

etik. Del 1.2.1 presenterar forskningsetik utifrån deltagande individer i materialet. Del 

1.2.2 presenterar validitet och reliabilitet som verifiering av uppsatsen för trovärdighet 

och transparens. Den sista delen, 1.2.3 är källkritisk granskning av materialet som ge-

nomlysning av hur uppsatsen kan ha utformats och påverkats utifrån dessa. 

1.3.1 Material rörande barn 

Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder är en av de mest populära metodböck-

erna för samhällsvetenskaplig forskning. Boken innehåller både kvalitativa och kvantita-

tiva forskningsmetoder, samt diskuterar strategi, design och forskningsetiska frågor. Bry-

man diskuterar flera viktiga ståndpunkter som är viktiga att ta del av i sina forskningsstu-

dier. De grundläggande etiska frågorna menar han rör integritet, frivillighet, anonymitet 

och konfidentialitet för de personer som är inblandade i forskningen. Barn måste i forsk-

ningssammanhang skyddas extra noggrant eftersom de redan i utgångsläget befinner sig 

i en känsligare situation. De är minderåriga och har därigenom eventuellt svårare att på 

egen hand värdera nyttan eller syftet med en undersökning, en sämre möjlighet att skydda 

sin egen identitet, förhindra att känslig information sprids, färre möjligheter att kräva 

rättslig prövning eller ens att säga nej till att delta i en undersökning. Bryman skriver att 

minderårigas deltagande i undersökningar kan beslutas av vårdnadshavare, regler för hur 

forskning ska bedrivas utformas av statliga myndigheter och etiska ställningstaganden av 

ämnesspecifik forskningspraxis. Alla dessa kan syfta till att skydda barn men inte nöd-

vändigtvis att barn kan påverka dem.3 

 

För denna uppsats används statistik om barn i barnarbete. I avsnittet om tidigare forskning 

finns en bok med journalister som intervjuat barn som arbetat i fabriker till svenska före-

tagsleverantörer. Dessa barn har inte nämnts vid sina namn i den forskningen utan har 

pseudonym. Oavsett så nämns inte enskilda barns upplevelser i denna uppsats och inte 

 
 
3 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] upplaga 1, Liber, Malmö, 2001, s.440 
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heller namn, utan istället fokus på siffror och på företag som är del i barnarbete genom 

sina leverantörskedjor. Dock så är det fortfarande av största vikt att hantera material med 

respekt och försiktighet. För det egna materialet studeras enbart svensk lagstiftning, vilket 

innebär att inga barn är en del av forskningsstudien. Av denna anledning finner sig inte 

barn i en utsatt situation.  

1.3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga delar under forskningsstudier. Göran Bergström och 

Kristina Boréus redogör för att validitet är om mätmetoden är valid, vilket betyder om det 

som mäts är det som är avsett att mätas. För denna uppsats handlar validiteten huruvida 

sättet att genomföra undersökningen kan sägas besvara frågeställningen. Hur man går 

tillväga och vilka källor man väljer i sin undersökning är därför enligt Bergström och 

Boréus viktigt för att besvara sin frågeställning för att få en valid forskning. De menar att 

en validitetsbedömning även görs av forskaren, om hen har socialt präglad förförståelse. 

Forskaren kan öka sin förförståelse av sin egen position, vilket ökar möjligheten till god 

validitet, genom att till exempel lära sig mer om sin egen vetenskapskultur och även den 

sociala kontexten där undersökningarna äger rum. För en god forskning hävdar Boréus 

och Bergström att det även krävs god reliabilitet. Reliabilitet innebär att mätningarna och 

beräkningarna i studien är tillräckligt noggranna. Boréus och Bergström menar att en an-

nan forskare ska kunna komma fram till samma resultat av oavhängiga undersökningar 

som utförts på samma sätt av samma fenomen. Det visar att intersubjektiviteten är god. 

För en sådan uppsats som denna kräver det att undersökningens alla steg har varit nog-

granna och att alla felkällor har eliminerats i görligaste mån.4 Om en av källorna är till 

exempel en rapport är det viktigt att hitta källorna bakom rapporten som visar om källan 

är trovärdig eller inte. Att rapporten till exempel skrivits av en självständig organisation 

är ett bra tecken. 

 

För att uppsatsen ska ha validitet har noggrann sökning om svensk lagstiftning gjorts både 

genom egen sökning och genom att läsa statliga utredningar. Det har även gjorts sökning 

 
 
4 Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig 
text- och diskursanalys, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s.41-42 
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om barnarbete genom ett flertal olika källor för att finna en definition som stämmer över-

ens med uppsatsen syfte samt svensk lagstiftning och internationell rätt vilket jag åter-

kommer till senare i uppsatsens bakgrund. Uppsatsskrivaren har gjort en validitetsbedöm-

ning kring den egna ståndpunkten i uppsatsen genom att vara tydlig med att en normativ 

teori för mänskliga rättigheter präglar tolkningen av material och tidigare forskning. 

 

För att uppfylla kriterier för reliabilitet har sökning efter relevanta källor till tidigare 

forskning gjorts genom att ta del av ett flertal vetenskapliga artiklar som hittats utifrån 

sökord som överensstämmer med uppsatsens nyckelord. Därför har uppsatsen redovisat 

en noggrann referenshantering av källorna. Dessutom har en analys av källorna gjorts i 

uppsatsen för att trovärdigheten och relevansen av dessa ska kunna bedömas. 

1.3.3 Källkritik 

Boréus och Bergström redogör för att tillförlitlighet skapas genom att använda sig av 

granskade källor. En källa är grunden för uppgiftens auktoritet, alltså, en text som nyttjas 

för att styrka en uppgift och är en del i uppsatsens bevisföring. För denna uppsats innebär 

det att titta på svensk lagstiftning för att besvara syfte och frågeställningar. Det tidigare 

forskningsavsnittet ska även vara relevant och precis forskning som tidigare utformats 

inom samma fält. Boréus och Bergström beskriver att det i god källhantering ingår käll-

kritik, vilket betyder att bedöma trovärdigheten hos en text. Till exempel innebär det att 

kritiskt granska vilken position författaren bakom källan har eller att se om texten är en 

första- eller andrahandskälla. Det handlar om att trovärdigt bedöma källans äkthet men 

också att bedöma och texten är representativ för något annat än sig själv.5 

  

I uppsatsen har studentlitteratur använts som underlag, även för att söka sig vidare till 

andra källor. De vetenskapliga artiklarna som använts är publicerade i vetenskapliga tid-

ningar, vilket ökar trovärdigheten, för att de har granskats av andra personer än författarna 

innan publicering. Rapporterna som använts i uppsatsen är publicerade av oberoende or-

ganisationer eller av organisationer som har som ändamål att ställa sig kritisk till lagstift-

ning. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights är en kommitté från FN 

 
 
5 Boréus & Bergström. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursana-
lys, s.43-44 
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som har gjort en utredning (General Comment No. 24), vilket skapar trovärdighet genom 

att det är en internationellt sammansatt grupp av personer som tillsammans ämnar att föra 

FN:s syfte och föreställningar framåt. Lagstiftningen som granskats är svensk lag. I såd-

ana fall kan det vara relevant att ställa frågan: Granskas alla svenska lagstiftningar som 

rör ämnet, eller utelämnas något? För att hitta svensk lagstiftning om barnarbete har dels 

egen sökning gjorts på nätet och rapporterna: Internationella brott och svensk jurisdikt-

ion6 och Barnkonventionen och svensk rätt7 har använts för att sedan söka sig vidare till 

juridiskt material. 

 
Den lagstiftning som undersöks och analyseras i uppsatsen rör den tidigare lagstiftningen 

om barnarbete vilket är Arbetsmiljölagen, samt den lag som tillkommit i januari 2020, 

vilket är den implementerade internationella konventionen; barnkonventionen. Förutom 

dessa två lagar finns det inga ytterligare i svensk lagstiftning om barnarbete. Dock så 

kommer även Brottsbalken vara en del av undersökningen för att undersöka svensk juris-

diktion. 

 
   

 
 
6 SOU 2002:98. Internationella straffrättsutredningen. Internationella brott och svensk jurisdiktion  
7 SOU: 2020:63. Barnkonventionsutredningen. Barnkonventionen och svensk rätt 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden för uppsatsen är dels ämnad för att introducera uppsatsens definition av barn-

arbete och varför just denna definition valts. Detta avsnitt ska även ge en inblick i före-

tagsansvar i förhållande till företag och stater. Rubrik 2.1 introducerar definitionen av 

barnarbete, fakta om hur många barn som arbetar globalt idag, de främsta territorierna 

med hög utsträckning barnarbete, samt vilka skador barn kan få av barnarbete. Under 

rubrik 2.3 presenteras tidigare forskning om den svenska statens/regeringens ansvar i frå-

gan om barnarbete och vilket ansvarstagande som rekommenderas internationellt från 

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.  

 Barnarbete 

2.1.1 Definition barnarbete 

För att diskutera barnarbete krävs det en definition av vad barnarbete egentligen är. Enligt 

UNICEF räknas barnarbete enligt följande punkter: 

 

- Allt arbete som utförs av barn i åldrarna 5-11 år. 

- Mer än 14 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 12-14 år. 

- Mer än 43 timmars betalt arbete i veckan för barn i åldrarna 15-17 år. 

- Mer än 21 timmars obetalt hushållsarbete i veckan för barn i åldrarna 5-14 år. 

- Arbete som är farligt eller skadligt för barns hälsa, säkerhet eller sociala och psy-

kiska utveckling. 

- Arbete som hindrar barnet från att gå i skolan.8 

 

Denna definition av barnarbete används i uppsatsen för att det dels ger en tydlig vägled-

ning om vilka som räknas som barn, samtidigt som det förhåller sig till de internationella 

 
 
8 Unicef. Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen. Unicef. 2020. https://unicef.se/fakta/barnarbete (Häm-
tad 2020-12-08) 
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riktlinjerna att barn kan arbeta, så länge barnet samtidigt kan utbilda sig. Det kan vara en 

subjektiv uppfattning om hur man ska definiera barnarbete enligt de kriterierna. Men tan-

ken att definitionen för barn skulle vara "alla personer under 18 år" blir problematisk 

eftersom man i Sverige kan sommarjobba när man är under 18 år och man kan arbeta vid 

sidan av sina studier (eller heltid om man inte går sin frivilliga gymnasiala utbildning) för 

att tjäna extra pengar. Dessutom kanske inte en sådan definition passar hur barn och unga 

har det i andra länder runt om i världen, där det finns andra normer om arbete. Just denna 

definition från Unicef om barnarbete används också i uppsatsen av anledningen att upp-

satsen förhåller sig till det som anses vara det normativt rätta enligt internationella rikt-

linjer och praxis. Det innebär inte att den är accepterad av alla personer, men att den är 

respekterad internationellt, vilket betyder att definitionen har stor giltighet. Därför är just 

en definition av underorganisation till det internationella samfundet FN lämpligt. Denna 

definition har även en relation till hur Sveriges lagstiftning förhåller sig till barnarbete 

eftersom Sverige till exempel implementerat Barnkonventionen till svensk lag, som be-

skrivs mer utförligt i avsnitt 5.1. Dessutom överensstämmer Unicefs definition med 

svensk lagstiftning, trots att Arbetsmiljölagen och Barnkonventionen inte har lika tydliga 

riktlinjer i form av hur många timmar exakt man får arbeta i vilken ålder. Det skulle gå 

att använda sig av den svenska lagstiftningens definition på barnarbete, men det har inte 

gjorts på grund av att barnarbete för denna uppsats inte är av sådant som förekommer 

inom Sveriges gränser utan i andra länder. Av denna anledning är en internationellt bä-

rande definition bättre. 

 

Även andra källor har tagits i beaktning för utredning om definition om barnarbete, samt 

även forskning om barnarbete. Dessa källor som jag har tagit del av är bland annat:  FN:s 

the Global Compact9, ILO:s definition om barnarbete10, ILO:s konvention om minimiål-

der11 och ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete12 samt en rapport från 

Swedwatch.13  

 

 
 
9 United Nations. Principle Five: Labour. United Nations Global Compact. https://www.unglobalcom-
pact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5 (Hämtad 2021-01-05) 
10 International Labour Organization. Child Labour. ILO. https://libguides.ilo.org/child-labour-en (Häm-
tad 2021-01-05) 
11 C138. Minimum Age Convention (No.138), 1973  
12 C182. Worst Forms of Child Labour Convention (No. 182), 1999  
13 Swedwatch. 44 Children With Parents Working in the textile Industry Dream of a Better Life. 2014. 
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2014/09/44children-Swedwatch.pdf (Hämtad 2020-12-09) 
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2.1.2 Fakta om barnarbete 

 

UNICEF är ett av FN:s underorgan som arbetar i över 190 länder och territorier för att 

hjälpa barn, genom att rädda deras liv, försvara deras rättigheter och hjälpa dem att uppnå 

sin fulla potential. Ett av deras mål är att barn ska få gå i skolan och inte behöva arbeta 

innan de fyllt 18.14 På deras hemsida har de skrivit att på grund av ekonomiska faktorer 

som fattigdom tvingas miljontals barn att arbeta för att hjälpa till att försörja familjen 

istället för att gå i skolan. I vissa delar av världen ökar barnarbete men generellt sett så 

minskar barnarbete globalt. År 2000 var det 245 miljoner barn som arbetade världen över. 

UNICEF refererar till ILO (International Labour Organisation), som menar att siffran har 

sjunkit till 152 miljoner arbetande barn idag. Nästintill hälften av barnen är mellan 5-11 

år.15 Det är svårt att fastställa exakt hur många barn som utnyttjas i barnarbete eftersom 

många barn arbetar på gatan eller i familjen, vilket gör att de blir osynliga i statistiken. I 

de allra fattigaste länderna arbetar cirka 29 procent av alla barn. Västra och centrala Af-

rika har störst andel arbetande barn, där hela 31 procent av alla barn mellan 5-17 år arbe-

tar. Barnarbete förekommer inte enbart i fattiga länder utan även i övriga delar av världen. 

Det finns många arbetsgivare som drar nytta av barnarbete, både direkt och indirekt. Barn 

utnyttjas för att deras arbetskraft tvingar ner de vuxnas löner. Till skillnad från vuxna så 

kräver inte barn lika hög lön och är dessutom mer fogliga samt undergivna.16  

 

UNICEF har även anfört konsekvenserna av barnarbete. Barn som tvingas till arbete ris-

kerar, precis som vid annan exploatering, till både fysiska och psykiska skador. Bristande 

arbetsskydd, tunga lyft, onaturliga arbetsställningar, kort dygnsvila och olyckor kan ge 

livslånga skador och leda till dödsfall. Fysiska skador kan innebära smärtor i bröstrygg 

och muskler, yrsel, huvudvärk, magont, diarré, mask och infektioner i andningsorgan. 

Barn drabbas kan också drabbas av depression eller psykiska trauman av arbete. Förutom 

fysiska och psykiska skador försvinner möjligheten för barn som arbetar upp till 14 tim-

mar per dag att gå till skolan, för att de varken har tid eller ork. UNICEF hävdar att arbete 

 
 
14 Unicef. What we do. Unicef. https://www.unicef.org/what-we-do (Hämtad 2020-12-08) 
15 Unicef. Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen. Unicef. 2020. https://unicef.se/fakta/barnarbete (Häm-
tad 2020-11-08) 
16 Unicef. Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen. Unicef. 2020. https://unicef.se/fakta/barnarbete (Häm-
tad 2020-11-08) 
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som hindrar barn från att gå i skolan överför analfabetism och fattigdom till nästkom-

mande generationer.17 

 Svenska regeringen/staten 

2.2.1 Svenska utredningar 

Statskontoret är en svensk förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet som gör ut-

redningar och utvärderingar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.18 Enligt en rap-

port för vägledning för principer för företag och mänskliga rättigheter som Statskontoret 

gjort, har de gjort en utredning om lämplig tillämpning av FN:s ramverk ”skydda, respek-

tera och åtgärda”. Målsättningen är att standarder och praxis ska förbättras när det kom-

mer till företag och mänskliga rättigheter för utsatta samhällen och människor, vilket i sin 

tur kan leda till och bidra till en socialt hållbar globalisering. En av rapportens sektioner 

är ämnat till staten som initiativtagare, för deras skyldigheter i och med internationella 

regler samt riktlinjer. Den grundläggande principen för statens skyldighet att skydda de 

mänskliga rättigheterna gäller befolkningen inom det egna territoriet och/eller den egna 

jurisdiktionen. I sektion två förtydligas det att staten bör vara tydlig med att de förväntar 

sig att alla företag som är etablerade inom den egna jurisdiktionen och/eller territoriet 

respekterar de mänskliga rättigheterna i all verksamhet. Som kommentar till detta står det 

att stater inte enligt internationell rätt generellt sätt har som plikt att reglera den verksam-

het som företag inom det egna territorier bedriver utanför territoriet. Dock så är de inte 

generellt sett förbjudna att göra det heller, förutsatt att det finns en erkänd grund i juris-

diktionen för detta. Flera av de organ som har inrättats i kraft av människorättskonvent-

ionerna rekommenderar dock att stater vidtar åtgärder för att förhindra företag inom den 

egna jurisdiktionen att de begår kränkningar av de mänskliga rättigheterna i andra län-

der.19 

 

 
 
17 Unicef. Vissa barn arbetar 14 timmar om dagen. Unicef. 2020. https://unicef.se/fakta/barnarbete (Häm-
tad 2020-11-08) 
18 Statskontoret. Om oss. Statskontoret. 2020. https://www.statskontoret.se/om-oss/ (Hämtad 2021-01-06) 
19 Statskontoret. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter: tillämpning av Förenta 
nationernas ramverk ”skydda, respektera och åtgärda”. 2018.  https://www.statskontoret.se/globalas-
sets/publikationer/2018/201808_bilaga-2.pdf (Hämtad 2021-01-06) 
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Enact är en konsultbyrå som inkluderar internationella experter inom företagande och 

mänskliga rättigheter. De hjälper företag att förstå och hantera sin negativa påverkan på 

mänskliga rättigheter.20 Rapporten gäller Statskontorets uppdrag att göra en bedömning 

av hur Sverige efterlever mänskliga rättigheter. Under punkt 5.5 står det om extraterrito-

riell lag och jurisdiktion, vilket gäller företags påverkan utanför Sveriges gränser. Enact 

kommer fram till att Sverige i vissa avseenden är återhållsamt om man jämför med andra 

länder vad gäller extraterritoriell lagstiftning och jurisdiktion. De skriver att många andra 

länder har en betydligt skarpare lagstiftning än Sverige, utan att bryta mot folkrätten eller 

andra internationella åtaganden, vilket också betyder att Sverige skulle kunna skapa en 

skarpare lagstiftning och tillämpning på området.21 

 
Det står att stater bör vara tydliga med att de förväntar sig, av alla företag som är etable-

rade inom den egna jurisdiktionen och/eller det egna territoriet, att de i all verksamhet 

respekterar de mänskliga rättigheterna. Precis som i Statskontorets rapport står det fort-

sättningsvis att stater inte enligt internationell rätt är förpliktade att reglera den verksam-

het som företag bedriver utanför det egna territoriet. Dock så är det inte heller förbjudet 

att göra det, förutsatt att det finns en erkänd jurisdiktionsgrund. I rapporten nämns Gene-

ral Comment No. 24 från 2017, skriven av kommittén för ekonomiska, sociala och kultu-

rella skyldigheter i kontexten av företagsaktivitet att stater inte bara bör vidta åtgärder 

extraterritoriellt utan att de faktiskt har skyldighet att göra det, vilket uppsatsen återkom-

mer till under rubrik 2.2.2.22  

 

Även om uppsatsen inte ämnar undersöka och analysera den internationella kontexten, 

hur folkrätt är och bör vara ansvariga vid barnarbete i företagsverksamhet i andra länder, 

så är aspekten fortfarande högst närvarande. Nationell och internationell politik, värde-

grund, lagstiftning är sammanlänkade till varandra i många kontexter och påverkar därför 

varandra i stor utsträckning. För denna anledning kommer stycket nedanför presentera 

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheters General Comment No. 

24 för svenska statens skyldigheter vid internationell företagsverksamhet. Detta kommer 

sedan diskuteras vidare i analys och diskussion.  

 
 
20 Enact. Enact About. Enact https://www.enact.se/about-enact-sustainable-strategies/ (Hämtad 2021-01-
06) 
21 Enact. Företag och mänskliga rättigheter: Påtagliga brister och luckor i svensk lag. Stockholm: Enact, 
2018 
22 Ibid.  
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2.2.2 Internationell utredning 

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Commitee on Econo-

mic, Social and Cultural Rights, CESCR) utgav den 10e augusti 2017 en General Com-

ment No. 24, eller allmän kommentar som det blir på svenska, för staters skyldigheter 

under internationella överenskommelser om ekonomiska, sociala och kulturella rättig-

heter i företagsaktivitet.23 Kommittén är en grupp av 18 oberoende experter var uppdrag 

är att övervaka staters uppfyllande av implementerade överenskommelser till nationell 

lagstiftning.24 Överenskommelser, principer och deklarationer tillhör så kallad soft law 

inom den internationella rätten. Till skillnad från hard law, juridiskt bindande skyldig-

heter, så är soft law instrument inte juridiskt bindande, vilket innebär att en stat inte kan 

ställas inför rätta i en domstol om en överenskommelse, deklaration eller princip bryts.25  

 

En allmän kommentar är fördragsorganens tolkning av bestämmelserna i mänskliga rät-

tighetsavtal som publiceras som riktlinjer för hur de bör implementeras till nationell lag.26 

Den allmänna kommentaren No. 24 är skriven på grund av att stater misslyckats med att 

efterleva de internationella standarder för mänskliga rättigheter i sin jurisdiktion när det 

kommer till hur företagsaktivitet negativt påverkar ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter. Det står i den allmänna kommentaren att företagsaktivitet innebär alla enheter, 

oavsett om de arbetar transnationellt eller om de är verksamma endast i sitt eget land, om 

de är privatägda eller ägda av staten, oavsett storlek, läge, sektor, struktur eller vem som 

äger företaget. Barn är en av de grupper som nämns som extra utsatta när det kommer till 

företagsaktiviteter i den allmänna kommentaren.27 

 

 
 
23 General comment no. 24. 2017. On State obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights in the context of business activities. UN Doc, E/C.12/GC/24. 10 augusti 2017 
24 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx (Hämtad 2021-01-06) 
25 ECCHR. Hard law/soft law. European Center for Constitutional and Human Rights. 
https://www.ecchr.eu/en/glossary/hard-law-soft-law/ (Hämtad 2021-01-06) 
26 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Human Rights Treaty Bodies – Gen-
eral Comments. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/pages/tbgeneralcomments.aspx (Hämtad 2021-01-06) 
27 General comment no. 24. 2017. On State obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights in the context of business activities. UN Doc, E/C.12/GC/24. 10 augusti 2017  
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Förbundet har fastställt specifika skyldigheter hos konventionsstater på tre nivåer, vilket 

är att respektera, skydda och uppfylla. Skyldigheterna gäller både med respekt i situat-

ioner inom landets eget territorium men också utanför nationellt territorium i situationer 

när stater kan utöva kontroll. Konventionsstaters skyldigheter utanför sitt eget territorium 

har en egen sektion i rapporten, III. C, som förtydligar staters skyldighet att skydda, vilket 

förbundet skriver är ytterst relevant i kontexten av företagsaktivitet. Enligt den allmänna 

kommentaren har konventionsstater extraterritoriella skyldigheter utan restriktioner 

kopplat till territorium eller jurisdiktion.28  

 

Kommittén skriver att konventionsstater normalt sätt inte hålls direkt ansvariga internat-

ionellt för brott mot ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter orsakade av en privat 

enhets uppförande. Dock skulle det innebära att konventionsstaten har misslyckats med 

sina skyldigheter enligt konventionen eftersom överträdelser mot mänskliga rättigheter 

avslöjar att staten inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra händelsen. En av 

skyldigheterna som konventionsstaterna har, enligt kommittén, är att de bör kräva av fö-

retag att de gör sitt yttersta för att säkerställa att alla enheter vars uppförande företagen 

kan påverka, som till exempel dotterbolag, affärspartnerna, inklusive leverantörer, under-

leverantörer och franchisetagare, respekterar avtalets rättigheter. Det står även att företag 

med säte inom konventionsstaters jurisdiktion och/eller territorium bör vara skyldiga att 

agera för att identifiera, förebygga samt åtgärda överträdelser av rättigheter i konvent-

ionen av dotterbolag och affärspartners, oavsett var de befinner sig. Kommittén under-

stryker också att om det finns en risk att rättigheter i konventionen kommer att kränkas i 

globala leverantörskedjor eller i multinationella företagsgrupper, finns det skyldighet att 

driva igenom bestämmelser för att skydda mänskliga rättigheter. Det gäller även om dessa 

skyldigheter har inverkan på situationer i andra stater. I överensstämmelse med jurisdikt-

ionen enligt allmän internationell rätt bör stater försöka reglera hur effektivt företagen, 

med hemvist inom sin jurisdiktion, följer upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Det 

kan ske på två olika sätt; genom att införa kriminella eller administrativa sanktioner och 

straff samt införa belöningar som sänkta avgifter eller skatter för företagens effektivitet 

att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter. Enligt kommittén kan konventions-

 
 
28 28 General comment no. 24. 2017. On State obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights in the context of business activities. UN Doc, E/C.12/GC/24. 10 augusti 2017  
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stater också använda olika incitament av direkt införande av skyldigheter, som till exem-

pel bestämmelser i offentliga kontrakt som gynnar affärsenheter som har ihärdigt arbetar 

för effektiva och robusta mekanismer för respekten av mänskliga rättigheter.29 

 

I transnationella fall krävs det internationellt samarbete för tillgång till rättsmedel och en 

effektiv ansvarsskyldighet. Samarbete kan ske genom gränsöverskridande mellan statliga 

organ och rättsliga organ, med avseende på både privat och offentlig brottsbekämpning 

av inhemska rättssystem. Kommittén hävdar att ett bättre internationellt samarbete kan 

minska riskerna för positiva och negativa jurisdiktionskonflikter och av denna anledning 

så välkomnar därför kommittén alla ansträngningar att stärka staternas skyldighet att för-

bättra ansvarsskyldighet samt även kräkningar av konventionens rättigheters i transnat-

ionella fall. Konventionsstater kan och se till att stärka dem som fått sina mänskliga rät-

tigheter kränkta genom att möjliggöra och förenkla för dem att i domstol få sin sak prö-

vad. Detta kan sammantaget bidra till skyddandet av ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter för människor både på ett nationellt och internationellt plan.30  

 

Sverige har skrivit under och ratificerat sju av nio kärnkonventioner.31 Även om soft law 

inte är juridiskt bindande dokument så har dem ändå makt i sig av att vara moraliskt 

bindande och när man har skrivit under en överenskommelse eller liknande så åtar man 

sig att uppfylla det. En stat som Sverige med stark infrastruktur och rykte om sig att re-

spektera mänskliga rättigheter internationellt. Det ryktet är av vikt för Sverige att upprätt-

hålla för att det finns en prestige i att vara ett sådant land i det internationella systemet. 

 
 
29 General comment no. 24. 2017. On State obligations under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights in the context of business activities. 
30 Ibid. 
31 United Nations Human Rights Treaty Bodies. UN Treaty Body Database. United Nations Human 
Rights Treaty Bodies. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Tre-
aty.aspx?CountryID=168&Lang=EN (Hämtad 2021-01-06) 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

Under följande rubriker presenteras tidigare forskning inom samma fält som uppsatsen 

ämnar undersöka. Under rubrik 3.1 presenterar svenskt företagande vars leverantörsked-

jor har haft förekommande av barnarbete, vilket visar bristen på granskning av barnarbete 

och bristen på konsekvenser av barnarbete som går att sammankoppla med företag. Ru-

brik 3.2 redogör för tidigare forskning om det internationella rättssystemet och mänskliga 

rättigheter för att sedan under rubrik 3.3 presentera den paradox som lever i det internat-

ionella systemet om företagsansvar i andra länder. I punkt 3.3 diskuterar även forskarna 

det juridiska kontra det moraliska ansvaret som även kommer diskuteras i denna uppsats. 

 Svenska företag och barnarbete utomlands 

Modeslavar, skriven av journalisterna Moa Kärnstrand och Tobias Andersson Åkerblom, 

är en bok om modeindustrins konsekvenser som baseras på en affärsmodell som går ut på 

att nå världens lägsta priser. Svenska företags fabriksleverantörer granskas och journa-

listerna upptäcker livsfarliga fabriker, barnarbete och dödliga gifter.32 Journalisterna skri-

ver delvis om Burma. Författarna beskriver att så mycket som vart femte barn arbetade i 

Burma 2014. I boken skildras det också hur H&M är ett av de företag som sedan 2013, 

när Sverige lyft de sanktioner man under många år haft mot Burma, flyttade fabriker för 

att få billig arbetskraft och låga priser på tillverkning.33 

 

H&M:s leverantör Myanmar Century i Burma har enligt Kärnstrand och Andersson Åker-

blom anställt kvinnor/flickor som ljugit om sin ålder för att få arbete. Flickorna lånar 

bekantas id-kort för att se ut att vara över 18 år. Journalisterna beskriver att även om 

 
 
32 Kärnstrand, Moa & Andersson Åkerblom, Tobias, Modeslavar: den globala jakten på billigare kläder, 
Leopard förlag, Stockholm, 2016 
33Ibid, s.16-18  
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arbetet kräver att man är 18 så är många av flickorna på fabriken yngre och när fabriken 

vet att det kommer kontrollanter får de som är under 18 två dagar ledigt. Kärnstrand och 

Andersson Åkerblom finner att det åtminstone finns 4 tjejer på 15 år av de 200 personer 

som arbetar på Century. Barnen på fabriken vittnar, enligt författarna, om långa arbetsda-

gar, korta pauser samt att de inte får gå på toaletten när de vill.34 

 

H&M har enligt boken vunnit många priser för hållbarhet, men samtidigt beskriver Kärn-

strand och Andersson Åkerblom hur deras leverantörsfabriker i Burma bryter både mot 

internationell lag och mot burmesisk lag om barnarbete, med de långa dagar som gör det 

omöjligt för flickorna att kombinera skola med arbete. De kommer även fram till att ma-

joriteten av de unga arbetar i fabriker som ligger i Hlaing Tharyar, där 11 av H&M:s 19 

underleverantörsfabriker befinner sig. ILO:s kartläggning från deras lokalkontor i 

Rangoon 2015 visar att de unga i Hlaing Tharyar arbetar under förhållanden som klassas 

som barnarbete.35 När Kärnstrand och Andersson Åkerblom frågat om det får kolla på 

H&M:s riskanalys inför att börja producera kläder i Burma säger de nej på grund av att 

de inte kan dela med sig det av konkurrensskäl.  

 

I maj 2016 får Kärnstrand och Andersson Åkerblom information från H&M om att de har 

stoppat sina affärsrelationer med fabrikerna Myanmar Century Liaoyuan Knitted Wear 

och Myanmar Wedge Garment på grund av vad de har funnit i fabrikerna. Företagsan-

ställda vid H&M:s kontor i Rangoon åkte ut till fabrikerna och kontrollerade alla anställ-

das id-kort, vilket bekräftade det journalisterna redan visste, vilket är att unga har anställts 

med ogiltiga id-handlingar samt att de arbetar mer än vad lagen tillåter. På Century hittade 

H&M 16 anställda med ogiltiga id-handlingar och på Wedge 35 stycken. H&M:s lösning 

är att flickorna som är minderåriga ska fortsätta arbeta men kortare dagar. De håller inte 

med författarna om att företagets verksamhet med flickorna räknas som barnarbete. H&M 

hävdar att de har frågat ILO:s huvudkontor om detta och att det författarna uppger att de 

tagit del av med ILO:s chef i Rangoon inte stämmer. Kärnstrand och Andersson Åker-

blom skriver att H&M uppger, i ett av sina policydokument på sin hemsida, att det är 

mycket ovanligt att de finner barnarbete i sina fabriker och att när de väl gör det så lovar 

de att hjälpa barnet att fortsätta med sin skolgång. De beskriver att det i dokumentet står 

 
 
34 Kärnstrand & Andersson Åkerblom. Modeslavar. Den globala jakten på billigare kläder, s.17-27 
35 Ibid, 2016, S.29-31 
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att anledningen till att lagstiftningen och ILO:s konventioner ser ut som de gör när det 

kommer till arbetstid för barn och unga, är att de ska ha en möjlighet att kombinera arbete 

med sin utbildning. Dock menar journalisterna att ILO:s utredningar visar att det är 

mindre sannolikt att man som unga jobbar med ”riskfyllt arbete” och samtidigt med sin 

skolgång vid sidan av sitt arbete, om man jämför med unga som arbetar så som lagen 

föreskriver.36 

 Problematiken med internationell rätt 

I, International human rights law förklarar Moeckli m.fl. att moraliska mänskliga rättig-

heter inte är detsamma som de juridiska normerna som är människorätt, som till exempel 

traktat eller internationell sedvanerätt, men internationell människorätt är ofta moraliskt 

rättfärdigade i sig själva. Fortsättningsvis klargör de att rättfärdiga innebär; att ge anled-

ning att tro eller agera. Författarna beskriver att det finns en allmän uppfattning om att 

mänskliga rättigheter rättfärdigar sig själva, utan att behöva ytterligare rättfärdigande, ef-

tersom har stöd av det auktoritära internationella rättssystemet, samt för att de är norma-

tivt accepterade. Moeckli m.fl hävdar att vi måste förstå rättfärdigande av mänskliga rät-

tigheter som moraliska och juridiska på samma gång, för att rättigheter, mänskliga rättig-

heter, fungerar som en grund för skyldigheter genom sitt rättfärdigande. Eftersom rättig-

heter är rättsliga normer, är människorätt enligt författarna juridiska rättigheter. De argu-

menterar även för att juridiska rättigheter också är moraliska rättigheter eftersom juridiska 

internationella normer är ett sätt att generera moraliska skyldigheteter, även om moraliska 

skyldigheter även kan verka utan juridiska skyldigheter. På samma sätt, menar de, funge-

rar universella rättigheter eftersom internationell rätt erkänner mänskliga rättigheter an-

tingen som juridiska rättigheter eller genom att erkänna dem som fundamentala univer-

sella moraliska intressen. Det i sin tur fungerar, enligt författarna, som en grund för skyl-

digheter. Problematiken med skyldigheter är att rättigheter kan vara abstrakta men det går 

inte att ha abstrakta skyldigheter för mänskliga rättigheter eftersom; om det inte, i en kon-

text, finns ett specifikt och konkret hot mot den mänskliga rättigheten går det inte heller 

 
 
36 Kärnstrand & Andersson Åkerblom. Modeslavar. Den globala jakten på billigare kläder, s.36-44 
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att finna en någon skyldig. Därför måste en mänsklig rättighet enligt författarna bli rätt-

färdiggjord, erkänd och skyddad innan det kan få en skyldighetsbärare.37  

 

Internationell rätt är alltså komplext på många sätt. Rättigheter är normativa och de fun-

gerar som juridiska rättigheter samtidigt som de måste rättfärdigas för att en aktör ska 

antas ha skyldigheter. Mänskliga rättigheter har sin grund i moral och fungerar för att vi 

ska leva rättvist människor emellan men samtidigt krävs det mer än moraliska intressen 

för att de ska bli juridiska skyldigheter.  

 

Martti Koskenniemi är juris doktor som har blivit en ledande teoretiker inom internation-

ell rätt. Bland annat har han skrivit boken From apology to utopia som presenterar en 

kritisk syn på internationell rätt. Koskenniemi beskriver internationell rätt som funda-

mentalt obestämd och att den inte leder någonstans, eftersom det finns en kamp mellan 

statliga intressen och sedvanerätt. Enligt Koskenniemi finner sig advokater på internat-

ionell nivå i ett svängrum mellan behovet att distansera lagen från teorier om naturlig 

rättvisa, eftersom stater har olika vilka och intressen, som han kallar ”concreteness”, och 

behovet av att opartiskt fastställa samt tillämpa lag oberoende av vilja, intresse eller be-

teende hos stater, som han kallar ”normativity”. Dilemmat enligt Koskenniemi beror på 

att varken det konkreta (concreteness) eller det normativa (normativity) kan upprätthålla 

ett positivt program på egen hand. Detta eftersom internationell lagstiftning inte kan 

nyttja några funktioner om inte det finns någon autonomi. Koskenniemi hävdar därför att 

internationell rätt är sårbar för kritik, både av att vara en manipulerbar fasad för stater 

men också för att vara en irrelevant moralistisk utopi.38  

 

Koskenniemi förklarar att det finns ett antagande om att internationell rätt uppfyller en 

social funktion. Det är inte argumentet om detta som är målet i sig utan han menar att vi 

engagerar oss i denna övertygelse för att vi tror att det hjälper oss lösa problem, att det 

ska vägleda oss. Med det menar han att diskursen om internationell rätt är ett mellanting 

mellan politik och naturlig moral (rättvisa) som resulterar att inte vara något av dem. Han 

förklarar att internationell rätt anses vara objektiv till skillnad från politik och teorier om 

 
 
37 Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & Harris, David J. (red.), International human 
rights law, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, s.34-40 
38 Koskenniemi, Martti, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, Cam-
bridge University Press, 2005. E-bok 
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rättvisa som anses vara subjektivt. Meningen med internationell rätt är att det ska hålla 

kontroll över våra subjektiviteter samtidigt som det rättfärdigar att lösa våra problem.39 

Koskenniemi argumenterar för att internationell rätt ska fungera som ett socialt behov 

men det överensstämmer inte med ett sådant. Detta menar han är på grund av att det so-

ciala behovet inte är objektivt. Det kan inte separeras från olika staters behov eller situat-

ion, däremot måste lagen verka oberoende av staters åsikter.40 

 

Koskenniemis diskussion om internationell rätt är av intresse för att det visar på att även 

frågan om ansvar påverkas av denna politik. Staters egenintressen styr och ställer i det 

internationella systemet, samtidigt som de har krav på sig att följa internationella riktlinjer 

och normativa moraliska övertygelser som till exempel de universella rättigheterna. På 

grund av det motsägelsefulla systemet så hamnar till exempel barn i ett ingenmansland 

av att varken få hjälp av sin egen regering, andra regeringar, eller det internationella sam-

fundet när till exempel när barn måste arbeta i klädfabriker för att hjälpa familjen att 

överleva. En av de anledningarna är att transnationella företag idag besitter mer makt än 

vad somliga stater gör och att dessa företag inte behöver förhålla sig till samma regler 

som stater, vilket diskuteras i punkt 3.3. 

 Ansvariga företag?  

Denis Gordon Arnold är professor i affärsetik som har publicerats ett antal gånger med 

sitt fokus på företagsansvar, affärsetik, företagsförseelse med mera.41 I artikel Corporat-

ions and Human Rights Obligations beskriver han hur global handel har ökat kopiöst 

under bara de senaste 30 åren vilket också har lett till en ökning av investeringar i länder 

utanför det egna territoriet, som i sig är en viktig indikator på det stadigt ökande politiska 

och ekonomiska inflytande från företag som verkar internationellt.42 Arnolds syfte med 

 
 
39 Koskenniemi. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, s.24-25 
40 Ibid, s.31 
41 Belk College of Business. Denis G. Arnold. Belk College of Business. https://belkcollege.uncc.edu/di-
rectory/denis-g-arnold (Hämtad 2021-01-06) 
42 Arnold, Denis G. “Corporations and Human Rights Obligations”. Business and Human Rights Journal. 
Vol. 1. Nr. 2, 2016: s.255-275. Doi: https://doi.org/10.1017/bhj.2016.19, s.255 & 266 



 

 23 

artikeln är att argumentera mot existerande invändningar om idén att transnationella fö-

retag (TNC:er) inte har ansvar för mänskliga rättigheter.43 

 

Upendra Baxi har skrivit artikeln Human Rights Responsibility of Multinational Corpo-

rations, Political Ecology of injustice: Learning from Thirty Plus? i vilket han diskuterar 

multinationella företags ansvar av mänskliga rättigheter internationellt. Genom att an-

vända de fyra katastroferna som skedde i Bhopal, Indien, som exempel argumenterar Baxi 

för att multinationella företag har ett ansvar i andra länder där de bedriver företagsverk-

samhet. Han beskriver hur människorna efter Bhopalkatastroferna i mer än 30 år har för-

sökt få rättvisa genom att söka stöd från FN och den internationella domstolen. Detta är 

ett diskuterat ämne som har kommit upp även i svensk kontext, vilket visades i de statliga 

utredningarna och i den allmänna kommentaren No. 24 i uppsatsen bakgrund.44 Baxi dis-

kuterar företag och den omstridda frågan ifall de är föremål för mänskliga rättigheter och 

att internationell rätt. Han menar att den vanliga uppfattningen är att det endast är stater 

som är föremål för internationell rätt och att mänskliga rättigheter samt rättspraxis inte 

gäller icke-statliga aktörer, vilket inkluderar multinationella företag (MNC:er).45 

 

Både Baxi och Arnold diskuterar företags juridiska och moraliska ansvar av mänskliga 

rättigheter i sin verksamhet i andra länder. Baxi konstaterar att MNC:er varken är juridiskt 

eller moraliskt förpliktade av mänskliga rättigheter eller rättspraxis. MNC:er är vanligtvis 

inte bosatta i alla jurisdiktioner utan verkar istället genom nätverk av regionala och lokala 

dotterbolag, vilket gör att de kan undkomma direkt ansvar för sina handlingar och för-

summelser. Av denna anledning är MNC:ers ansvar och skyldigheter av mänskliga rät-

tigheter, enligt Baxis, i bästa fall framförhandlat ansvar mellan MNC:er, statssamhället 

och det internationella civilsamhället. Det betyder att underkastelse till ansvar sker av soft 

law instrument och konversationer kring företagsansvar (CSR), i form av uppförandeko-

der som inte medför rättsliga skyldigheter.46 Exempel på sådana soft law instrument är 

 
 
43 Arnold. “Corporations and Human Rights Obligations”, s.255 & 262-263 
44 Baxi, Upendra. “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of In-
justice: Learning from Bhopal Thirty Plus?”. Business and Human Rights Journal. Vol. 1, nr. 1, 2016: s. 
21-40. Doi: https://doi.org/10.1017/bhj.2015.7, s.21 
45 Ibid, s.21-23 
46 Baxi. “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: 
Learning from Bhopal Thirty Plus?”, s.23-24 
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överenskommelser, konventioner eller vägledande principer som den allmänna kommen-

tar No. 24 som nämndes tidigare.  

 

Arnold kommer fram till faktumet att företag är juridiska entiteter med ekonomiska mål 

och att de har ett rättsligt skydd som leder till att de är svåra att hålla juridiskt ansvariga 

för kränkningar av mänskliga rättigheter, framförallt i länder med stora klyftor i sin rege-

ring. Detta påstår han dock inte förändrar kraften i moraliska mänskliga rättigheter.47 

Även Baxi diskuterar MNC:ers inflytande och den makt de har men lägger en till dimens-

ion i detta, vilket är att de flesta MNC:er har mer makt och inflytande än de flesta stater i 

södra hemisfären har. De utgörs av ett kollektiv med mycket makt och som till och med 

har en status som går att jämföra med stater, vilket blir paradoxalt. Baxi skriver att det 

sällan är staten som blir svarande i katastrofsituationer, som dem i Bhopal, i utländska 

domstolar. Han nämner också att det i många stater på Jordens södra halvklot verkar ha 

värdskapet för MNC-företag som en statussymbol, fast de i verkligheten snarare är en stat 

under gisslan, fångna av utländsk kapital och direkta utländska investeringar. Baxi argu-

menterar för att MNC:er är deltagare i det internationella samfundet och som, ibland, 

påverkar skapandet och upphörandet av internationellt rättsliga normer, värderingar och 

standarder. Detta, menar han, tyder på att MNC:er inte kan betraktas som immuna från 

disciplinen om mänskliga rättigheter eller sedvanerätten.48 

 

Arnold hävdar att det finns skäl att se att TNC:er har moraliska skyldigheter att respektera 

de mänskliga rättigheterna och att sociala kontrakt bevisar att företag har skyldigheter att 

ta ansvar för de mänskliga rättigheterna. Det internationella rättssystemet har uttryckliga 

förväntningar på TNC:er att respektera mänskliga rättigheter, något som godkänts av de 

flesta nationella regeringar, företagsorganisationer samt enskilda företag. Arnold drar 

slutsatsen att argumenten för att företag inte har skyldighet att ta ansvar för mänskliga 

rättigheter är otillräckliga, samt att debatten om TNC:er bör uppmärksammas så att 

den  hamnar i fokus inom ledningsstrategier, för att implementera människorätts-standar-

der, såväl juridiska som politiska strategier, för att hålla företag ansvariga för brott mot 

mänskliga rättigheter.49 Arnold tillägger att, även om moraliska rättigheter kan användas 

 
 
47 Arnold. “Corporations and Human Rights Obligations”, s.263-265 
48 Baxi. “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: 
Learning from Bhopal Thirty Plus?”, s.21-28 
49 Arnold. “Corporations and Human Rights Obligations”, s.275 
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för att rättfärdiga en del av de mänskliga rättigheterna juridiskt sett, så kan alltid internat-

ionella människorättsnormer motiveras med moraliskt rättfärdigande.50 Även om Baxi 

kommer fram till att MNC:er har ett moraliskt och etiskt ansvar så menar han att det är 

en komplicerad fråga att få moraliskt ansvar att få rättsliga effekter. Sådana frågor hävdar 

han inte har behandlats tillräckligt av soft law lagstiftningsstandarder för CSR eller andra 

befintliga instrument av soft law.51  

 

Baxi och Arnold kommer fram till samma slutpoäng, vilket är att stora företag bär ett 

moraliskt ansvar för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Baxi trycker dock även på att 

det finns framgångshistorier om hur ambitiösa icke-bindande principer och så kallad soft 

law har utvecklats kontinuerligt över tiden och blivit mer verkställbara ”hard law” lagar. 

Genom en samarbetsmetod, skulle de enligt honom, leder till en växande inlärningskurva 

mellan internationella organisationer och stater. MNC:er och sociala rörelser som arbetar 

för rättvisa för dem vars rättigheter kränks är enligt honom det som kommer leda mänsk-

liga rättigheter framåt.52  

 

Både Baxi och Arnold finner en paradox som finns gällande företagsansvar i andra länder. 

Precis som Baxi ifrågasätter Denis Gordon Arnold hur internationell rätt verkar och han 

argumenterar för att multinationella företag har ett ansvar i hur mänskliga rättigheter be-

handlas i all sin verksamhet, även när företagen bedriver sin verksamhet i andra länder 

och andra delar av världen.  

 
Det finns ett hav av tidigare forskning om företagsansvar på den globala marknaden och 

det finns artiklar som inte har fått ta lika stort utrymme i uppsatsen men fortfarande tagits 

i åtanke. Claire Methven O’Brien och Sumithra Dhanarajan har skrivit om FN:s utveckl-

ingar med de vägledande principerna för företagsverksamhet och mänskliga rättigheter i 

syfte att undersöka hur företagsansvar har tolkats och genomförts genom affärsbeteende, 

regeringsåtgärder och praxis från andra sociala aktörer. De kommer fram till att FN:s 

arbete har lett till framsteg inom företagsansvar samtidigt som det fortfarande förekom-

mer allvarliga affärsrelaterade brott mot de mänskliga rättigheterna i många länder och 

 
 
50 Arnold. “Corporations and Human Rights Obligations”, s.263-265 
51 Baxi. “Human Rights Responsibility of Multinational Corporations, Political Ecology of Injustice: 
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52 Ibid, s.37-38 
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branscher.53 Glen Whelan, Jeremy Moon och Marc Orlitzky gör en sammanställning av 

de nuvarande debatterna om transnationella företag och mänskliga rättigheter. De disku-

terar transnationella växande betydelse globalt och John Ruggies vetenskapliga arbete 

inom området. Artikelns syfte är att diskutera den nya konsensus som har skapats efter 

Ruggies ramverk för att ”skydda, respektera och uppfylla” de mänskliga rättigheterna i 

företagande.54 Barbara A. Frey belyser även hon de föreslagna riktlinjerna för transnat-

ionella företag och mänskliga rättigheter. Hon kommer fram till att när företag inte inrä-

knas till att behöva skydda, respektera och uppfylla de mänskliga rättigheterna, tar de 

mindre ansvar över dem. När detta förhållande ändras, ingriper företag istället och tar 

större ansvar.55  

 
 
53 Methven O’Brien, Claire & Dhanarajan, Sumithra. “The Corporate Responsibility to Respect Human 
Rights: A status review”. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 29, Nr. 4, 2016: s.542-
567. Doi: https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1108/AAAJ-09-2015-2230 
54 Whelan, Glen. Moon, Jeremy & Orlitzky, Marc. “Human Rights, Transnational Corporations and Em-
bedded Liberalism: What Chance Consensus?”. Journal of Business Ethics. Vol. 87, nr. 2, 2009: s.367-
383. Doi: 10.1007/s10551-009-0298-3 
55 Frey, Barbara A. "The Legal and Ethical Responsibilities of Transnational Corporations in the Protec-
tion of International Human Rights". Minnesota Journal of Global Trade. Vol. 6, nr. 1, 1997: s. 153-188. 
Doi: https://doi.org/10.1017/9781108564564.013  
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4 Teori och metod 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens teori och metod. Även en förklaring och dis-

kussion till varför just denna teori och metod används i uppsatsen kommer presenteras i 

detta avsnitt. Teorin för denna uppsats är Iris Marion Youngs teori den sociala förbindel-

sens ansvarsmodell som kommer appliceras på materialet i avsnittet analys. Metoden som 

presenteras under är en form av juridisk metod. 

 Teori 

Det som kommer vara genomgående för hela uppsatsen är en normativ teori om männi-

skorätt. En normativ människorättsteori bygger på att en opererar för att världen ska bli 

en bättre plats, att människor ska leva som jämlikar utan orättvisa. Teorin anses vara nor-

mativ eftersom den följer samma riktlinjer som de universella rättigheterna och anser att 

barnarbete är förkastligt. Rättssystem är en central i detta eftersom det är juridiken som 

kan ställa moraliska krav både nationellt och internationellt.  

 

Iris Marion Youngs var professor i statsvetenskap vid University of Chicago, där hon 

framförallt fokuserade på frågor om feminism, demokrati och global rättvisa. I hennes 

bok Globala utmaningar – krig, självbestämmelser och global rättvisa inriktar hon sig på 

möjligheter till transnationellt samarbete för att främja global rättvisa och fred. Youngs 

sista del i boken diskuterar global rättvisa där hon beskriver ansvar i relation till rättvisa. 

Hon fortskrider med att beskriva hur strukturell orättvisa är applicerbart på den globala 

textilindustrin som sprider ut ansvaret för hur förhållandena i dessa fabriker ser ut. Syftet 

med Youngs essä är att det nuvarande sättet att se på ansvar inte fungerar eftersom global 

orättvisa fortfarande existerar och det påverkas av politiska institutioner som till exempel 
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multinationella företag. Därför har hon skapat en ny ansvarsmodell för att förstå struktu-

rell orättvisa och vem som ska hållas ansvarig för när mänskliga rättigheter kränks när till 

exempel transnationella företag är inblandade.56 

 

Skyldighetsmodellen är vad Young kallar för den ”vanliga” modellen för att tillskriva 

ansvar och att den härrör från de juridiska metoderna vars metod bygger på att upptäcka 

skyldigheten eller förseelsen bakom en skadas uppkomst. Detta innebär att man fäster 

skuld vid de aktörer vars handlingar kan påvisa ha en kausal relation till de omständig-

heter som man försöker finna en ansvarig. Young menar att en sådan modell är lämplig 

för många situationer, till exempel om en fabriksägare bryter mot lokal arbetsrättslagstift-

ning. Young hävdar dock att de strukturella processer kommer från många organisation-

ers politik och många personers handlingar vilket oftast leder till att det inte går att urskilja 

enskilda aktörers handlingar som orsakar vilka strukturella processer eller deras konse-

kvenser.57  

 

Med detta menar Young att det krävs ett nytt ansvarsbegrepp, som skiljer sig från de 

moraliska och juridiska standardmodellerna för ansvar. Av denna anledning definierar 

Young ett nytt ansvarsbegrepp som hon kallar Den sociala förbindelsens ansvarsmo-

dell. Enligt den sociala förbindelsens ansvarsmodell bär individer ett ansvar för struktu-

rell orättvisa när de genom sina handlingar deltar i processer som skapar orättvisa resultat. 

Ansvaret grundar sig i det system av beroendeförhållandet i konkurrens- och samarbets-

processer som man strävar efter fördelar samt för att förverkliga projekt. Man bär ansvar 

för att man är en del av processen även om de kausala effekterna inte går att spåra till 

enskilda handlingar hos en aktör. Young menar att just den globala klädindustrin illustre-

rar strukturer och förhållanden som ger förståelse för transnationella sociala förbindelser. 

Vanligtvis hålls enskilda arbetare vid fabriksanläggningar ansvariga där händelsen sker, 

fast Young menar att det finns en linje av aktörer som är en del i processen. Arbetarna 

svarar inför fabriken som i sin tur svarar inför företag produkterna levereras till. Young 

hävdar därför att även företaget, som dessutom ofta har mycket makt och inflytande också 

är ansvarig och bör åtgärda problemet.58 

 
 
56 Young, Iris Marion. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa. Hägersten: 
Tankekraft förlag, 2007, s.199-204 
57 Ibid, s.206-208 
58 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.209-210 
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Teorin är relevant för uppsatsen syfte och frågeställningar för att Iris Marion Young på-

visar brister med ansvar, som enbart juridiskt ansvar, och hon bidrar därför med ett nytt 

begrepp som ämnar vara en början till att lösa dessa problem. Det är en teori för att hon 

själv applicerar på transnationella företags leverantörskedjor och barnarbete vilket gör det 

naturligt att göra samma för denna uppsats. Dessutom kan teorin användas för att analy-

sera det juridiska kontra det moraliska ansvaret hos företag och stater vilket är användbart 

för uppsatsens syfte. Denna teori är alltså användbar för att synliggöra företag och 

svenska staten som bidragande ansvarsaktörer samtidigt som det även är en teori som 

synliggör problematiken med en kedja av leverantörer.  

 Metod  

Här presenteras uppsatsens metod vilket är en juridisk metod samt en diskussion kring 

varför denna metod som valts. Det förekommer även en diskussion om metoder inom 

människorättsforskning. 

4.2.1 Forskning inom mänskliga rättigheter   

Malcolm Langford beskriver att forskning inom mänskliga rättigheter kan delas in i tre 

olika former: normativ, utvärderande och empirisk. I den här uppsatsen används ett ut-

värderande tillvägagångssätt som Langford menar syftar till att avgöra graden av hur en 

överenskommelse uppfyllts eller överenstämmelse mellan aktörers beteende och en män-

niskorättsnorm, juridiskt eller icke-juridiskt.59 Eftersom denna uppsats ämnar undersöka 

om den svenska staten har tillräcklig med lagstiftning för att döma svenska företag för 

barnarbete i sina leverantörskedjor förhåller sig det utvärderande tillvägagångssättet bäst. 

 

 

 
 
59 Langford, Malcolm. “Interdisciplinarity and multimethod research”. i Research Methods in Human 
Rights, Andreassen, Bård A., Sano, Hans-Otto, McInerney-Lankford, Siobhán (red), s.161-191, Edward 
Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2017, s.173 
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4.2.2 Juridisk metod 

Juridisk metod är det tillvägagångssätt som används i uppsatsen för att analysera om Sve-

rige, som stat, kan ta ansvar för fall av barnarbete som sker utomlands i företag som har 

en koppling till svenska företag, om den svenska staten kan döma för brott som begås 

utanför det egna territoriet. Det finns flera olika juridiska metoder. Till exempel finns det 

en rättsdogmatisk metod som innebär att en tolkning och systematisering görs av gällande 

rätt med hjälp av förarbete, lagstiftning, doktrin och rättspraxis.60 Det skulle kunna vara 

relevant för uppsatsen att diskutera internationell rättspraxis och förarbeten men fokus för 

denna uppsats kommer ligga på endast svensk lagstiftning för att sedan i diskussionen 

formulera vad andra aspekter, som General Comment Nr. 24, skulle kunna tillföra. Detta 

delvis på grund av begränsningarna i uppsatsen omfång men också för att det är mer re-

levant för uppsatsens syfte att göra en djup analys av svensk lagstiftning.  

 

 Lee McConnell skriver om forskning och metoder inom människorätt att d’Aspremont 

föreslår att det inte finns någon verklig skillnad mellan juridisk metod och juridisk teori. 

Istället är juridiska teorier en metodologi och fungerar som ett sätt att övertyga publiken 

om vad som är rätt eller fel genom att visa en del, men inte allt av det juridiska materialet. 

Det finns sätt att undgå detta, menar McConnell, genom att ställa olika frågor till sig själv 

som forskare; som till exempel visa på olika antaganden om vad lagen innebär eller vilken 

social funktion lagen har.61  

 

Siobhán McInerney-Lankford redogör för vilka utmaningar och möjligheter som finns 

med metoder inom människorättsforskning. Hon finner att juridisk forskning definieras 

av studier av doktrin, vilket fokus därför hamnar vid enskilda fall, stadgar och lagar. En 

juridisk metod är därför en kvalitativ metod. Detta hävdar hon medför vissa konsekven-

ser, bland annat att enskilda fall är svåra att jämföra i en bredare mer systematisk analys. 

McInerney-Lankford beskriver även att juridisk forskning inom mänskliga rättigheter ett 

flertal gånger antar en legitimitet, giltighet och objektivitet hos de normativa grundlinjer 

som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. Med detta menar hon att även om det 

 
 
60 Kleineman, Jan. ”Rättsdogmatisk metod”. Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 
Studentlitteratur AB, Lund, 2018, s. 21 
61 McConnell, Lee. “Legal theory as a research methodology” i Research Methods in Human Rights, 
McConnell, Lee & Smith, Rhona (red), s.42-69, Routledge, London, UK, 2018, e-bok, s.45 
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inte finns en uttalad, entydig metodologisk analys eller val av normer så betyder inte det 

att det inte finns giltiga metoder.62 McInerney-Lankford redogör dock för att det finns sätt 

att undgå dessa problem. Hon rekommenderar att man bör gå systematiskt tillväga i sin 

juridiska analys genom att: undersöka värden och antaganden, granska förhållningssättet 

och vilken övertygelse som finns, legitimitet, samt även de normativa föreställningarna 

av mänskliga rättigheter i det man undersöker.63 

   
I uppsatsen används juridisk metod för att undersöka endast svensk lagstiftning, i bemär-

kelsen befäst lag, men inte rättspraxis, förarbeten eller liknande. Barnarbete som före-

kommer i företag med koppling till svenska företag sker i näringsverksamheter som är 

underleverantörer till företag som i ett senare led levererar till svenska företag. Har någon 

av leverantörer till svenska företag använt sig av barnarbete har det inte en direkt koppling 

till Sverige, utan en indirekt koppling. Den juridiska metoden är en kvalitativ metod som 

kommer användas genom att hitta svensk lagstiftning som rör barnarbete, analysera om 

lagstiftningen har legitimitet att döma brott som sker utanför Sveriges gränser. Material 

och analys kommer därför att presenteras vid sidan av varandra. Precis som tidigare 

nämnt så är all lagstiftning om barnarbete en del av materialet och lagen som nämner 

jurisdiktion är Brottsbalken. Juridisk metod är vag och precis som ovan nämnt är det svårt 

att skilja på juridisk teori och metod. Det nämndes även tidigare i teori avsnittet att en 

normativ människorättsteori kommer vara närvarande genom hela uppsatsen. Av denna 

anledning kommer undersökning och analys följa McConnel och McInerney-Lankfords 

riktlinjerna för att undkomma några av de metodologiska problem som finns i juridisk 

metod. Genom att vara kritisk till olika antaganden om vad lagarna innebär, granska för-

hållningssätten och sedan diskutera de normativa föreställningarna om lagen samt mänsk-

liga rättigheter, försöker uppsatsen finna så objektiva svar som möjligt.   

 

 

 

 

 
 
62 McInerney-Lankford, Siobhán. “Legal methodologies and human rights research: challenges and op-
portunities” i Research Methods in Human Rights, Andreassen, Bård A., Sano, Hans-Otto, McInerney-
Lankford, Siobhán (red), s.38-67, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2017, s.42-44 
63 Ibid, s.42-44 
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4.2.3 Val av metod 

Tankarna kring uppsatsen har, som det ofta är, varit en process. Tanken från början var 

att göra en innehållsanalys för uppsatsen syfte, genom att applicera det på företagspolicys 

om deras arbete för barnarbete, för att sedan göra en juridisk analys på svensk lagstiftning 

om barnarbete och svensk jurisdiktion. Det skulle ha blivit en så kallad ”mixed methods” 

med att kombinera juridisk metod och innehållsanalys. När Malcolm Langford beskriver 

mixed methods beskriver han hur de ofta överlappas av kvalitativ och kvantitativ forsk-

ning.64 Att använda sig av en innehållsanalys kombinerat med en juridisk metod på svensk 

lagstiftning hade blivit två kvalitativa analyser, vilket i praktiken går men inte får en lika 

naturlig sammanvävning. Av denna anledning fick den juridiska metoden bli den enda 

metoden i uppsatsen och valdes istället för en innehållsanalys så att fokus ligger på svensk 

lagstiftning om barnarbete för att utreda vilka restriktioner som om möjligt finns vid fö-

rekomst av barnarbete i svensk företagsverksamhet utomlands. Det faller sig mer natur-

ligt att diskutera det juridiska i första hand för att sedan problematisera det utifrån en teori 

om moraliskt ansvar.  

 

För denna uppsats hade det även varit möjligt att använda sig av en fallstudie för att svara 

på frågan om ansvar. Rhona Smith och Lorna Smith skriver att en fallstudie producerar 

riklig och djupgående data men kan sällan användas till att dra generella slutsatser eller 

går att jämföra mellan studier. Detta menar de kan minska deras värde om studien inte 

undersöker en enskild eller liten grupp, eller ett unikt fenomen.65 Ett exempel på hur fall-

studie hade kunnat användas som metod för denna uppsats hade varit att titta på ett spe-

cifikt fall där barnarbete uppdagats och debatt om vem som ska hållas ansvarig hade 

väckts. Detta i likhet med Upendra Baxi som skrev om Bhopal katastroferna i Indien där 

han diskuterar företagsansvar för mänskliga rättigheter, som det står om i tidigare forsk-

ning. Fallstudie har inte valts som metod för denna uppsats på grund av att det inte har 

gått att finna uppföljande material kring de fall av barnarbete som upptäckts i leverantör-

skedjor till svenska företag; material som är väldigt relevant för fortsatt forskning inom 

samma fält, vilket diskuteras i avsnittet om framtida forskning.  

 
 
64 Langford “Interdisciplinarity and multimethod research”, s.185 
65 Smith, Rhona & Smith, Lorna. ”Qualitative methods” i Research Methods in Human Rights, 
McConnell, Lee & Smith, Rhona (red), s.70-93, Routledge, London, UK, 2018. E-bok, s.77-78 
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5 Kan företag stå till svars?  

I denna del av uppsatsen kommer forskningen presenteras och analyseras. Under rubrik 

5.1 kommer den juridiska metoden appliceras på den nuvarande lagstiftningen i Sverige 

med delvis barnkonventionen som tillkom som lag 2020. Detta för att diskutera det juri-

diska ansvaret hos stater vid förekomst av barnarbete i svenska företags leverantörsked-

jor. I den andra delen av avsnittet, under rubrik 5.2 kommer teorin appliceras på materialet 

för att diskutera det moraliska ansvaret.  

 Juridiskt ansvar 

Svensk företagsverksamhet måste förhålla sig till svensk lagstiftning i frågor som till ex-

empel barnarbete. I denna del kommer svensk lagstiftning om barnarbete presenteras un-

der rubrikerna 5.1.1 som rör den enda svenska lagen som berört barnarbete fram till janu-

ari 2020. Under rubrik 5.1.2 presenteras och analyseras barnkonventionen som är ny lag-

stiftning sedan januari 2020 efter att den svenska regeringen inkorporerat konventionen i 

svensk lagstiftning. Under rubrik 5.1.3 presenteras Brottsbalken som är lagen om svensk 

jurisdiktion.  

5.1.1 Arbetsmiljölagen 

Sveriges Arbetsmiljölag (1977:1160) utfärdades år 1977 och kap. 5 rör frågan om min-

deråriga i arbetslivet. I lagen, § 1, står det att en minderårig avser en person som ännu 

inte har fyllt 18 år. Det står i § 2 att minderåriga inte får vara arbetstagare eller på något 

sätt anlitas till att utföra arbete före det kalenderår då personen fyllt 16 år, inte heller om 

personen inte fullgjort sin skolplikt. Dock hänvisar lagen till att en det enligt detta första 

stycke (paragraf 1 och 2) inte hindrar att en minderårig som har fyllt 13 år anlitas till eller 

utför lätt arbete som inte inverkar skadligt på den minderårigas utveckling, hälsa eller 

skolgång. I lagen står även att det är regeringen, eller den myndighet som regeringen 
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bestämmer, som ska meddela föreskrifter om undantag från första stycket om en min-

derårig som inte har fyllt 13 ska anställas. Sådana undantag avser endast att om undantag 

inte gavs, skulle speciella och betydande tillämpningsproblem uppstå och det ska endast 

vara mycket lätt arbete. Fortsättningsvis står det att det är regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer som ska meddela föreskrifter om sådant arbete som avses i 

det andra och tredje stycket. I § 3 står det att en minderårig inte får anlitas till eller utföra 

arbete som medför risk för olycksfall, överansträngning eller annan skadlig inverkan på 

den minderårigas utveckling eller hälsa. Det är återigen regeringen, eller den myndighet 

som regeringen bestämmer, som ska meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot 

att en minderårig anlitas eller utför arbete som medför stor risk för överansträngning, 

olycksfall eller annan skadlig inverkan på den minderårigas utveckling eller hälsa. Lagen 

säger i § 4, att det är regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, som 

ska meddela föreskrifter om det har föreskrivits med stöd av 2 § fjärde stycket och 3 § 

andra stycket vid läkarundersökningar, ska föras register med uppgifter om undersök-

ningsresultat och namn på de undersökta. Det står även i 5 § att det är regeringen, eller 

den myndighet som regeringen bestämmer, som ska meddela föreskrifter om arbetstidens 

längd samt förläggning för minderåriga utför eller anlitas till arbete.66  

 

I Arbetsmiljölagen står det i kap 8 om påföljder att den som uppsåtligen eller av oaktsam-

het anlitar en minderårig som strider mot 5 kap. 2 § eller i strid mot de föreskrifter som 

meddelats med stöd av det tredje eller fjärde stycket i 5 kap. 2 §, eller bryter mot före-

skrifter om minderårigas arbete med stöd av det andra stycket i 5 kap. 3 §, 4 eller 5 § 

döms till böter.67 Att anlita en minderårig eller andra brott mot Arbetsmiljölagen ger på-

följder i form av böter varför brottet räknas till straffrätt. Straffrätt är den del av juridiken 

som behandlar brott och dess påföljder, brott som kan leda till ett straff, till exempel be-

drägeri, stöld och mord.68  

 

Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) är en lag som fungerar som ett komplement till 

Arbetsmiljölagen och som innehåller bestämmelser om skyddskommittéer och skydds-

ombud med mera. Lagen nämns som en del av den svenska lagstiftningen men kommer 

 
 
66 SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag 
67 SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag 
68 NE. Straffrätt. NE Uppslagsverk. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/l%C3%A5ng/straffr%C3%A4tt (Hämtad 2020-12-08) 
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inte vara en del av undersökningen och analysen för att den uttryckligen inte nämner barn 

i samband med arbete.69 Arbetsmiljöförordningen är inte relevant för undersökningens 

syfte men lagen nämns av skälet att även den reglerar arbete och arbetsplatser. 

 

Sveriges riksdag röstade 2018 fram regeringens förslag att göra FN:s konvention om bar-

nets rättigheter till svensk lag. I januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om FN:s konvent-

ion om barnets rättigheter i kraft. Denna inkorporering av barnkonventionen syftar till att 

synliggöra barnets rättigheter och skapa en grund för att offentlig verksamhet ska ha ett 

mer barnrättsbaserat synsätt och arbetssätt.  

5.1.2 Barnkonventionen 

Barnkonventionen är en konvention och en del av internationell rätt som 2020 upphöjdes 

till svensk lag. 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen vilket innebar att Sverige åtog 

sig att följa den. Trots att det var juridiskt bindande gällde konventionen inte som svensk 

lag, vilket har ändrats i och med att riksdagen gjorde barnkonventionen till svensk lag 

genom inkorporering och transformering.70  

 

I artikel 1 står det att barnkonventionen avser barn varje människa under 18 års ålder, 

med undantag för att barnet blir myndig tidigare enligt lag som gäller för barnet. Det är i 

artikel 32 som konventionsstater erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnytt-

jande och mot att utföra arbete som hindrar barnets utbildning eller kan vara skadligt för 

barnets hälsa, psykiska, fysiska, moraliska, andliga eller sociala utveckling. Artikel 32 

fortskrider med att konventionsstater ska vidta lagstiftningsåtgärder, sociala och utbild-

ningsmässiga samt administrativa åtgärder för att säkerställa genomförandet av denna ar-

tikel. Det står att för detta ändamål och med hänsyn av tillämpliga bestämmelser i andra 

internationella instrument har konventionsstaterna särskilt ansvar att fastställa minimiål-

der för att börja arbeta. Konventionsstater ska även enligt konventionen bestämma en 

lämplig reglering av arbetsvillkor och arbetstid, samt även föreskriva passande påföljder 

 
 
69 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning  
70 Unicef. Vad har barnkonventionen för status i Sverige? Unicef. https://unicef.se/fragor/vad-har-barn-
konventionen-for-status-i-sverige (Hämtad 2020-12-07) 
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eller andra sanktioner för syftet att säkerställa ett effektivt genomförande av denna arti-

kel.71  

 

Det finns fler artiklar i konventionen som kan sägas berör frågan om barn och arbete. 

Bland annat artikel 36 som nämner att konventionsstater ska skydda barn mot alla former 

av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende, vilket kan innefatta även barnar-

bete.72 Sammanlänkat med artikel 32 är också artikel 28 som handlar om barns rätt till 

utbildning, samt även artikel 31 som handlar om barns rätt till vila, fritid, lek och kultur.73  

 

I och med att Barnkonventionen nu mer har blivit en del av svensk lagstiftning innebär 

att konventionen har samma rättsliga status som andra lagar i landet och därmed kan den 

också ensamt ligga till grund för beslut av Sveriges myndigheter och domstolar.74 Frågan 

kvarstår dock om Barnkonventionens åtagande gäller. För vilka barn gäller barnkonvent-

ionen och inom vilka gränser kan svenska staten döma för brott om barnets rättigheter 

kränks? Svaret på detta står i artikel två i Barnkonventionen: 

 

”Artikel 2 1. Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras 

jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, 

oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, relig-

ion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 

funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.”75 

 

Barnkonventionen gäller därmed enbart inom Sveriges jurisdiktion vilket innebär att Sve-

rige inte har någon skyldighet att skydda barn utanför den egna jurisdiktionen. Artiklarna 

i barnkonventionen gäller även för barn som inte är svenska medborgare, utan har uppe-

hållstillstånd, söker asyl eller befinner sig i Sverige utan tillstånd.76 Det står ingenting 

uttryckligen om Sveriges ansvar för barnarbete som förekommer i företag med koppling 

till Sverige men som utförs inom andra konventionsstaters jurisdiktioner. Frågan kvarstår 

 
 
71 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
72 Ibid 
73 Ibid 
74 Unicef. Vad har barnkonventionen för status i Sverige? Unicef. https://unicef.se/fragor/vad-har-barn-
konventionen-for-status-i-sverige (Hämtad 2020-12-07) 
75 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
76 SOU: 2020:63. Barnkonventionsutredningen. Barnkonventionen och svensk rätt, s.1244 
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i och med detta huruvida Sverige kan döma brott mot barn som begåtts i andra länder. Av 

denna anledning kommer det nedan presenteras svensk lagstiftning och regler för straff-

rättslig jurisdiktion som är en del av Brottsbalken. 

5.1.3 Brottsbalken (1962:700) 

Regler om svensk straffrättslig jurisdiktion finns i 2 kap. Brottsbalken som är en del av 

den allmänna delen i svensk strafflag. I 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag står 

det:  

 

” 1 § För brott som begåtts här i riket dömes efter svensk lag och vid svensk domstol. 

Detsamma gäller, om det är ovisst var brott förövats men skäl finnes antaga att det är 

begånget inom riket. Lag (1972:812).”77 

 

”§ 2 För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om 

brottet begåtts 

   1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige, 

   2. av utlänning utan hemvist i Sverige, som efter brottet blivit svensk medborgare el-

ler tagit hemvist här i riket eller som är dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare 

och finns här, 

   3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa 

fängelse i mer än sex månader, eller 

   4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande 

av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2.”78 

 

Fortsättningsvis står det att första stycket inte gäller om gärningen inte är ett brott enligt 

lag på gärningsorten eller om gärningen har begåtts inom ett område som inte tillhör nå-

gon stat och påföljden på gärningen enligt svensk lag inte är mer än böter. I lagen står det 

även att det enligt denna paragraf inte får dömas till påföljd som är strängare än det all-

varligaste straff som är föreskrivet för brottet enligt lag där brottet begicks.79 Detta är 

 
 
77 SFS 1962:700 Brottsbalk  
78 Ibid 
79 Ibid 
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anmärkningsvärt, inte bara på grund av Sveriges jurisdiktion, även att påföljden för gär-

ningen avgör om Sverige kan döma för brott som begås i annat område än Sverige. I 

Arbetsmiljölagen står det att påföljden för brott om minderårigas arbete ger böter, vilket 

innebär att straffskalan är för lindrig för att svensk domstol ska kunna döma brott som 

gäller barnarbete utanför Sveriges gränser.  

 
I Brottsbalkens andra avdelning, kap 10 står det mer specifikt om dessa brott som kan 

dömas efter svensk lag eller vid svensk domstol, när brott begåtts utanför Sveriges grän-

ser. I paragraf 5 d §: Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott står det att: 

 

”För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som i annat 

fall än som avses i 5 a eller 5 b § 

   1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka annans 

beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller 

   2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska 

påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. 

Lag (2012:301).”80  

 

I Brottsbalken 2 kap. § 2. 4 Står det att man kan dömas enligt svensk lag och vid svensk 

domstol om brottet begåtts i utövning i svenskt företagsnäringsverksamhet och det har 

förekommit någon form av muta. Det är intressant att påpeka det faktum att det finns 

lagstiftning om mutor och att det är ett brott som ger möjlighet döma svenska företagsnä-

ringsverksamhet i Sverige även om det skett utanför Sveriges territorium. Detta indikerar 

att det skulle kunna finnas en bredare lagstiftning även för andra brott utomlands. Dock 

så gäller denna paragraf näringsverksamhet med direkt koppling till Sverige, medan barn-

arbete som förekommer i leverantörskedjor har en indirekt koppling till Sverige. Det är 

lagtexten oklart om det skulle kunna gå att åtala en underleverantör, av annan nationalitet, 

till ett svenskt företag i enlighet med den paragrafen. 

 

 

 

 

 
 
80 SFS 1962:700 Brottsbalk 
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I Brottsbalken punkt 6 och 7 står det: 

 

”6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, penningför-

falskning, försök till sådana brott, olovlig befattning med kemiska vapen, olovlig befatt-

ning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, terrorist-

brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, försök, förberedelse eller 

stämpling till sådant brott, brott som avses i 5 § samma lag, brott enligt lagen 

(2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, upp-

vigling som bestått i en omedelbar och offentlig uppmaning att begå folkmord eller om 

brottet riktats mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning, eller 

   7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fängelse i fyra år 

eller däröver. Lag (2018:1310).” 

 

Åter nämns inte om företagsverksamhet i andra länder, som aktörer, kan dömas enligt 

svensk lag och vid svensk domstol. I punkt 6 står det att straff kan dömas enligt svensk 

lag och svensk domstol vid brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och krigsförbry-

telser enligt lag (2014:406). Det är av vikt att nämna igen att det står även i denna del av 

brottsbalken, i punkt 7, att det lindrigaste straffet som svensk lag är stadgat för ger fyra 

år eller mer i fängelse, medan Arbetsmiljölagen, som innefattar barnarbete, som tidigare 

nämnts, endast har böter som straffpåföljd. 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 

avser de brott som är ytterst allvarliga. Barnarbete är inte en av de punkterna i lagen som 

berörs i lagen vilket betyder att svensk domstol inte kan använda lagen för att döma 

svenska företag för barnarbete i andra länder.81  

 

 

 

 

 
 
81 SFS 1962:700 Brottsbalk 
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 Moraliskt ansvar  

I denna del kommer teorin om ansvarstagande analyseras med materialet från undersök-

ningen för att undersöka om det med ett nytt perspektiv om ansvarstagande går att se 

ansvarskrävande för barnarbete ur ett nytt perspektiv. Youngs fem punkter utgöra ramen 

för hur materialet kommer analyserar för att synliggöra det strukturella problem som finns 

inom klädindustrin där barnarbete är ett faktum. De fem punkterna i Youngs ansvarsmo-

dell är icke-isolerande, att bedöma bakgrundsförutsättningarna, mer framåtblickande än 

tillbakablickande, delat ansvar och ansvaret kan bara mötas genom kollektiv handling. 

 Den sociala förbindelsen 

Iris Marion Young beskriver sin ansvarsmodell i relation till vad hon kallar skyldighets-

modellen som är det normativa sättet att se ansvar, som till exempel straffrätt där enskilda 

individer hålls ansvariga för specifika händelser. Den sociala förbindelsen utgår istället 

från sociala förbindelser med rättviseförpliktelser som växer fram ur strukturella sociala 

processer. Enligt Youngs modell bär man ett visst ansvar i förhållande till den position 

eller sociala roll man har. Ansvar innebär alltså inte bara att finna en skyldig till en tidi-

gare orätt utan att genom en kausal kedja se olika aktörer som ansvariga för dessa skeen-

den. Young menar att det i den sociala förbindelsemodellen är strukturella processer det 

som frambringar global orättvisa. Ett exempel på global orättvisa är textilindustrin som 

med sin transnationella produktion-, distribution- och marknadsföringssystem är en struk-

turell process som sträcker sig över hela världen.82  

5.3.1 Icke-isolerande  

Young beskriver att den så kallade skyldighetsmodellen pekar ut och isolerar de ansvariga 

genom att urskilja de olika aktörerna, som kan hållas ansvariga för en specifik handling. 

Denna typ av modell förklarar hon är en viktig del i juridiskt ansvar, både i skadestånds-

 
 
82 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.204 & 209 
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rätt och straffrätt, som har diskuterats i denna uppsats. Men sociala praktiker som foku-

serar på enskilda aktörer för att utkräva kompensation eller utföra sanktioner mot dem 

fungerar inte när det är större antal människor inom en institution som utsätts för struktu-

rell orättvisa, som förekommer i en lång kedja av verksamheter, till exempel i leverantör-

skedjor. Därför fungerar den social förbindelsen icke-isolerande och kan hålla flera aktö-

rer ansvariga. Detta menar Young dock inte utesluter från att hålla enskilda individer an-

svariga också.83  

 

Enligt den sociala förbindelsen finns det istället en kausal kedja. Det finns flera sätt att se 

barnarbete i svenska företags leverantörskedjor som kausala processer av ansvar. Början 

till den kausala processen börjar med det svenska företaget som väljer vilka underleve-

rantörer som ska producera kläderna. Dessa underleverantörsfabriker i olika delar av värl-

den, ofta i länder där produktionskostnaderna är lägre, som nämnts med Kärnstrand och 

Andersson Åkerblom i delen om tidigare forskning. I dessa fabriker anställs personer som 

arbetar och precis som Kärnstrand och Andersson Åkerblom skrev så förekommer det 

barn (personer under 18 år) som arbetar dygnet runt vilket bryter mot de internationella 

riktlinjerna för barnarbete. Ur det som Young kallar för skyldighetsmodellen och är hur 

man oftast ser ansvar så är det i detta fall personen som anställt personen under 18 år som 

har gjort fel och därför inte tagit sitt ansvar.  

5.3.2 Att bedöma bakgrundsförutsättningarna 

Istället för att söka efter en handling som avviker från det normala i form av till exempel 

en enskild händelse som orsakat skada som skyldighetsmodellen så ser man enligt den 

sociala förbindelsen strukturella orättvisor, att vissa accepterade normer inte är moraliskt 

acceptabla. Till exempel är alla mer eller mindre en del av processen av strukturell orätt-

visa inom klädhandeln. Ju mer konsumenter handlar desto mer behöver produceras på 

kort tid, vilket enligt denna modell även håller konsumenter ansvariga för någonting som 

är allmänt accepterat.84 På samma sätt är det accepterat att svenska företag inom klädhan-

deln får producera kläder billigt i andra länder för en billig peng och det är accepterat att 

människor i dessa fabriker arbetar dygnet runt, till och med minderåriga. 

 
 
83 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.210 
84 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.210-211 
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5.3.3 Mer framåtblickande än tillbakablickande 

För att bestämma ansvar kan man både se det genom tillbakablickande eller genom fram-

åtblickande aspekter. Skyldighetsmodellen tenderar att vara primärt tillbakablickande 

medan den sociala förbindelsen betonar framåtblickande frågor. Med detta menas att 

skyldighetsmodellen vill finna en ansvarig skyldig för en skada eller handling som kan 

isoleras och dessutom är avslutad. Genom den sociala förbindelsen finns tanken om att 

om det inte sker en förändring i processer med strukturell orättvisa så kommer det antag-

ligen fortsätta att uppstå skador. Därför behöver fler ta ansvar för att förändring ska ske.85 

I detta kommer delat ansvar in. 

5.3.4 Delat ansvar 

Medan skyldighetsmodellen isolerar de skyldiga på ett sätt som leder till att resterande 

”frikänns” så skapar den sociala förbindelsen istället en möjlighet att alla, som bidrar med 

handlingar med skadeverkningar, i strukturella processer har delat ansvar när orättvisa 

uppstår.86 För att barnarbete ska upphöra krävs det alltså ett större ansvarstagande av fler 

aktörer, inte bara fabrikschefer eller fabrikerna själva utan också av företag som är del i 

kedjan som genom att ställa krav kan påverka strukturell orättvisa. 

 

Ett exempel på hur det kan fungera i kedjan när en person ställs ansvarig för att ha anställt 

ett barn i fabriken (skyldighetsmodellen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
85 Ibid, s.212 
86 Ibid, s.213 
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Figur 1: Barnarbete i svensk företagsverksamhet enligt skyldighetsmodellen 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

Hypotetiskt bryts kedjan när den fabrikschefen till exempel får sparken eller en tillsägelse 

när hen har anställt ett barn i fabriken. Antingen så bryts kedjan eller så fortsätter den på 

samma sätt för att det svenska företag eller underleverantören inte ställer krav på fabri-

kerna och väljer att det är viktigare med billig arbetskraft istället för att rättigheter är 

tillfredsställda. I sådana fall fortsätter kedjan för att de anställer en ny fabrikschef som i 

sin tur anställer barn eller för att en annan underleverantör till samma företag gör samma 

sak.  

 

Om istället det svenska företaget tar ställning till att barnarbete inte ska förekomma i sina 

leverantörskedjor och därmed vill arbeta för att förebygga detta tillsammans med sina 

underleverantörer kan kedjan brytas, som det visas nedan. 
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Figur 2: Barnarbete i svensk företagsverksamhet enligt den sociala förbindelsen 
 
 
 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en illustration över hur kedjan bryts för att det svenska företaget tar ansvar över 

vad som sker längre fram i kedjan.  

5.3.5 Ansvaret kan bara mötas genom kollektiv handling 

 

Det sista som enligt Young skiljer de två modellerna åt är att den sociala förbindelsemo-

dellen bygger på tanken att det framåtblickande ansvaret bara kan uppfyllas genom att gå 

samman med andra i kollektiv handling. Vilket betyder att ändra processerna och institut-

ionerna så att den kausala effekten leder till mindre orättvisa. Detta handlar därför i slutän-

dan om politiskt ansvar, gå samman för att reformera strukturer.87 En kedja av ansvar 

enligt den sociala förbindelsen kan sträcka sig mellan företag och underleverantören som 

i sin tur har en fabrikschef som ansvarar för de anställda. I ett större perspektiv av ansvar 

kan man se hur staten har ansvar över transnationella företag. I ett sådant fall kan den 

svenska staten sätta press på svenska företag och den verksamhet som de har även utanför 

Sveriges gränser. 

 

 
 
87 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.213-214 
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Iris Marion Young är medveten om att hennes ansvarsmodell väcker lika många frågor 

som den besvarar. Eftersom den sociala förbindelsen säger att alla som deltar i processer 

med sina handlingar som skapar orättvisa delar ansvaret att lösa dem väcker till exempel 

frågar som; delar alla lika ansvar? Om inte, hur urskiljer man vem som har mest ansvar? 

Hon menar att det är upp till varje enskild aktör att ta sitt ansvar och att avgöra på vilket 

sätt hen kan bära sitt ansvar. Fortsättningsvis beskriver hon att man som aktör i den soci-

ala förbindelsens modell också ska stå till svars inför andra som man delar ansvaret för 

att besluta hur den strukturella orättvisan ska lösas, vilket gör att det i någon utsträckning 

ska vara en överenskommelse mellan parterna.88 Olika aktörer har olika nivåer av ansvar 

i förhållande till specifika rättvisefrågor, vilket gör att somliga bär ett större ansvar än 

andra. Ansvaret avgörs hos olika aktörer beroende på en aktörs position inom de struktu-

rella processerna. Olika position avgör vilka möjligheter och förmågor aktörer har, samt 

även vilka begränsningar de har för att kunna bidra till en strukturell förändring. Young 

föreslås att personer eller aktörer kan resonera kring sina handlingar i förhållande till 

strukturell orättvisa utifrån makt, intressen, privilegier och kollektiv förmåga som riktlin-

jer.89  

 

  

 
 
88 Young. Globala utmaningar – Krig, självbestämmande och global rättvisa, s.216-217 
89 Ibid, s.217-218 
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6 Analys och diskussion  

I analys diskuteras det som undersökningen kom fram till för att svara på frågeställning-

arna för att sedan i diskussionen resonera och reflektera kring uppsatsen i ett globalt per-

spektiv samt de frågor som väckts i och med uppsatsen som leder vidare till framtida 

forskningsfrågor. 

 Analys 

I avsnittet tidigare forskningen presenterades den allmänna kommentaren Nr. 24 av CE-

SCR om staters ansvar vid företagsverksamhet i andra länder. Denna kom fram till att 

stater inte tar tillräckligt med ansvar för företag i sina egna länder när de verkar utom-

lands. I boken Modeslavar skildrar Kärnstrand och Andersson Åkerblom hur svenska 

klädföretag har sina fabriker i länder för att utnyttja billig arbetskraft och låga priser på 

tillverkning av kläder. Journalisterna avslöjar även att flickorna som är under 18 får ledigt 

när kontrollanter kommer, vilket bevisar att fabrikscheferna är medvetna om att det före-

kommer barnarbete i fabrikerna. H&M som är det största exemplet i boken låter flickorna 

fortsätta i fabrikerna när det uppdagats att de är minderåriga. De säger att barnen ska få 

möjlighet att kombinera arbete med skolgång men Kärnstrand och Andersson Åkerblom 

uppger att ILO:s utredningar visar att det är mindre sannolikt att unga som arbetar med 

vad som klassas som ”riskfyllt arbete” har en normal skolgång vid sidan av arbetet, i 

jämförelse med unga som arbetar så som lagen föreskriver. Svenska företag påverkar 

alltså indirekt barnarbete i sina leverantörskedjor genom att inte ställa högre krav i sina 

leverantörskedjor och genom att inte ställa högre krav så fortsätter barnarbete existera.   

 

Staten i sin tur är också en indirekt aktör som påverkar barnarbete. Undersökningen kom 

fram till att det finns en vidsträckt behörighet för svenska domstolar att döma brott som 

begåtts utanför Sveriges territorium. En svensk medborgare eller utlänning med hemvist 

i Sverige kan bli dömd för brott utomlands om gärningen även är ett brott i det landet den 

utfördes. Dock så står det ingenting om företag, organisationer eller liknande kan dömas 
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enligt Brottsbalken. Det brott som har en egen paragraf i brottsbalken och rör till exempel 

brott för företagsverksamhet som begås utomlands är mutbrott. Dessa brott ska dock ha 

en inverkan på svenska myndigheter. Enligt den allmänna kommentaren nr. 24 bör stater 

i överensstämmelse med internationell rätt försöka reglera hur effektivt företagen, med 

hemvist inom sin jurisdiktion, upprätthåller mänskliga rättigheter. Kommittén redogör för 

att det kan och bör göras på två olika sätt. Det ena är att införa straff för när sådana brott 

begås, det andra är att införa belöningar, till exempel sänkt skatt, för företag som effektivt 

arbetar för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter. Om staten ställer krav på 

företagen, måste företagen i sin tur ställa krav på sina underleverantörer. Detta är en kedja 

av ansvar som den sociala förbindelsen tydliggör.  

 

Enligt den sociala förbindelsens modell är intressen, makt, privilegier och kollektiv för-

måga hos en aktör det som avgör hur mycket ansvar aktören bör ta. Undersökningen visar 

genom figur 1, att den hypotetiska fabrikschefen inte är högst ansvarig när barn arbetar i 

fabriken eftersom hen inte kan göra störst skillnad. Det är istället till största del det stora 

transnationella företag som har mest ansvar för att de också har mest makt att förändra. 

Undersökningen diskuterade dock även det faktum att det kan finnas fler potentiella ak-

törer i ansvarskedjan, vilket i detta fall är staten. Staten kan genom lagstiftning ge svenska 

domstolar möjlighet att döma för brott som sker av företag i andra länder.  

 

Frågan om företagsansvar och statligt ansvar är komplicerad och i mångt fall mycket 

otydlig. Till exempel Martti Koskenniemi diskuterar denna problematik som finns, fram-

förallt i internationell rätt. Frågan om ansvar väcker snarare fler frågor än svarar på dem. 

Detta diskuteras vidare i diskussionen. Först presenteras dock svar på frågeställningarna 

för att tydliggöra det undersökning och analys kommit fram till.  
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6.1.1 Svar på frågeställningarna 

 
Finns det tillräckligt med juridiskt underlag i form av svensk lagstiftning för att svensk 

domstol ska kunna döma företag för barnarbete som förekommer i svenska företags leve-

rantörskedjor utomlands? 

 

Enligt Barnkonventionen inräknas alla barn som befinner sig inom konventionsstatens 

jurisdiktion. Det finns ingen tydlig gräns, varken i FN:s konventioner eller fördrag ej hel-

ler i svensk lagstiftning för när jurisdiktionen upphör. Det finns inte heller en tydlig lag-

stiftning kring brott om barnarbete utomlands med kopplingar till svenska företag. Av 

denna anledning kan det sägas att det i nuläget inte finns tillräcklig svensk lagstiftning 

för att hålla svenska företag ansvariga för barnarbete i som förekommer i deras leveran-

törskedjor. 

 

Vilka aspekter kan den sociala förbindelsen som ansvarsmodell tillföra till en diskussion 

om svenska företags ansvar när det förekommer barnarbete i leverantörskedjor utom-

lands? 

 

Ett nytt sätt att se ansvar, genom det moraliska ansvaret ur till exempel den sociala för-

bindelsens ansvarsmodell, kan leda till förändringar för barn som ska gå i skolan istället 

för att arbeta. Det kan ställa fler aktörer ansvariga för brott som sker i kausala kedjor, till 

exempel barnarbete i leverantörskedjor. Ansvariga aktörer kan vara de transnationella fö-

retagen själv eller till och med staterna som har makt över företagen. 
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 Diskussion 

Svensk lag räcker inte till för att skydda barn i andra länder och precis som nämnts i 

tidigare forskning av Upendra Baxi samt Denis G. Arnold finner sig även det på ett inter-

nationellt plan svårt. Den södra hemisfären är beroende av västvärldens handel och att 

dess produktion finns i dessa länder. De stora företagen drar in vinsterna för produkterna 

de säljer medan de som arbetar i fabrikerna stannar kvar i fabriken långt in på kvällarna 

eller till och med får ta hem sitt arbete för att hinna med sitt arbete. Precis som Kärnstrand 

och Andersson Åkerblom skriver så arbetar dessa personer för en lön som inte räcker för 

att täcka mat och hushåll, vilket leder till att deras barn måste arbeta. Barnen i sin tur har 

inte tid att gå i skolan vilket leder till att de inte får den utbildning de behöver för att ta 

sig ur fattigdomen. De växer upp och arbetar på samma fabrik för samma låga lön och 

deras barn får i sin tur börja arbeta. Fattigdomen är utspridd över landet och därmed även 

utbildningen. Länderna i sig är fattiga i relation till västvärlden som drar in stora vinster 

på dessa länder och dessa människors bekostnad. Upendra Baxi skrev i sin vetenskapliga 

artikel om Bhopal katastroferna hur vanligt det är att stater i den södra hemisfären näst-

intill hålls som gisslan, eftersom de är beroende av det utländska kapitalet och utländska 

investeringar. Av denna anledning kan inte dessa stater lösa detta problem själva, utan de 

behöver hjälp från omvärlden. Det kan därför vara av vikt för Sverige att omvärdera en 

del av sin lagstiftning för att hjälpa till internationellt, vilket det enligt CESCR, till och 

med är deras skyldighet att göra. Genom att hålla företag ansvariga kan man bryta möns-

ter av att rättigheter kränks, till exempel barns rättigheter i leverantörskedjor till transnat-

ionella företag.  

 

Svensk lagstiftning räcker inte till men frågan är också om det endast är staternas ansvar 

att hålla företag ansvariga? Martti Koskenniemi, som nämndes i tidigare forskning, häv-

dar att det finns brister i internationell folkrätt, mellan statliga intressen och internation-

ella åtaganden. Det finns inga juridiska krav på åtaganden hos stater, trots att konvent-

ioner och traktat är bindande. Stater i västvärlden har inget intresse av att ta mer ansvar 

för mänskliga rättigheter i andra länder, för att de ekonomiskt sett tjänar mer på att inte 

göra det. Trots detta så skriver många stater under konventioner och anses respektera de 

universella mänskliga rättigheterna. Avsaknaden av det internationella samfundets ansvar 

visar på brister i det internationella systemet och därför även på de universella mänskliga 
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rättigheterna. Stater ska förhålla sig till internationell folkrätt, men utan juridiska konse-

kvenser så finns det ingenting som gör att de kan kräva att stater följer sina konventioner 

eller åtaganden. Om de mänskliga rättigheterna brister i grunden, hur ska då någon kunna 

följa dem? Om stater inte har juridiska krav på sig, hur ska då företag kunna ha det?  

 
Problematiken med internationell rätt är en stor och komplex fråga. Dock så finns det 

hopp om framtiden. Upendra Baxi, som tidigare nämnts, beskriver vikten av soft law och 

menar att det finns framgångshistorier om hur soft law har utvecklats med tiden och blivit 

verkställbar hard law. Med tiden så kan kanske företag och stater utveckla soft law prin-

ciper, om överenskommelser om företagsansvar för transnationella företag, och då tar 

mänskliga rättigheter ett steg framåt. Men vilket stöd har förändringen hos konsumenten? 

Vill konsumenter verkligen att den globala handeln med billiga produkter ska förändras 

med risk för att de blir dyrare och svårare att tillgå? Iris Marion Young diskuterar även i 

sin teori om konsumenters ansvar. Att konsumenter är dem som är ytterst i ansvarskedjan 

och måste göra ett ställningstagande som ett kollektiv för att förändring av orättvisa ska 

ske. Om konsumenter i Sverige vägrar köpa kläder av företag som inte gör ett ställnings-

tagande om barnarbete i sina leverantörskedjor, till exempel H&M, kommer företag 

tvingas göra en skillnad.  

 
Sammanfattningsvis är frågan om ansvar: både juridisk men framförallt moralisk svår. 

De universella rättigheterna bygger på moraliskt ansvar samtidigt som det krävs juridiskt 

ansvar för att skydda dem. Denna uppsats har försökt synliggöra detta problem genom att 

titta på Sveriges lagstiftning om Barnkonventionen och Brottsbalken. Svensk lagstift-

ningen räcker inte till för att döma företag som ansvariga när barnarbete förekommer i 

deras leverantörskedjor och stater vars barnarbete förekommer har också svårt att göra 

detta för att de är beroende av att företag vill ha kvar dem som produktionsländer. En av 

uppsatsens svagheter är att den inte uttryckligen kan finna svar om man kan ställa svenska 

företag ansvariga för vad som sker utanför landets gränser, detta på grund av att lagar 

bygger mycket på rättspraxis och i svensk kontext finns det inte något sådant material att 

ta del av. Dels har även uppsatsen en svaghet i att den inte kan ställa en aktör ansvarig. 

Frågan om den vem eller vilka som bör vara ansvariga och vilka som bör ta ansvariga 

över dem ansvariga kvarstår. Detta öppnar dock upp för fler frågor och för forsknings-

områden som bör utforskas. 
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I framtiden kan det vara av intresse av öppna upp för bredare diskussioner om ansvar och 

jämföra dem mellan varandra, till exempel mellan: stater, företag och det internationella 

samfundet med den internationella domstolen. Det skulle även vara viktigt att vidare ut-

forska om det internationella samfundet genom den internationella domstolen kan döma 

för sådana brott som barnarbete i fabriker. Samtidigt som det kanske ska utforskas om 

Sverige faktiskt kan stärka lagstiftningen för företag och hur deras leverantörskedjor ska 

fungera i kontrast till de universella mänskliga rättigheterna, eller hur företag kan utveckla 

sin egen verksamhet. Den kanske viktigaste forskningen för framtiden kan vara att fort-

sätta i Martti Koskenniemis spår om internationell rätt för att försöka förstå och kanske 

till och med lösa problemet att de mänskliga rättigheterna inte fungerar inom internation-

ell rätt.  
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