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Sammanfattning 
”Nu är jag dödstrött… Ingen av oss har tid att gå på toaletten eller dricka 

lite vatten. Vi jobbar i ett kör och är alltid rädda för att inte jobba fort nog 

med att leverera sulorna till nästa linje. Arbetsledarna pressar på och 

tjatar på oss hela tiden. Vi är trötta och smutsiga. Vi jobbar jämt men får 

ändå alltid skäll av arbetsledarna.”  

Så sade arbetare som syr New Balance-skor i Dongguan, Kina. 

2008 års olympiska spel i Peking är ett gyllene tillfälle för den märkesmedvetna sportklädesindu-
strin att få sina produkter förknippade med den högt respekterade olympiska symbolen. Genom 
dyr men överkomlig sponsring och licensavgifter kan tillverkarna få sina skor och kläder att föra 
tankarna till de höga olympiska idealen: rent spel, uthållighet och – viktigast av allt – seger.

Genom att koppla sina varumärken till de olympiska spelen och andra idrottsevenemang, som 2008 
års UEFA-cup, hoppas företagen vinna guld i grenarna omsättning, marknadsandel och varumär-
kesdominans. Av tidigare resultat att döma borde dessa stora idrottshändelser bli utomordentligt 
vinstgivande för några av de största aktörerna inom denna kraftigt konkurrenspräglade globala 
industri.

Historien har emellertid också en annan sida. Inför 2004 års sommarolympiad i Aten fick Play 
Fair at the Olympics Campaign – den hittills största internationella mobiliseringen i sitt slag till 
förmån för löntagarnas rättigheter – världen att uppmärksamma sportklädesindustrins baksida: 
de omänskliga arbetsvillkor som råder för unga kvinnor, män och barn som tillverkar skor, tröjor, 
fotbollar och andra artiklar i fabriker och andra anläggningar världen över. 

Nu har det gått fyra år, olympiaden i Peking står för dörren och det är dags att ställa frågan: ”Vad, 
om något, har blivit bättre?”

Play Fairs forskares fynd

Med hjälp av intervjuer med över 320 arbetare i sportklädesindustrin i Kina, Indien, Thailand och 
Indonesien samt genomgång av företags- och branschprofiler, publicerade och opublicerade rap-
porter, tidningsartiklar, webbsidor och fabriksannonser fann Play Fairs forskare att medan några 
märkesföretag utvecklat program för kontroll av efterlevnaden av löntagarnas rättigheter och i flera 
fall vidtagit åtgärder, är omfattande kränkningar av löntagarnas rättigheter fortfarande vardag för 

arbetare i den här branschen.
Trots över 15 år med uppförandekoder som antagits av märkesföretag som Adidas, Nike, New 
Balance, Puma och Reebok, är de som tillverkar deras produkter fortfarande hårt pressade att 
klara produktionskvoter under orimlig, odokumenterad övertid, muntliga kränkningar, hälso- och 
säkerhetsrisker som följer av de höga kvoterna, exponering för giftiga kemikalier och arbetsgivarnas 
underlåtenhet att tillhandahålla lagstadgade sjuk- och andra försäkringar.

Play Fairs forskare fann också att lönerna för arbetare inom sportklädesbranschen fortfarande 
ligger långt under vad man kan leva på (”living wage”) i de olika länderna och regionerna. Även 
där regeringarna höjt den lagstadgade minimilönen eller där märkesföretagen försöker begränsa 
övertidsarbetet, fann forskarna bevis för att arbetsgivarna hittar nya metoder för att smita ifrån sitt 
ansvar.

När den kinesiska regeringen höjde minimilönen i Dongguan-provinsen med anledning av den sky-
höga inflationen på basvaror som livsmedel, hittade arbetsgivare på många av de sportskofabriker 
som Play Fairs forskare studerade nya sätt att upphäva höjningen. En del arbetsgivare höjde pro-
duktionsmålen och sänkte eller avskaffade på så sätt produktionsbonusar som utgjort en betydande 
del av de anställdas löner. Andra införde nya avgifter för kost, logi och andra tjänster. En del av de 
intervjuade arbetarna får idag ut lägre lön än innan minimilönen höjdes.

I vissa fall upptäckte Play Fairs forskare att arbetarna inte ens fick ut minimilönen, trots att de 
arbetade 12–13 timmar om dagen. På flera fabriker fanns det dessutom belägg för att arbetsgivarna 
förfalskade fabriksregistren för att dölja att de anställda tvingades arbeta alltför många och olagliga 
timmar och inte fick det lagstadgade övertidstillägget.

Arbetare som syr fotbollar i hemmen i Jalandhar, Indien, berättade för forskarna att ackordspriset 
varit oförändrat under de senaste fem åren, trots en lokal inflationstakt förra året på mellan 6,7 och 
10 %. De hemarbetande som syr för hand klarar 2–4 bollar per dag och tjänar mellan 0,35 och 0,88 
US-dollar ber boll, beroende på typ. De har inga som helst garantier för inkomsten. Under månader 
då det finns få beställningar tvingas hushållen ofta sätta sig i skuld hos penningutlånare.

”Vi har inga besparingar så vi har inget att klara oss på när det blir kris”, sade en 50-årig fotbolls-
sömmare. Det finns få om ens några skyddsnät för de hemarbetande: sjukdomar eller en olyckshän-
delse kan betyda katastrof. ”Jag har förlorat min frus guld som jag gav som säkerhet till en penning-
utlånare och sedan inte kunde lösa ut”, sade han. ”En gång hyrde jag till och med ut min gasflaska 
från köket för att skaffa pengar när min fru plötsligt blev sjuk. Vi sitter alla i samma båt. En av mina 
vänner sålde till och med sitt blod för att få lite extra pengar i en nödsituation.”
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Tre hinder att klara

Genom hela sportklädesindustrin berättar arbetare som tillverkar sportkläder, skor och fotbollar 
om samma typer av problem, och detta är inga nyheter. Den speciella affärsmodellen, bristen på 
stimulansåtgärder, konkurrerande intressen, institutionell tröghet och andra faktorer har ofta omin-
tetgjort även de bästa åtgärder som vidtagits för att lösa de endemiska problem som fortfarande 
hemsöker branschen.

I stället för att återupprepa en litania av klagomål syftar den här rapporten till att finna lösningar på 
dessa arbetsplatsproblem. Rapporten koncentrerar sig på tre centrala hinder som, om de inte un-
danröjs, kommer att hämma branschens förmåga att i framtiden göra reella framsteg i andra frågor: 
  
"  bristen på respekt för föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar, 
" otrygga anställningar orsakade av omstruktureringar,  
" och missbruk av korttidskontrakt och andra otrygga anställningsformer. 

Om sportklädesindustrin menar allvar med att vilja förändra de affärsmetoder man nu använder, är 
det nödvändigt att omedelbart vidta mått och steg för att ta itu med dessa tre centrala frågor.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Bristen på respekt för löntagarnas föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar hindrar deras 
möjligheter att lösa arbetsplatsproblem när de uppstår och förhandla om långsiktiga förbättringar 
av löner och arbetsvillkor.

Den förhärskande inställningen och praxis inom branschen är så fackföreningsfientlig att vi anser 
att det krävs ett mer aktivt förhållningssätt för att skapa ett positivt (snarare än bara neutralt) 
klimat för fackföreningar. Vi anser att företagen bör se positivt på fackliga organisationers arbete 
och inta en öppen attityd till löntagarnas organiseringsarbete.

Rapporten dokumenterar betydande hinder som löntagarna stöter på när de försöker använda sin 
föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar; bl.a: 
 
" avskedande av fackliga ledare och sympatisörer, 
" företagsledningars vägran att erkänna och förhandla med fackföreningar, 
" stängning av fackliga organiserade anläggningar eller neddragning av beställningar till dem, 
" flytt av produktion till områden där föreningsfriheten är begränsad i lag, samt 
" ledningarnas främjande och urval av representativa ”arbetarkommittéer”.

Fabriksnedläggningar

Vågen av fabriksnedläggningar som följt i spåren på omstruktureringen av branschen under de 
senaste åren bidrar till att skapa ett klimat av rädsla bland arbetare och leverantörer. Den spär på 
myten om att alla försök att förbättra villkoren bara kommer att leda till att fler jobb går förlorade. 
När arbetarna ser sina jobb hotade är de mindre benägna att vidta åtgärder mot kränkande behand-
ling.

Även om några få märkeskänsliga företag är villiga att diskutera former för att minimera de negativa 
effekterna av omstrukturering och konsolidering, vägrar den stora majoriteten att ens fundera på 
om de har någon skyldighet att rättfärdiga sina beslut inför löntagare och samhällen som kommer 
att påverkas negativt.

Nedläggningar bör bara ske när en fabrik inte längre bär sig ekonomiskt och alla andra alternativ 
till räddning av verksamheten prövats utan resultat. Det är emellertid inte alltid lätt att reda ut var 
ansvaret för ekonomiska beslut som påverkar en viss fabriks livskraft ligger.

Leverantörer och/eller inköpsagenter som anlitar flera olika fabriker i ett eller flera länder fattar 
beslut om vilka fabriker som ska få vilka beställningar och påverkar därmed en eller annan anlägg-
nings möjligheter till överlevnad. Köparna kan också genom beslut eller av ren likgiltighet låta bli 
att stödja anläggningar som visat större respekt för arbetslivsnormer – i synnerhet de som gäller 
kollektivavtal – och på så sätt orsaka nedläggningar. Eftersom vi har att göra med globala leveran-
törskedjor räcker det inte att göra en snäv bedömning av en enskild fabriks ekonomiska livskraft för 
att rättfärdiga en nedläggning. En verklig bedömning av bärkraften måste också ta hänsyn till hur 
köparnas beställningsmönster ser ut, om priserna köparna betalar är tillräckligt höga för att anlägg-
ningen ska ha möjlighet att efterleva rättigheter i arbetslivet, och till moderföretagets finanser.

Allt fler otrygga anställningar

Även om det inte finns uttömmande globala data för branschen, har fackliga organisationer och 
organisationer för rättigheter i arbetslivet under de senaste åren rapporterat att leverantörernas 
fabriker i växande utsträckning använder sig av flera på varandra följande korttidskontrakt och 
arbetskraft från förmedlare. Play Fair dokumenterar en del av dessa tendenser i den här rapporten.

Den ökande användningen av korttidskontrakt och andra otrygga anställningsformer berövar 
löntagarna deras socialförsäkringar och andra lagstadgade rättigheter, avskräcker dem från att 
organisera sig och undergräver upprätthållandet av arbetslivslagar som dessutom oftast bara gäller 
de fast anställda.

Problemet är att sportklädesindustrin är besatt av flexibilitet. Under den rådande affärsmodellen 
strävar återförsäljare, märkesföretag och transnationella leverantörer efter att maximera sin för 
måga att inte bara växla mellan stilar och produkter utan också mellan fabriker och länder där 
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varorna tillverkas, allt för att försöka åstadkomma den snabbaste, mest tillförlitliga produktionen 
med den bästa kvaliteten och – naturligtvis – det lägsta priset.
Det är därför inte överraskande att sportklädesfabriker försöker göra sin arbetskraft så flexibel som 
möjligt. Så länge det globala systemet för produktion av sportkläder fortsätter att vara instabilt, 
kommer man att sträva efter att flytta riskerna nedåt i leverantörskedjan. Arbetarna blir de som får 
bära den största bördan av systemets instabilitet.

Det fjärde hindret: en lön det går att leva på 

Vår forskning visade också att löntagarna, trots ökad press och orimliga arbetstider, fortfarande på 
det hela taget har löner långt under vad de skulle behöva för ett drägligt liv. Även om företagsledare 
varit villiga att i vissa fall vidta åtgärder för att se till att löntagarna får den lagstadgade minimilönen 
eller den dominerande lönen i branschen, har det hittills inte gjorts mycket för att se till att lönerna 
är tillräckliga för att täcka grundläggande behov.

Precis som löntagarna längst ner i leverantörskedjan tvingats dra det tyngsta lasset när det gäl-
ler risker som följer av branschens krav på flexibilitet, har de också tvingats bära kostnaderna för 
konsumenternas krav på låga priser.

Arbetare som exempelvis syr fotbollar i Pakistan berättar att de får mellan 0,57 och 0,65 US-dollar 
för varje boll; ett ackord som inte förändrats på sex år trots att konsumentprisindex under samma 
tid stigit med 40 procent. Konfektionsarbetare i Kambodja tjänar i genomsnitt 70–80 US-dollar/
månad, inklusive övertidsersättning och bonusar. Det räcker inte för att ge en arbetare och hans 
familj en anständig levnadsstandard. I Bangladesh, där massiva arbetarprotester 2006 ledde till 
att minimilönen per månad höjdes till 1 662,50 BDT (24,30 US-dollar), är månadslönens realvärde 
idag (efter inflationen) lägre än det var 1995. I Turkiet uppskattas den vanliga industriarbetarlönen i 
konfektionssektorn vara mindre än hälften av vad som krävs för uppehället.

Ansvaret för att åstadkomma lönehöjningar i den globala sportklädesindustrins leverantörskedjor 
är mer utspritt än det kan vara i en nationell industri som producerar för inhemsk konsumtion, 
eftersom den globala produktionen sker i en kontext som kännetecknas av: 

" instabila relationer mellan köpare och leverantörer,
"  svårigheter att utnyttja nationella mekanismer för lönesättning på grund av att inköp och   

investeringar är så lättrörliga, 
" bristande respekt för föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, samt
" konsumenters, märkesföretags och återförsäljares förväntningar på låga priser. 

Av dessa skäl är det nödvändigt att utforma en samlad insats för att höja lönerna i sportklädesbran-
schen. Inledningsvis bör den koncentreras till de största leverantörerna och relativt stabila fabriker, 
där det finns tillräckligt många köpare som har långvariga affärsförbindelser med fabriken och som 

är villiga att vidta åtgärder för att se till att arbetarna får löner som ligger inom spannet för vad som 
uppskattas vara rimliga (”living wage”) i regionen.

Konkreta åtgärder och mätbara mål

I den här rapporten tar Play Fair upp fyra huvudsakliga områden där vi tror att reella förändringar 
kan åstadkommas för att öppna branschen för uthålliga förbättringar av löntagares rättigheter. För 
att ta itu med avsaknaden av föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar, de otrygga an-
ställningsformerna, effekterna av fabriksnedläggningar och för att höja inkomsterna till en nivå som 
tillgodoser löntagarnas grundläggande behov, måste sportklädesföretagen vidta en rad konkreta, 
mätbara åtgärder i nära samarbete med flerpartsforum, fackliga och frivilligorganisationer samt 
regeringar. 

Några exempel på åtgärder och mål som behandlas i rapporten:
 

"  Märkesföretagen bör kräva att leverantörerna antar en policy om föreningsfrihet och infor  
merar alla löntagare om den i en skriftlig ”organisationsrättsgaranti”. Fram till Vancouver-  
OS 2010 bör minst 30 % av leverantörerna ha gjort det och till OS i London 2012 bör alla ha   
givit en sådan garanti.

"  Till Vancouver 2010 bör märkesföretag och återförsäljare ha infört mätbara stimulansinsat  
ser för fabriker som har kollektivavtal med en oberoende fackförening. Sådana insatser bör   
omfatta 

 - prioritering vid utläggning av beställningar, 
 - långsiktiga, stabila leveransavtal, samt 
 - mätbart kollektivavtalstillägg på enhetspriserna. 

"  Leverantörer av sportkläder bör till Vancouver 2010 se till att minst 95 % av dem som    
arbetar i företagens kärnverksamhet är anställda på tillsvidareavtal och att 

 -  all användning av visstidskontrakt sker enligt en tydligt utformad plan som rättfärdigar  
       den,
 - alla anställda med visstidskontrakt får samma lön och förmåner som fast anställd perso- 
      nal som utför samma arbete, samt  
 - när en person varit anställd för viss tid två gånger hos samma arbetsgivare, eller under   
      två år, ska det tredje kontraktet automatiskt gälla tills vidare.

"  Till Vancouver 2010 bör köparna offentligt informera om företagets policy för val av  
leverantörer/återförsäljare, ledningar och/eller uppsägning, inklusive om processen för val av 
nya leverantörer och strategi för hantering av effekterna när man drar sig tillbaka från enfabrik. 
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Vid val av leverantörer ska deras prestation i fråga om socialt ansvar vägas in. Flerpartsforum bör 
kräva allt detta av sina medlemmar.

"  Fram till Vancouver 2010 bör köparna genomföra en oberoende granskning av priser som betalas 
till leverantörerna, i syfte att avgöra om de är tillräckliga för att medge efterlevnad av internatio-
nella arbetslivsnormer och ge utrymme för löner till de anställda som täcker deras grundläggande 
behov.

"  Till Vancouver 2010 bör köparna under sekretess informera fackliga representanter som håller 
på att förhandla om kollektivavtal om vilket enhetspris som betalas till den aktuella leverantören. 

"  Köpare bör förbinda sig att till olympiaden i London 2012 uppnå löner som det går att leva på 
(”living wage”) i minst 25 % av de levererande fabrikerna, genom att 

 - samarbeta med andra köpare (sannolikt via ett flerpartsforum) för att identifiera leveran 
     törer där de kollektivt och regelbundet kontrollerar över 75 % av produktionen,
 - underlätta införandet av förhandlingsstrukturer så att företagsledning och fackförening- 
      ar kan infoga delar av ”living wage” i befintliga lönestrukturer på dessa fabriker, samt
 - enskilt förhandla med fabriksledningen om åtgärder som krävs för att man ska nå målet  
      om en rimlig lön i proportion till varje köpares andel av produktionen.

Utmaningen

För fyra år sedan uppmanade Play Fair branschen att anta utmaningen och göra reella och bety-
dande förbättringar av efterlevnaden av arbetslivsnormerna fram till olympiaden i Peking. Det är nu 
bara några månader kvar innan den börjar, och framstegen har i bästa fall varit små. Om sportklä-
desbranschen – köpare, leverantörer och flerpartsforum som dessa ingår i – menar allvar med att ta 
itu med de problem som behandlas i den här rapporten, måste den visa att man vill vidta konkreta 
åtgärder för att uppfylla mätbara mål, så att man kan vara säker på att löntagarna, när

nästa olympiska spel inträffar om två respektive fyra år, har fått uppleva reella förbättringar av sina 
villkor i stället för ytterligare två och fyra års prat om vaga åtaganden.

Inledning

De olympiska spelen i Peking är ett gyllene tillfälle för de märkesmedvetna tillverkarna av sportklä-
der att få sina produkter förknippade med den omhuldade olympiska symbolen. Genom dyr men 
överkomlig sponsring och licensavgifter kan en tillverkare av sportkläder få sina skor och kläder att 
föra tankarna till de höga olympiska idealen: rent spel, uthållighet och – viktigast av allt – seger.

Genom att koppla sina varumärken till de olympiska spelen och andra idrottsevenemang, som 2008 
års UEFA-cup, hoppas företagen vinna guld i grenarna omsättning, marknadsandelar och varumär-

kesdominans. Av tidigare resultat att döma borde dessa stora idrotts hän delser bli utomordentligt 
vinstgivande för några av de största aktörerna inom denna kraftigt konkurrenspräglade globala 
industri.

Olympiaden i Aten 2004 tillskrevs äran för att aktiekurserna för Nike, Adidas och deras taiwane-
siska klädtillverkare Yue Yuen ökade med 14,7 %, 11,9 % respektive 11,9 % från tiden tre månader 
före spelen till tre månader efter dem.1

2006 års världscup i fotboll ökade försäljningen hos den officiella sponsorn Adidas med 30 % från 
år 2005. Under andra kvartalet 2006 ökade företagets totalförsäljning med 20 % till 2,33 miljarder 
US-dollar.2

Detta är inte alls överraskande. 2006 års världscup kunde skryta med att nå ut till totalt 26,29 
miljarder TV-tittare över hela världen, och av dem fanns nästan 4 miljarder i Kina.3  Mer än 150 
miljoner människor i världen väntas titta på var och en av matcherna i 2008 års Europacup; lika 
många som – eller fler än – de totalt 7,9 miljarder tittare som cupen hade 2004. Det är en enorm 
publik för annonsering av sportkläder.4 Olympiska kommittén i Peking (BOCOG) räknar med att det 
sammanlagda antalet TV-tittare över hela världen i sommar kommer att nå 40-miljardersstrecket.5

Tillgången till TV-publik över hela världen och kortsiktiga försäljningstoppar är inte de enda anled-
ningarna till att märkesföretagen är så angelägna om att få sina märken förknippade med spelen i 
Peking. TV-tittarna i Kina är av ännu större strategisk betydelse, och man betalar gärna stora pengar 
för att nå ut till dem.

Marknaderna i Asien växer

Den kinesiska marknaden för sportartiklar anses idag vara värd mellan 4,2 och 5,6 miljarder dollar/
år6, och analytiker spår att tillväxten av konsumenternas årliga inköp av sportkläder kommer att 
fortsätta ligga på tvåsiffriga tal under kommande år.7 Den kinesiska marknaden för sportkläder har, 
till skillnad från marknaderna i USA och Europa, nästan obegränsat utrymme för tillväxt. 

Till exempel steg Nikes försäljning i Asien–Stillahavsregionen under första kvartalet 2007 med 22 % 
jämfört med föregående år.8 Även om företagets försäljning i USA fortfarande ökar med 2 % per år 
växer försäljningssiffrorna i Europa, Asien och Latinamerika med tvåsiffriga tal.9

I slutet av 2006 hade Nike runt 15 % av marknaden för sportkläder på det kinesiska fastlandet. 
Adidas kom tätt efter med 12 %, och det kinesiska tillverknings- och märkesföretaget Li Ning hade 
10 %.10 Asiatiska konkurrenter som Mizuno (som räknade med att fördubbla antalet försäljnings-
ställen på det kinesiska fastlandet under perioden 2006–2010), China Honxing Sports, Anta Sports 
och China Sports International har också erövrat betydande andelar av den här marknaden.11

För Nike är Kina nu företagets näst största marknad med en avkastning på uppskattningsvis 1 mil-
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jard US-dollar år 200712, och märket finns redan på över 3 000 försäljningsställen i världens mest 
tätbefolkade land.13 Enligt uppgift öppnar man en ny butik om dagen i Kina.14

Adidas har över 2 500 försäljningsställen i 300 kinesiska städer, och man hoppas ha över 5 000 till 
år 2010.15 Adidas VD Herbert Hainer sade nyligen till investerare att han hoppas att man då ska ha 
nått en årsomsättning i Kina på 1,56 miljarder US-dollar.16

Li Ning har 4 300 butiker i Kina. Många av dem finns i mindre städer där de västerländska märkena 
inte är så vanliga.17 Li Nings produkter är mellan 30 och 40 % billigare än exempelvis Nikes och Adi-
das.18 Anta Sports Products Ltd. har 4 000 butiker i Kina19 och Yue Yuen, världen största tillverkare 
av sportskor, skryter med en sjufaldig ökning av försäljningen i Kina under perioden 2005–2007, 
och antalet egna butiker där har ökat från 520 till 3 000.20

Detta kraftigt ökade intresse för Asien bygger på demografiska fakta. Med 1,3 miljarder människor, 
av vilka hälften är kvinnor under 30 år (och därför den idealiska marknaden för sportkläder)21, har 
Kina en enorm potential för ökad försäljning av sportkläder.

Det är inte konstigt att tillverkarna av sportkläder inte skyr några kostnader för att lägga beslag på 
sponsorskap i olympiaden.

Sponsorskap handlar om stora pengar

Adidas officiella sponsorskap för Pekingolympiaden kostade uppskattningsvis företaget mellan 80 
och 100 miljoner dollar i kontanter, tjänster, produkter och uniformer – och då är företagets eget 
team och sponsring av idrottare inte medräknade.22 Adidas har också skrivit avtal om att sponsra 
2012 års olympiad i London och betalar över 201 miljoner US-dollar för det. Då ingår rätten att 
utrusta det brittiska teamet i de olympiska spelen i Peking, Vancouver (2010) och London (2012).23

En arbetare som tillverkar Adidasskor i Kina måste arbeta i över fyra 

månader för att kunna köpa en biljett till de olympiska spelens öppningsce-

remoni i Peking.

Adidas satsade 200 miljoner US-dollar på sponsring av 2006 års världscup.24 Företaget är nu också 
officiell sponsor för UEFA:s (Union of European Football Association) Europacup 2008, North 
American Major League Soccer (med ett tioårskontrakt värt 150 miljoner US-dollar)25 och 2010 års 
världscup i Sydafrika.26

För att inte överträffas av sin huvudkonkurrent har Nike enligt uppgift kammat hem över 80 % av 
kontrakten på leverans av skor och kläder till professionella kinesiska basketbollag.27 Företagets 

budget för annonsering och sponsring uppgick 2007 till 1,9 miljarder US-dollar.28

Massor av pengar läggs ner på att skapa en image. 

Några olympiska lags sponsorer

Adidas Australien
Belgien
Kina (Olympiska spelen i Peking 2008)
Frankrike
Tyskland
Storbritannien (2008, 2010, 2012) 

ASICS Nederländerna

Bosco Sport Ryssland

China Hongxing Sports Ltd. Nordkorea

Freddy Italien

Hudson’s Bay Company (HBC) Kanada

Intersport Österrike

Li Ning Argentinas herrlag i basketboll
Kina (skytte, gymnastik, simhopp och bordtennis)
Spanien
Sverige
Sudan
Tanzanias friidrottslag 

Polo Ralph Lauren USA

Peak Irak

Roots USA

Speedo Australien

Switcher Schweiz

Vem missgynnas? 

Inför 2004 års olympiska spel i Aten uppmärksammade Play Fair Alliance världen på sportklädes-
industrins baksida: de urusla arbetsvillkoren för unga kvinnor, män och barn som tillverkar skorna, 
tröjorna, fotbollarna och andra artiklar i fabriker och hos legotillverkare över hela världen.
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Vilka var med i Play Fair Alliance?

Play Fair Allicance omfattade Oxfam, Rena Kläder-kampanjen och globala 

fackliga federationer. År 2004 organiserade den kampanjen Play Fair at 

the Olympics. Mer information finns på www.fairolympics.org. År 2007 

startade några av medlemmarna av Play Fair Alliance 2008 års Play Fair-

kampanj (se www.playfair2008.org).

Play Fair Alliance dokumenterade förskräckliga arbetsvillkor inom branschen, inklusive svältlöner, 
oerhört långa arbetsdagar med påtvingad och obetald övertid, exploaterande anställningsförhållan-
den, mobbning, sexuella trakasserier samt fysiska och muntliga övergrepp. Genom intervjuer med 
arbetare i Bulgarien, Kambodja, Kina, Indonesien och Turkiet visade alliansen att dessa villkor inte 
bara gällde några få, dåliga företag eller länder, utan var det ”normala”, som arbetare som tillver-
kade sportkläder över hela världen i större eller mindre utsträckning levde med.1

Rapporter om förekomsten av ”sweatshops” (svältlöner och dålig miljö) i sportklädesindustrin var 
inget nytt, och några tillverkare hade också tagit de första stegen för att komma till rätta med en 
del av dessa övergrepp inför OS i Aten. Men, som Play Fair Alliance påpekade, ansträngningarna 
var begränsade, antingen därför att affärsmetoderna i praktiken inte motsvarade de högtravande 
deklarationerna om företagens värderingar, eller därför att åtaganden för att respektera arbetslivs-
normer inte genomförts effektivt, eller därför att vissa märkesföretags uppriktiga försök undergrävts 
av bristfällig praxis bland konkurrenter som anlitat samma fabriker. 

Play Fair driver på 

Som svar på den allmänna bristen på framsteg när det gäller att undanröja övergrepp mot löntagare 
inom tillverkningen av sportkläder bad Play Fair Alliance år 2004 företag inom sektorn att anta ett 
Programme of Work (arbetsprogram) med konkreta steg som företagen skulle kunna genomföra 
för att förbättra villkoren för dem som tillverkar deras produkter. Alliansen bjöd in företagen att 
engagera sig i sektorsövergripande insatser för att förbättra villkoren i stället för att fortsätta agera 
var för sig.

När vi nu befinner oss i år 2008 är det dags att ställa frågan: ”Vad, om något, har blivit bättre?”

I den här rapporten försöker alliansen Play Fair 2008 besvara den frågan. Samtidigt presenteras en 
rad krav och en tidplan för hur reella, konkreta förbättringar ska kunna uppnås. Play Fairs forskare 
intervjuade över 320 arbetare från fabriker i Kina, Indien, Indonesien och Thailand om deras löner, 

1  En fullständig rapport finns på ”Play Fair at the Olympics” på www.fairolympics.org/background/olympi-
creporteng.pdf

erfarenheter och arbetsvillkor. Vi använde också sekundärt material som företags- och bransch-
profiler, publicerade och opublicerade rapporter, tidningsartiklar, webbsidor och fabriksannonser. 
Till sist hölls en workshop i Bangkok, Thailand, i november 2007 med deltagande av förkämpar för 
löntagares rättigheter från hela världen för att få deras synpunkter. Genom detta forskningsarbete 
hoppas vi kunna presentera en grov skiss över några av de kritiska frågor som för närvarande plågar 
arbetarna i tillverkning av sportkläder över hela världen.

I kapitel 1 ger vi en översikt över sportklädesbranschen, identifierar nyckelaktörerna, beskriver hur 
de interagerar och granskar hur dessa strukturella relationer kan bidra till att stärka, eller hindra, 
insatser för att förbättra arbetsförhållandena inom sektorn.

I kapitel 2 går vi igenom 2004 års Play Fair Alliances arbetsprogram och gör en bedömning av vad 
de största tillverkarna av sportkläder hittills har gjort.

I kapitel 3 koncentrerar vi oss på fyra viktiga områden där framstegen varit begränsade och 
där mycket mer måste göras. Det handlar om löntagarnas föreningsfrihet och rätt till kollektiva 
förhandlingar, behovet av löner på en nivå som täcker grundläggande behov, allt tillfälligare 
anställningsförhållanden som urholkar löntagarnas rättigheter och följderna av vågen av fabriks-
nedläggningar för löntagare och samhällen. Vi förklarar varför framsteg inom dessa fyra områden 
är avgörande för att arbetsvillkoren totalt sett ska kunna förbättras och presenterar reella fall som 
visar hur mycket som återstår att göra.

I kapitel 4 tar vi en närmare titt på den roll som världens största tillverkare av sportskor, Yue Yuen 
spelar. Företaget tillverkar 17 % av alla sportskor i världen.

Kapitel 5 fördjupar sig i fotbollstillverkningens värld. Vi lämnar de välkända insatserna för att 
minska förekomsten av barnarbete i Pakistan åt sidan och koncentrerar oss i stället på mindre 
välkända tillverkningscentra i Indien, Kina och Thailand, där vuxna arbetares arbetsvillkor ligger 
långt ifrån vad de borde vara.

Kapitel 6 har ett motto som lånats från ett av världens mest framgångsrika märkesföretag när det 
gäller sportkläder, Adidas: ”Impossible is nothing!” (Omöjligt är väl ingenting!) Trots att företaget 
hävdar att det är komplicerat att förbättra löner och arbetsvillkor och att det därför är svårt att göra 
framsteg, visar vi att högst verkliga förbättringar kan åstadkommas om företagen har den politiska 
viljan att göra det.

I kapitel 7 presenteras en uppsättning konkreta åtgärder med mätbara mål som, om de uppnås, 
skulle höja ribban för löntagarnas rättigheter inom branschen i hela världen till nästa olympiska 
spel i Vancouver 2010 och London 2012.
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Kapitel 1.  
En lönsam industri
Den globala sportklädesbranschen producerar inte bara sportartiklar, skor och kläder. Den produce-
rar också pengar – massor av pengar. 

Värdet på den globala marknaden för sportskor och kläder bedömdes i slutet av 2005 ligga på 74 
miljarder US-dollar. Marknaden för sportskor är visserligen mindre än den för sportkläder, men 
den växer dubbelt så fort.29 
 
Två företag – Nike och Adidas – dominerar nästan 60 % av marknaden för sportskor. Samma 
företag kontrollerar också runt 18 % av marknaden för sportkläder. Puma har cirka 7 % av sport
skomarknaden.30 

De märken som dominerar den globala marknaden för sportkläder gör ordentliga vinster. Sedan 
olympiaden i Aten 2004 har Nike, Puma, Adidas, Kappa, ASICS, Yue Yuen, Under Armour och Li 
Ning ökat sina vinster avsevärt – några av dem med över 200 % (se tabell 1). 

 Sportklädesindustrins resultat före skatt (US-dollar)

Företag 2004 2005 2006 2007
Ökning 
2004–2007 
(%)

Nike 1 450 000 000 1 859 800 000 2 141 600 000 2 199 900 000 51,72
Adidas 646 700 453 849 299 213 877 573 672 1 088 393 584 68,28
Puma 448 435 711 523 972 232 453 959 272 510 944 031 13,94
Yue Yuen 300 005 000 307 616 000 375 604 000 386 647 000 28,88
ASICS 64 755 447 100 270 835 147 816 138 203 735 461 214,62
Under Armour 16 300 000 19 700 000 39 000 000 52 600 000 222,7
Li Ning 14 739 267 22 593 546 36 803 693 57 407 416 289,49
BasicNet/Kappa 4 815 120 5 111 355 4 561 441 11 220 470 133,03

Reallönerna för arbetarna som tillverkar skorna, kläderna, fotbollarna och annan sportutrustning är 
däremot i många fall lägre idag än för tio år sedan. I exempelvis Bangladesh, där massiva protester 
bland anställda i konfektionsindustrin 2006 ledde till en höjning av minimilönen till BDT 1 662,50/
månad (24,30 US-dollar), ligger månadslönens realvärde (efter inflationen) idag under 1995 års 
minimilön.2 

2  1995 års minimilön på BDT 930, justerad med en 90,7-procentig ökning av landets konsumentprisindex 
mellan 1995 och september 2007.
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I många länder har löntagarna fått se hur minimilönen inte ökat alls, och i en del av dem kämpar 
arbetarna för att i alla fall få den, samt lagstadgad övertidsersättning och andra förmåner.

Vem är det som bestämmer?

Hur är det möjligt att de som befinner sig längst bort i leverantörskedjan i en allt lönsammare 
bransch fått så små förbättringar när det gäller löner och förmåner?

En del av svaret ligger i branschens struktur. Risker och kostnader flyttas ner till dem som har minst 
makt i den globala leverantörskedjan – de till övervägande delen unga kvinnor som arbetar 10–14 
timmar varje dag, och ibland mer, för att tillverka sportkläder för konsumentmarknaden.

Den globala leverantörskedjan, från arbetarna som tillverkar produkterna till märkesföretagen och 
återförsäljarna som marknadsför dem, består av många olika länkar. Ju längre upp i leverantörs-
kedjan ett företag finns, desto större är i regel förhandlingsförmågan – och vinsterna. 

Märkesföretag och återförsäljare i leverantörskedjans översta led har de mest direkta kontakterna 
med konsumenterna. Stora märken kan sälja sina produkter via varuhus som Footlocker, Wal-
Mart, Intersport och Carrefour eller ha egna försäljningsställen och märkesbutiker. De riktigt stora 
märkena och återförsäljarna har stor makt i leverantörskedjan på grund av sin förmåga att fastställa 
leveransplaner och priser som betalas till leverantörer längre ner i kedjan.

Märkesföretagen koncentrerar sig vanligen på att formge, lansera och marknadsföra produkterna 
och lägger ut den faktiska tillverkningen på andra. Legotillverkningen kan samordnas av en inköp-
sagent – ett företag som organiserar produktionen för märkesföretaget genom en rad underleve-
rantörer men som inte självt tillverkar någonting – eller så kan beställningar läggas ut direkt på en 
leverantör.

Leverantörerna kan vara stora, transnationella företag med fabriker över hela världen. Då har de 
vissa möjligheter att förhandla med köparna om arbetsscheman och priser. De kan emellertid också 
vara mindre företag med en eller två fabriker. De har knappast någon makt att förhandla och lever 
med snäva vinstmarginaler.

Vissa leverantörer skickar i sin tur ut delar av produktionen längre ner i kedjan; till små syfabriker 
eller hembaserad tillverkning. Längst ner i leverantörskedjan finns legotillverkare och hemarbetare 
som knappast alls kan påverka priser och arbetsvillkor.

Oavsett om de arbetar i direktlevererande fabriker, hos underleverantörer eller hemma, får anställ-
da i konfektionsindustrin ut en mycket liten del av den rikedom de producerar, och deras förhand-
lingsförmåga är närmast obefintlig. Som vi ska se i kapitel 3, stöter de på oerhörda hinder när de 
försöker organisera sig fackligt för att förhandla fram förbättringar av löner och arbetsvillkor.

Var tillverkas sportartiklarna?

Produktionen av sportskor sker främst i fyra länder: Kina, Vietnam, 

Indonesien och Thailand. För Nike kommer 35, 31, 21 respektive 12 % av 

alla deras skor från dessa länder.31 90 % av alla sportskor tillverkas i dem. 

Kinas andel av den globala produktionen av sportskor är 58 %. Närmast 

efter följer Indonesien med 12 %32.

Tillverkningen av fotbollar är också mycket koncentrerad. Cirka 80 % 

kommer från Sialkot i Pakistan33 och övriga 20 % kommer huvudsakligen 

från Indien, Kina och Thailand.

Tillverkningen av sportkläder är mer spridd över världen. Nike, till exem-

pel, tillverkar kläder i 36 länder, men den största delen sys i Asien34. Adidas 

meddelar att dess produkter tillverkas i 65 länder, men produktionen är 

koncentrerad till Kina, Indien, Indonesien, Thailand, Turkiet och Vietnam.35 

ASICS lägger ut produktionen på fabriker i 31 länder, även om mer än 

hälften av fabrikerna ligger i Kina.36 Puma meddelar att man anlitar fabri-

ker i 47 länder; de flesta ligger i Kina, Vietnam, Indien, Sydkorea, Thailand 

och Malaysia.37w

Tillverkningen av sportskor omstrukturerades och konsoliderades kraftigt 

på 1980-talet när kvoterna för dessa produkter avskaffades. Sedan kläd-

kvoterna i multifiberavtalet fasades ut i slutet av 2004 har också klädtill-

verkningen genomgått en mycket omfattande omstrukturering och den är 

ännu inte slutförd, delvis på grund av importrestriktioner som USA och 

EU infört för Kina. Restriktionerna ska upphävas i slutet av 2008. Ett av 

de troligaste resultaten av att kvotsystemet avskaffats är att produktionen 

konsolideras till ett mindre antal stora leverantörer av stora beställningar 

– även om det kanske inte sker i samma omfattning som när det gällde 

tillverkningen av sportskor.
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Transnationella tillverkare

En del leverantörer av sportkläder är Asienbaserade transnationella företag som specialiserat sig på 
att organisera huvudsakligen i exportinriktad, arbetskraftsintensiv tillverkning till låga kostnader 
och låga löner, i stora volymer i en rad fabriker. Dessa företag, som sysselsätter tiotusentals arbe-
tare, har direkta leverantörskontakter med större västerländska och japanska märkesföretag och 
återförsäljare. Till skillnad från märkesföretagen, som är mycket synliga i butiker på huvudgator, 
i massmediernas annonsering och på idrottsevenemang som de olympiska spelen, förblir dessa 
leverantörsföretag okända för konsumenterna. De spelar emellertid en allt större roll i beslut om var 
och på vilka villkor kläder och skor ska tillverkas.

De asiatiska transnationella företagen har gått vidare från att vara leverantörer längst ner i leveran-
törskedjan till att kontrollera sina egna globala leverantörskedjor. Många har startat tillverknings-
anläggningar på det kinesiska fastlandet, i andra delar av Asien samt i Latinamerika och Afrika. En 
del har tagit sig upp i leverantörskedjan genom att erbjuda kunderna integrerade mervärdestjänster 
med exempelvis formgivning och utveckling, framställning av prototyper och modeller etc.

Denna konsoliderade tillverkningsmodell dominerar redan i sportskobranschen, och det finns några 
iögonfallande exempel också inom klädbranschen. I takt med att klädindustrin omstruktureras kan 
vi också vänta oss att få se transnationella tillverkare som kontrollerar stora delar av tillverkningen 
av sportkläder. 

Konsolidering inom tillverkning av  
sportkläder
"  Sportskor: Sportskomärkena hämtar i regel sina skor från ett fåtal stora leverantörer för   

 att utnyttja de ekonomiska fördelarna med stordrift och integrerade tjänster. Exempelvis fördelar 
Nike en stor del av sin skoproduktion mellan fem leverantörer (Yue Yuen, Tae Kwang, Chang 
Shin, Pan-Asia Grup och Feng Tay) som var och en svarar för runt 15 %. Övriga märken använder 
 sig av liknande strategier för sina inköp. 
Världens största tillverkare av sportskor, Hongkong-baserade Yue Yuen, tillverkade 17 % av värl-
dens alla sportskor under 2006. Ni kanske inte har hört talas om Yue Yuen, men om ni har skor 
från exempelvis Adidas, ASICS, New Balance eller Puma är det troligen Yue Yuen som tillverkat 
dem. Vi återkommer till Yue Yuen i kapitel 4.

"  Sportkläder: Sportklädesbranschen är inte lika konsoliderad, men stora transnationella leveran-
törer har gjort sig kännbara också här. Världens största och näst största tillverkare av exempelvis 
kepsar är de koreanska transnationella Dada Corporations och Yupoong Inc. 
 Dada Corporations tillverkar var fjärde sportkeps i världen i sina fabriker i Bangladesh, Kina, 
Vietnam och Indonesien. Största delen av företagets export går till USA, där mössorna säljs under 
en rad olika märken.al Yupoong Inc., den andra största kepstillverkaren, är ett koreanskt trans-

nationellt företag med kontor och fabriker i Korea, Vietnam, Bangladesh, USA, Storbritannien 
och, tills helt nyligen, Dominikanska republiken.39 

 

 Ni har nog inte hört talas om något av de här företagen, men om ni har sportkepsar från Nike, 
Adidas, Timberland eller Reebok (Adidas har köpt Reebok men fortsätter att använda märket i 
sin tillverkning), är de troligen tillverkade av något av dem. 

Inköpsagenter

En vanligare modell för klädtillverkningen är användning av agenter som inte äger någon tillverk-
ningsfabrik men som organiserar produktionen för märkesföretagen och återförsäljare genom ett 
nätverk av leverantörer och underleverantörer i olika länder över hela världen. De fungerar som en 
butik (eller leverantörskedjeföreståndare och logistikhanterare) för märkesföretaget eller återför-
säljaren. Affärsmodellen ger agenterna – och deras kunder – maximal flexibilitet och möjlighet att 
snabbt reagera på föränderliga marknader. Den bygger också på att det finns tillgång till arbetskraft 
som är flexibel, har lösa anställningsformer och kan avvecklas vid behov.

Li & Fung är världens största inköpsagent. År 2005 hanterade företaget produkter till ett värde av 
7,1 miljarder US-dollar.an Huvudkontoret ligger i Hongkong och man samordnar tillverkningen av 
produkter med hjälp av ett nät av kontor i nära 40 länder. Den största delen av tillverkningen sker i 
Asien, men under senare år har Li & Fung också startat verksamhet i Medelhavsregionen, Östeuropa 
och Centralamerika – områden som ligger närmare kunderna i Europa och USA. 

Ni har kanske aldrig hört talas om Li & Fung, men om ni har något sportplagg av märket Fila eller 
Kappa var det Li & Fung som såg till att det tillverkades.

Vad betyder allt det här för löntagarnas  
rättigheter?
Av tradition har ansvaret för att löntagarnas rättigheter respekteras i första hand legat hos den 
primära arbetsgivaren, som har att handskas med anställda, fackliga organisationer och lokala 
politiska ledningar i allt som gäller företagets ansvar, i enlighet med lokala arbetsmarknadslagar och 
kollektivavtal.

I de globala leverantörskedjorna som är typiska för sportklädesindustrin upphör ansvaret för att se 
till att löntagarnas rättigheter respekteras emellertid inte vid fabriksgrindarna. 
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Köparnas ansvar

Sedan märkesföretag och återförsäljare på 1990-talet börjat utsättas för kritik från konsumenter 
och organisationer som kämpar för rättigheter i arbetslivet, har de som inte själva tillverkar sina 
märkesvaror i regel accepterat att de är medansvariga för att se till att villkoren för produktionen av 
varorna överensstämmer med internationellt antagna arbetslivsnormer och lokala lagar.

Det ansvaret följer delvis av den makt som märkesföretagen och återförsäljarna har över produk-
tionsvillkoren. 

Köpare har exempelvis utövat avsevärd kontroll över: 
 
" design och material,

" volymer, tidsscheman och beställningsfrekvens,
" tidsgränser för produktion och leverans,
" beställningsstabilitet,
" priser till leverantören och
" kvalitet.

Alla dessa faktorer kan påverka arbetsvillkoren på fabriksgolvet. När ordervolymen blir för stor 
och tidsgränserna för korta, kompenserar fabrikerna ofta det genom att öka övertiden, ställa upp 
orimliga produktionsmål för de anställda och/eller genom att lägga ut arbete på andra fabriker. När 
ordertillgången varierar, kompenserar fabrikerna ibland det genom att ta in personal på flera efter 
varandra följande tidsbegränsade anställningskontrakt. När priserna är för låga, kan de anställda 
inte få några löneförhöjningar.

Om vi ska omfördela riskerna och kostnaderna för framställningen av sportkläder på ett rimligare 
sätt, måste märkesföretagen och återförsäljarna högst upp i leverantörskedjan ta en betydande del 
av ansvaret för tillverkningsvillkoren. 

”Leverantörsägande”

Leverantörerna slipper dock inte undan. Små leverantörer har föga förhandlingsmakt i förhållande 
till märkeskunderna. De brukar konkurrera med priset och har nästan aldrig möjlighet att lägga 
över kostnaderna för respekt för arbetslivsnormerna på köparna. Deras möjlighet att höja löner eller 
andra ekonomiska förmåner är därför mycket begränsad.

Många leverantörer, i synnerhet inom sportskobranschen, är emellertid stora multinationella före-
tag. De måste ta ett större ”ägande” när det gäller skyldigheten att respektera arbetslivsnormerna 
och göra seriösa insatser för att förbättra lönerna och andra former av ersättning.

Framväxten av stora, konsoliderade transnationella leverantörer betyder att vissa tillverkare av 
sportkläder kan ha större makt att förhandla med köpare och bör därför, enligt vår uppfattning, ta 
en lika stor andel av ansvaret för att garantera löntagarnas rättigheter i sina anläggningar.

Inom processen för konsolidering av branschen kan dessa transnationella leverantörer skapa 
stabilare och långsiktigare relationer till de stora märkesföretagen. Som en följd av det kan de 
också lägga över en del av de ökade kostnaderna på kunderna och kräva rimligare tidsgränser för 
produktionen. En del analytiker antyder exempelvis att sportskojätten Yue Yuen, genom sin storlek 
och plats i leverantörskedjan, har kunnat lägga över en del av de ökade materialkostnaderna på 
köparna.41

På plussidan kan konsolideringen av branschen öppna möjligheter för att en transnationell leveran-
tör, och i synnerhet en som tillverkar skor, ska kunna förbättra lönerna och arbetsvillkoren avsevärt, 
också där sådana åtgärder får ekonomiska konsekvenser.

Märkesföretagen hävdar att när de skapar långsiktiga affärsförbindelser med ett litet antal stora 
leverantörer ökar deras möjligheter att tillsammans med dessa arbeta för att upprätthålla interna-
tionella arbetslivsnormer och lokal lagstiftning.

Det finns emellertid inga garantier för ökad stabilitet och bättre villkor för de anställda hos helägda 
fabriker eller underleverantörer, om märkesföretagen och återförsäljarna koncentrerar produktio-
nen till några få stora, transnationella leverantörer. Om inte köparna, inköparna och leverantörerna 
gemensamt går med på att ändra villkoren för sin affärsverksamhet, kommer begränsningarna för 
vad som kan uppnås på fabriksgolvet fortfarande att finnas kvar.

Efter konsolideringen kommer löner och arbetsvillkor att fortsätta vara beroende av leverantörens 
och fabriksledningens förmåga och vilja till förhandling om anständiga löner och arbetsvillkor, de 
anställdas förmåga att förhandla kollektivt och de lokala politiska ledningarnas förmåga och vilja att 
förbättra och upprätthålla arbetsmarknadslagar och förordningar. Den nuvarande affärsmodellen 
undergräver allt detta.

Tyvärr har Play Fairs undersökningar funnit exempel på hur transnationella leverantörer och 
inköpsagenter fattat beslut som påverkat löntagarnas rättigheter negativt, oberoende av vad mär-
kesföretagen har gjort. Efter utfasningen av importkvoterna under multifiberavtalet har transna-
tionella leverantörer exempelvis stängt fabriker i vissa länder, trots märkesinköparnas uppenbara 
vilja att fortsätta köpa in varor från dem. I andra fall har leverantörerna motarbetat bildandet av 
fackföreningar på sina fabriker, trots att märkesföretagen uttryckligen velat köpa produkter från 
en fackligt organiserad fabrik. Det har också hänt att leverantörer flyttat beställningar från fackligt 
organiserade fabriker till andra utan fackföreningar. 

I kapitel 3 ska vi titta på några av sådana fall.

Den affärsmodell som dominerar inom sportklädesbranschen har givit upphov till ett komplicerat 
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nät av aktörer och mellanhänder med varierande grad av kontroll och/eller inflytande. En konsoli-
dering av branschen skulle kunna skapa nya möjligheter för att ta itu med kränkningar av löntagar-
nas rättigheter. Avsevärda förbättringar av löner och arbetsvillkor inom branschen kan emellertid 
inte komma till stånd om inte köpare, leverantörer, inköpsagenter och fabriksledningar börjar 
samarbeta med fackliga organisationer, regeringar och frivilligorganisationer i en omfattande, 
gemensam och sektorsövergripande insats för att undanröja de systemfel i branschen som hindrat 
enskilda aktörer från att nå framgång.

I kapitlen 6 och 7 kommer vi att titta på några exempel på vad som gjorts och kan göras.

Kapitel 2.  
Företagen långsamma i 
starten
Kampanjen Play Fair at the Olympics lanserades 2003 och var den största internationella mobilise-
ringen någonsin av det slaget för löntagares rättigheter. Fackliga organisationer och organisationer 
för rättigheter i arbetslivet över hela världen deltog. Hundratals organisationer och många av de 
främsta idrottarna fanns med i över 500 lokala evenemang i 35 länder. Över en halv miljon namn-
teckningar samlades in till stöd för kampanjen.

Kampanjen visade med all önskvärd tydlighet för sportklädesbranschen att både konsumenter och 
arbetare är oroliga över kränkningarna och exploateringen som döljer sig bakom många sportklä-
desmärkens ansikte utåt.

Kampanjens mål var emellertid inte att genera företagen med berättelser om kränkningar av 
löntagarnas rättigheter. Play Fair-alliansen ville ha kontakt med de stora företagen och branschor-
ganisationerna i ett allvarligt försök att hitta verkliga lösningar på de problem som anställda inom 
branschen varje dag kämpar med. Framstegen har tyvärr hittills varit små.

Företagens svar på Programme of Work

År 2004 antog kampanjen ett arbetsprogram för branschen (Programme of Work). Det hade utarbe-
tats för att kraftigt öka aktiviteterna för att främja föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar och 
utveckla branschövergripande insatser och samarbete med relevanta intressenter för att garantera 
att arbetslivsnormer respekteras. Programmet uppmanade företagen att enskilt och gemensamt 
förbättra sina uppförandekoder och program för efterlevnad och samordna dem med de bästa 
metoderna inom sektorn samt vidta positiva åtgärder för att bland annat: 

" underlätta utbildning av anställda och ledningar om föreningsfrihet,
" bygga upp mekanismer för hantering av klagomål och konflikter, samt effektiva ledningssystem
"  utveckla tydlig vägledning om föreningsfrihet och kollektivavtalsförhandlingar för leverantö-

rerna.
"  samarbeta med tillförlitliga (lokala) organisationer som löntagarna och deras fackföreningar har 

förtroende för och arrangera eller bidra till social kontroll eller arbetsplatsinspektioner,
"  underteckna ett ramavtal3 mellan textilarbetarinternationalen ITGLWF och World Federation of 

3  Enligt Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) är ett internationellt ramavtal ”ett avtal som 
förhandlats fram mellan ett multinationellt företag och en global facklig federation rörande företagets inter-



Sid. 26

!

Pressembargo 21 april kl 00:01

Sid. 27

Sporting Goods Industries (WFSGI) och dess medlemsföretag för att underlätta föreningsfrihet 
och kollektivavtalsförhandlingar, 

"  utveckla stabilare affärsförhållanden med leverantörerna, ge tillräckliga ledtider så att pro
     duk tionen kan bedrivas under humana arbetstider och betala leverantörerna priser som fullt ut
     speglar kostnaderna för efterlevnad av arbetslivsnormerna, samt
"  Engagera ILO i en utredning av inköpspraxis och en mer aktiv roll i tillämpning och kontroll av 

uppförandekoder.

I maj 2004 sammanträdde sex sportklädesföretag (Puma, ASICS, Umbro, Mizuno, Nike och Adi-
das), WFSGI, Fair Labor Association (FLA) och Internationella olympiska kommittén med Play Fair 
Alliance i Genève på inbjudan av ILO. Fila, Lotto och Kappa hade också inbjudits men deltog inte.

WFSGI är den främsta internationella branschorganisationen och företräder tusentals företag med 
tillverkning av sportkläder.Dess reaktion var en stor besvikelse, i synnerhet med hänsyn till det 
uppenbara behovet av en samordnad, branschövergripande insats som kan utöva tillräcklig kontroll 
över produktionen för att införa avsevärda förändringar av den.

WFSGI överlät åt FLA att ta ledningen i de frågor som alliansen tagit upp trots att bara fyra av 
WFSGI:s medlemmar tillhör FLA.4 I en senare brevväxling uppgav WFSGI att man inte ville teckna 
något ramavtal med ITGLWF eller ta på sig en ledande roll som branschföreträdare i dessa sam-
manhang.

FLA var däremot mer förstående. Man har utarbetat detaljerade vägledningar om frågor som gäller 
föreningsfrihet för sina medlemmar, med testprogram och nyckelfrågor som medlemsföretagen 
måste granska för att avgöra om leverantörerna respekterar denna grundläggande rättighet för 
löntagare. FLA har också genomfört utbildningar för företagsledningar i flera länder. FLA:s trovär-
dighet hos vissa intressenter begränsas emellertid av bristerna i dess uppförandekod, kontrollmeto-
der och styrningsmodell.

Vad är Fair Labor Association?

Fair Labor Association (FLA) har bildats på initiativ av företag, universitet 

och frivilligorganisationer. I februari 2008 ingick 24 märkesföretag i FLA; 

bland dem Adidas, ASICS, Nike, Puma och Patagonia. Tillsammans repre-

senterar de majoriteten av de stora märkena när det gäller sportskor och 

en betydande andel av marknaden för sportkläder. FLA har också anslutit 

nationella verksamhet. Huvudsyftet med ramavtal är att lägga fast ett formellt, löpande samarbete mellan 
det multinationella företaget och den globala fackliga federationen så att man kan lösa problem och verka för 
båda parters bästa.”

4  Vid den tidpunkten svarade de fyra WFSGI-medlemmarna i FLA för 63 % av sportskomarknaden och 15,8 % 
av marknaden för sportkläder.

fem leverantörer (Participating Suppliers), bland dem Forward Sports Ltd., 

som tillverkar fotbollar i Pakistan. Företagen har förbundit sig att tillämpa 

ett program med normer i arbetslivet, göra uppföljningar och rätta till det 

som krävs för att fabrikerna ska uppfylla FLA:s normer.

FLA:s uppförandekod har kritiserats av fackföreningar och grupper som 

arbetar för mänskliga rättigheter, eftersom den inte innehåller något om 

löner som man kan leva på, ändamålsenligt skydd för arbetstiden eller 

tillräckliga garantier för föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar i län-

der där lagstiftningen förbjuder dessa rättigheter. I februari 2008 började 

FLA se över sin kod. 

Mer information om FLA finns på www.fairlabor.org.

De enskilda företagen reagerade på olika sätt. Play Fairs representanter träffade fyra av de företag 
som den inledande kampanjen riktade sig till (Puma, ASICS, Mizuno och Umbro), och alla gick med 
på att vidta några av de åtgärder som krävdes i arbetsprogrammet.5

I varierande utsträckning åtog sig företagen att: 

"  arbeta med frågor om föreningsfrihet genom att tillsammans med Play Fair-organisationer ordna 
utbildning av de anställda (Umbro och Puma),

"  ägna större uppmärksamhet åt effekterna av inköpsmetoderna och sprida relevant information 
till kampanjen (Puma),

"  utvärdera och vidareutveckla sina metoder i fråga om arbetslivsfrågor, inklusive kartläggningar 
av leverantörskedjan och lönekriterier (ASICS och Mizuno),

"  överväga samarbete med andra aktiva företag och frivilligorganisationer via FIA (Puma och 
Umbro). Efter kampanjen gick Umbro och ASICS med i FLA. 

Kappa, Lotto och Fila, som belystes i 2004 års kampanj, var mindre samarbetsvilliga. Kappa, som 
ingår i ett joint venture med Li & Fung, träffade 2005 ITGLWF:s italienska medlemsorganisation 
för samtal om möjligheterna till ett globalt ramavtal, men hittills har inga framsteg gjorts. Lotto 
erkände betydelsen av ett sektorsövergripande arbete och av överläggningar med fackliga orga-
nisationer på nationell nivå men har inte vidtagit några meningsfulla åtgärder med anledning av 
arbetsprogrammet. 

Företag som är medlemmar av FLA (inklusive Nike, Reebok, Adidas och Puma) svarade gemensamt 
på arbetsprogrammet och bekräftade att det är mycket viktigt att främja föreningsfriheten och att 
de som ska följa utvecklingen av den behöver ytterligare vägledning. De bekräftade också behovet av 

5  En utvärdering av företagens reaktioner kort efter 2004 års kampanj finns hos Merk, Jeroen, 2005. The 
Play Fair at the Olympics Campaign: An evaluation of Company Responses. Clean Clothes Campaign, Oxfam, 
Global Unions. Rapporten kan hämtas från http://www.fairolympics.org/background/pfdc_evaluation.pdf.
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att utarbeta strategier för att göra löntagarna medvetna och skapa en miljö som främjar bildandet 
av fritt valda fackliga organisationer eller anslutning till sådana. FLA-företagen lovade också ta fram 
effektivare mekanismer för hantering av klagomål och nya former för dialog och samarbete med 
lokala intressenter.

Tyvärr fick Play Fairs krav på att företagen skulle ta itu med uppköpsmetodernas konsekvenser för 
löntagarnas rättigheter i leverantörskedjan mycket lite stöd.

År 2006 publicerade Oxfam International sin rapport Offside!, som utvärderade företagens 
framsteg med arbetsprogrammet, i synnerhet i fråga om föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar. Oxfam fann visserligen att några företag gjort ansträngningar i enskilda fabriker, 
men framstegen har varit begränsade. Rapporten slog dessutom fast att det skett ”få framsteg i fråga 
om rapportering av hur märkesföretagen hanterar konsekvenserna av sina inköpsmetoder – priser, 
leveranstider och stabiliteten i relationerna – för löntagarnas rättigheter.”43

Varför är löntagarnas rättigheter fortfarande 
ett problem?
Sedan 2004 har antalet initiativ rörande företagens sociala ansvar (CSR) vuxit mycket snabbt. 
Under senare år har ledande märkesföretag bekräftat att tidigare initiativ för kontroll och efterlev-
nad misslyckats med att få till stånd effektiv efterlevnad av uthålliga arbetslivsnormer i fabriker som 
tillverkar sportkläder. Man har därför börjat försöka identifiera och ta itu med de grundläggande 
orsakerna till kränkningarna av löntagarnas rättigheter.44 Detta är positivt.

Oavsett detta bör förkämpar för rättigheter i arbetslivet se efter vilken typ av problem som får störst 
uppmärksamhet av klädtillverkarna och flerintressentinitiativ (MSI), och vilken typ som uppmärk-
sammas minst. Samtidigt som processbaserade inköpsmetoder som korta ledtider och alltför många 
ändringar i design på senare tid tagits upp i rapporter om företagens sociala ansvar, är det svårare 
att hitta en uppriktig diskussion om hur lönerna påverkas av köparnas låga priser till leverantö-
rerna.

Företagen har också haft en tendens att ”plocka den frukt som hänger längst ner” – de mest flagran-
ta och förfärliga i allmänhetens ögon, som barnarbete, eller de som syns mest och är lättast att mäta 
och åtgärda, som spärrade nödutgångar, eller så har man koncentrerat sig på frågor som har få eller 
inga ekonomiska eller strukturella konsekvenser för märkesföretagen i toppen på leverantörskedjan.
Företag (och många CSR-konsulter) har fortsatt att koncentrera sig på utveckling av ett ”affärsfall” 
för efterlevnad av arbetslivsnormer och har betonat de potentiella kostnadsbesparingar som ligger i 
god personalpolitik.45 Detta tillvägagångssätt riskerar emellertid att missa behovet av förbättringar 
av de anställdas löner och andra ekonomiska frågor som kan påverka vinsterna eller priserna.

Även om märkesförtagen bekräftat att föreningsfriheten är en grundläggande rättighet i arbetsli-

vet – en fråga som vi kommer att behandla mer utförligt i nästa kapitel – har det också funnits en 
tendens till att konsolidera produktionen till områden där den rätten är begränsad, förbjuden eller 
hotad genom lagstiftning.46 Denna konsolidering och andra faktorer har lett till nedläggningar och 
massavskedanden, även på fabriker där förbättringar med stor möda uppnåtts, vilket undergräver 
gjorda framsteg.

Slutligen har många av de ”uthålliga” lösningar som företagen och FLA föreslagit handlat om att 
utbilda företagsledningar om rättigheter i arbetslivet och processer för personaladministration, sna-
rare än om att skapa en positiv miljö för fackliga organisationer och organisering bland de anställda, 
eller på att förändra inköpsmetoder och affärsmodeller på märkesföretagsnivå.

Utbildning av företagsledningar om rättigheter i arbetslivet kan ge en del positiva resultat, men 
ledningarna är bara några av bitarna i pusslet. Uthålliga lösningar förutsätter också att löntagarna 
är medvetna om sina rättigheter och att de och deras företrädare aktivt deltar i alla åtgärder som 
vidtas för att förbättra metoder och arbetsvillkor.

Samarbete krävs

En positiv utveckling sedan den inledande kampanjen Play Fair at the Olympics startade är att det 
blir allt vanligare med samarbete mellan företag, fackliga organisationer, regeringar och frivilligor-
ganisationer i frågor om rättigheter i arbetslivet. Detta är av avgörande betydelse om man ska kunna 
nå verkliga framsteg.
Även om sportklädesbranschen som vi sett är ytterst konkurrensbetonad, finns det gott om ut-
rymme för samarbete kring gemensamma grundregler och metoder för att garantera att ett företags 
konkurrensfördelar inte bygger på de anställdas otrygghet och stora misär.

En del företag, nämligen Adidas, Puma och Nike, har offentliggjort listor över fabriker de anlitar 
och öppnat dörren för samarbete med andra som gör inköp från samma fabriker, för kontroll och 
nödvändiga åtgärder. Än viktigare är att offentliggörandet av fabrikernas placering är en inbjudan 
till fackliga organisationer och frivilligorganisationer som arbetar med rättigheter i arbetslivet att 
lyfta fram arbetsplatsproblem, göra märkesföretagen uppmärksamma på dem och samarbeta kring 
åtgärder för att undanröja problemen. Faktum är att dessa märkesföretag och flera av deras vikti-
gaste leverantörer under nationella möten i Filippinerna, Thailand, Indonesien och Malaysia fört en 
dialog med ITGLWF:s medlemsförbund om tillämpning av föreningsfrihet och kollektiva förhand-
lingar i de lokala leverantörskedjorna.

Även om många företag börjat sprida resultaten av fabrikskontroller till varandra genom databaser 
som Fair Factories Clearinghouse,47 förs den informationen inte vidare till andra viktiga intressen-
ter, som fackföreningar och frivilligorganisationer.

FLA och dess medlemsföretag har samarbetat kring utbildningsprogram och kompetensutveckling 
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i regioner eller fabriker som de köper in produkter från. Det har också vidtagits tydliga åtgärder på 
enskilda fabriker där märkesföretagen, lokala fackföreningar och globala fackliga federationer som 
ITGLWF samarbetat för att lösa specifika problem.

Vi anser att ökat samarbeta över hela sportklädesbranschen – mellan köpare, leverantörer, inköpsa-
genter, flerintressentinitiativ, anställda och deras företrädare, regeringar och frivilligorganisationer 
– är avgörande om vi ska komma till rätta med de mest envisa kränkningarna av rättigheterna i 
arbetslivet och svältlönerna som fortfarande hemsöker branschen. Så länge branschen inte angriper 
de grundläggande orsakerna till dessa problem kommer löntagarnas rättigheter att kränkas också i 
fortsättningen. 

Kapitel 3.  
Riv hindren!  
Åtgärder för bättre löner 
och arbetsvillkor i den glo-
bala sportklädesindustrin
Åtgärder för bättre löner och arbetsvillkor i den globala sportklädesindustrin
Med hjälp av erfarenheterna av 2004 års kampanj Play Fair at the Olympics lanserade några med-
lemmar av Play Fair Alliance år 2007 kampanjen ”Play Fair 2008”.
På grundval av sportklädesbranschens och den olympiska rörelsens reaktioner på arbetsprogram-
met6 lade Play Fair 2008 fram en lång rad krav till Internationella olympiska kommittén, nationella 
olympiska kommittéer, märkesföretag och leverantörer, regeringar och investerare.

Play Fair 2008:s kampanjförklaring och en fullständig kravlista finns på: 

www.playfair2008.org/templates/templalteplayfair/docs/PF_2008_campaign_statement.pdf

Om var och en av de huvudsakliga aktörerna i branschen – märkesföretag, leverantörer, inköpare 
och flerpartsforum – vidtar konkreta åtgärder för att uppfylla kraven, kunde vi komma en bra bit på 
väg mot bättre arbetsvillkor i branschen.

För att driva på processen har vi identifierat tre centrala problem som, om de inte åtgärdas, kommer 
att stå i vägen för branschens möjligheter att åstadkomma några verkliga framsteg i andra frågor. 

Det handlar om:
" bristande respekt för föreningsfriheten och rätten att förhandla kollektivt,
" otrygga anställningsförhållanden på grund av omstrukturering av branschen, och
" missbruk av korttidsanställningar och andra otrygga anställningsformer.

Den bristande respekten för löntagarnas föreningsfrihet och rätt att förhandla kollektivt motverkar 
löntagarnas försök att lösa problem på arbetsplatserna när de uppstår, och att förhandla om lång-
siktiga förbättringar av löner och arbetsvillkor.

På samma sätt har vågen av fabriksnedläggningar, som följt på omstruktureringen av branschen 
under de senaste åren, bidragit till att skapa rädsla bland anställda och leverantörer och spätt på 
myten om att alla försök att förbättra villkoren bara kommer att leda till att ännu fler arbetstillfällen 

6  Företagens svar finns på http://www.fairolympics.org/background.html.
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försvinner. När löntagarna hotas med att förlora arbetet är det mindre troligt att de gör något för att 
ifrågasätta orimliga metoder i arbetslivet.

Den ökande användningen av korttidsanställningar och andra former av otrygga anställningar 
betyder att de anställda nekas socialförsäkringar och andra förmåner som de enligt lag har rätt till 
och avskräcker dem från att organisera sig. Den urholkar också upprätthållandet av arbetslivslag-
stiftning, som dessutom alltför ofta bara gäller fast anställda.

Om sportklädesbranschen menar allvar med att förändra sina nuvarande affärsmetoder är det 
nödvändigt att man snabbt vidtar åtgärder för att ta itu med dessa tre huvudfrågor.

I detta kapitel och genom hela rapporten tittar vi närmare på begränsningar av föreningsfriheten 
och rätten till kollektiva förhandlingar, fabriksnedläggningar och otrygga anställningar.

Ett fjärde hinder att klara – som dessutom kanske är det högsta – handlar om lönerna.

Märkesföretagen har en tendens att koncentrera sig på frågor som kan angripas utan några större 
förändringar av vinsterna eller produkternas priser. Så kallade ”cash standards”, som en lön man 
kan leva på, kan påverka de sammanlagda arbetskraftkostnaderna och därmed också löner och 
priser.

Även om företagsledarna varit villiga att i några fall agera för att garantera att anställda får lagstad-
gad minimilön, eller den lön som är vanlig i branschen, har de i allmänhet inte velat göra något för 
att se till att lönerna räcker till för att täcka de mest grundläggande behoven. 

Löner som det går att leva på är inte en fråga bara om mer pengar i de anställdas fickor. Det är också 
en del av förbättringarna av de allmänna arbetsvillkoren – exempelvis minskning av de alltför långa 
arbetsdagar som anställda ibland går med på därför att de inte kan klara sin försörjning utan att 
arbeta orimligt mycket övertid, även om det är olagligt. 

Av dessa anledningar gör vi både en granskning av frågan om en lön man kan leva på och lägger 
fram konkreta förslag till vad branschen kan göra för att efterleva den normen.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Hindret

Även om dessa rättigheter erkänns i uppförandekoderna hos de flesta stora 

företag som säljer sportkläder, är de ständigt hotade. Anställda som orga-

niserar sig blir diskriminerade eller avskedas och kan till och med drabbas 

av våld. Fabriker där anställda organiserat fackföreningar har stängts och 

beställningar har flyttats till fabriker utan fackföreningar. Inköpen från 

Kina, Vietnam och andra områden där föreningsfriheten är begränsad i 

lag har ökat. 

Föreningsfriheten är en grundläggande rättighet men beskrivs också som en lag som, där den 
respekteras, sätter anställda och deras företrädare i stånd att ta itu med och lösa omedelbara ar-
betsplatsfrågor tillsammans med ledningen och förhandla om långsiktiga förbättringar av löner och 
arbetsvillkor. Den öppnar också möjligheter för att uppnå betydande, hållbar efterlevnad av andra 
avgörande arbetslivsnormer.

Som svar på klagomål från anställda, fackföreningar och kampanjgrupper har vissa inköpare av 
sportkläder i enskilda fall vidtagit åtgärder för att stoppa repressalier mot anställda som använt 
sig av föreningsfriheten, och drivit på leverantörerna för att de ska acceptera och förhandla med 
fackföreningar när sådana bildats. De största märkesföretagen har offentligt uttryckt stöd för fören-
ingsfriheten i sina uppförandekoder, och vissa ledande företag, som Nike och Adidas, har förbundit 
sig att göra mer för att se till att den rätten respekteras i deras leverantörskedjor.48

Den vanligaste inställningen och praxis inom branschen, liksom i konfektions- och skobranschen i 
sin helhet, är så negativ till bildandet av fackliga organisationer att det krävs aktivare förhållnings-
sätt för att skapa ett positivt, snarare än bara ett neutralt klimat för att fackföreningar ska kunna 
existera och spela sina rätta roller. Vi håller med om vad som påpekades i ett nyss genomfört 
samarbetsprojekt som sex av de större flerpartsforumen7 deltog i; nämligen att företag bör ”anlägga 
en positiv syn på fackliga organisationers verksamhet och en öppen attityd till löntagarnas organisa-
tionsarbete”.

Vilka hinder möter löntagare som försöker or-
ganisera sig?
Avskedanden av fackliga ledare och sympatisörer:  
När arbetare för första gången försöker bilda fackföreningar, möter de ofta kraftigt motstånd från 
fabriksledningarna.

"  Den 8 november 2007 registrerade arbetare som tillverkade T-tröjor för National Football 
League på Starfabriken i Honduras sin nya fackförening. Den 12 november hade 55 av de 58 
grundarna fått sparken.49

"  På Russell Athelitcs fabrik Jerzees Choloma i Honduras bildade de anställda en fackförening i 

7  Joint Initiative on Corporate Accountability and Worker Rights (Jo-In) gällde sex flerpartsforum för utveck-
ling av en gemensam metod för att följa upp löntagares rättigheter i Turkiet. Jo-Ins uppförandekod finns på 
http://www.jo-in.org/pub/docs/Jo-In%Draft%20Common%20Code%205.05.pdf.
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mars 2007. Den 14 juni hade cirka 90 % av de 72 grundarna avskedats. När 56 andra arbetare 
försökte bygga upp fackföreningen igen i september 2007, sparkades ytterligare 22.50 

"  På Mikasa Industries fotbollsfabrik i Thailand krossades en ung fackförening 2006 och 2007, när 
nästan alla ledare och medlemmar avskedades eller tvingades gå ur. Waraporn Rathai, fackfören-
ingens ordförande, flyttades till ett skyddsområde där han under två år fick arbeta ensam.51

"  I december 2006, bara en vecka efter starten av en kampanj för rekrytering till den lagligen re-
gistrerade fackföreningen, blev sex av ledarna på fabriken Thai Garment Export i Thailand (som 
tillverkar varor för Nike och Cutter & Buck) utan vidare avskedade. 

"  Bara några dagar efter det att en fackförening bildats på MSP Sportswear i Thailand i oktober 
2004 sparkade fabriksledningen tre fackliga ledare – bland dem fackföreningens ordförande och 
generalsekreterare. MSP tillverkar varor för bl.a. Nike 

Vägran att erkänna och förhandla med fackföreningar: 
Även när arbetare lyckas bilda fackföreningar och få dem lagligen registrerade, dröjer företagsled-
ningar ofta länge med att acceptera dem, eller vägrar att göra det. De kan också vägra att förhandla 
med de anställdas valda representanter.

"  År 2005 lyckades fackföreningen TEKSIF i Turkiet organisera de anställda på PAXAR Corpora-
tion, som tillverkar etiketter och trycker loggor och mönster på märkeskläder för Nike, Adidas 
och Puma. När fackföreningen kontaktade PAXAR:s ledning för att inleda kollektivavtalsförhand-
lingar, vägrade företaget delta och avskedade i stället elva fackföreningsmedlemmar. Inte förrän 
efter internationella påtryckningar från flera flerpartsforum, ITGLWF och kampanjgrupper som 
Rena Kläder gick företaget med på att sätta sig vid förhandlingsbordet tillsammans med facket. 
Förhandlingarna ledde till att man i februari 2007 – två år efter det att fackföreningen bildats 
– enades om ett avtal. Under tiden hade många av fackföreningens medlemmar avskedats och 
några av dem till följd av arbetsgivarens antifackliga diskriminering.52 

Företagsnedläggningar eller minskning av beställningar hos tillver-
kare med fackföreningar: 
Även om diskriminering av organiserade fabriker klart strider mot andan, om än inte bokstaven, i 
inköpares och flerpartsforums uppförandekoder,8 är det ofta svårt att bevisa att nedläggningarna 
och neddragningen av beställningar beror på att det finns en fackförening. Mönstret av stängningar 
och minskning av beställningar som syns i kölvattnet efter framgångsrika fackliga organisations-
kampanjer är emellertid alltför vanligt för att det ska kunna handla om tillfälligheter. 

"  När fackföreningen Perbupas efter två månaders strejk i januari 2004 lyckades uppnå höjda 
löner på en fabrik i Indonesien, svarade fabriken med att flytta alla Nikes beställningar till en an-
nan anläggning och vägrade förflytta fackföreningens medlemmar dit. Den ursprungliga fabriken 
stängdes i juni 2006 men öppnades senare på nytt. Ingen av medlemmarna i Perbupas fick arbete 
på den nyöppnade fabriken.53

8  Vissa köpare, som Reebok, Puma och Adidas, har uttryckligen förklarat att stängning av fabriker för att slå 
ut fackföreningar strider mot deras uppförandekod. (Se Connor, Tim and Kelly Dent. Offside! Labour rights 
and sportswear production in Asia. Oxfam International, 2006.)

Köpare drar ibland ner på beställningarna hos fabriker där fackföreningar bildats, eller flyttar alla 
beställningar därifrån.

"  På PT Panarub-fabriken i Indonesien, där fackföreningen Perbupas också finns, sparkades 33 
medlemmar sedan de deltagit i en strejk i oktober 2005. Trots att Adidas tryckte på fabriksled-
ningen för att den skulle ta tillbaka de avskedade drog företaget samtidigt ner beställningarna till 
fabriken i mitten av 2006, just när försöken att få de avskedade återanställda pågick som bäst. 
Adidas hänvisade till problem med kvaliteten och leveranstiderna. Även om det inte är troligt att 
minskningen av beställningarna var en reaktion på fackföreningens arbete, minskade den Adidas 
möjligheter att i detta fall trycka på för en lösning. Det USA-baserade Worker Rights Consortium 
bad Adidas att erbjuda sig att återgå till de ursprungliga beställningarna, som en stimulans för att 
arbetarna skulle tas tillbaka, men det vägrade man.54

När det inte finns ett klart åtagande från köparen till förmån för leverantörer som är fackligt or-
ganiserade, kan företagsledningar använda köparnas hot om att flytta beställningar för att få de 
anställda att avstå från att organisera sig.

Flytt av tillverkning till områden där föreningsfriheten är begränsad: 
År 2006 tog Oxfam International i sin rapport ”Offside!”55 upp problemet med att tillverkning allt 
oftare flyttas till länder eller frizoner där arbetarnas rätt till föreningsfrihet och kollektiva förhand-
lingar begränsas i lag. 

I exempelvis Kina kan en fackförening bara verka legalt om den tillhör den statligt kontrollerade 
centralorganisationen All-China Federation of Trade Unions (ACFTU). Strejker är varken lagliga el-
ler olagliga men förtrycks kraftfullt och ibland med omfattande våld. Sedan 1982 betraktas strejker 
som hot mot samhällsordningen. I fabriker där det finns fackföreningar representeras de anställda 
ofta av ledare som inte valts och som många gånger själva tillhör fabriksledningen. Dessa ledare kri-
tiseras ofta för att göra för lite för att förbättra arbetsvillkoren och skydda de anställdas rättigheter.

Ibland reagerar leverantörer på framgångsrika fackliga organisationskampanjer genom att flytta 
produktionen från en nyligen organiserad fabrik till en annan, i ett land där föreningsfrihet är 
förbjuden. 

"  År 2003 lovade PT Daejoo Leports, en indonesisk leverantör av sportkläder till Adidas och VF 
Corporation, på köparnas uppmaning att förhandla med SPN-facket. Detta var ett stort framsteg. 
Dessförinnan hade fackföreningen hotats och avvisats när den försökt förhandla med företaget. 
På sommaren 2004 stängdes fabriken emellertid och tillverkningen flyttades till Kina – trots att 
köparna framhöll att de hellre såg att den stannade kvar i Indonesien.56

Köparna väljer också att göra inköp från länder där deras egna uppförandekoder inte kan tillämpas 
fullt ut på grund av att föreningsfriheten är begränsad i lag. Det framgår med all önskvärd tydlighet 
av den oerhörda mängd beställningar som läggs ut till frizoner i Kina, Vietnam och Bangladesh.
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Främjande av ”arbetarkommittéer” som ersättning för fackfören-
ingar: 
När de stora märkesföretagen köper in produktion från länder som Kina och Vietnam, där fören-
ingsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar begränsas i lag, främjar företagen ofta ”paral-
lella former” för representation som eftersträvar löntagarnas medverkan och tillåter en begränsad 
form för val av representanter. För att undvika negativa effekter på löntagarnas föreningsfrihet 
bör arbetarkommittéer som alternativ till föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar bara 
uppmuntras i länder eller områden där fackliga rättigheter begränsas i lag – inte där löntagarna har 
genuin föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

I vissa länder kan lagarna ge utrymme för valda löntagarråd eller partskommittéer med löntagare 
och ledning. Om löntagarna också har frihet att gå med i en fackförening och förhandla kollektivt, 
och om ILO:s konvention 135 och rekommendation 143 (om löntagarrepresentation) efterlevs, kan 
sådana råd eller kommittéer falla inom ramen för föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.9

Det finns positiva och negativa exempel på användningen av arbetarkommittéer som ett sätt att öka 
löntagarnas inflytande i fabriker i länder och områden där genuin löntagarrepresentation är begrän-
sad. Kommittéerna kan i bästa fall fungera som kanal för löntagarnas klagomål och förslag och spela 
en aktiv roll i arbetarskyddsutbildning och andra frågor. I sämsta fall kan de bli organ som styrs av 
företagsledningen och berövar löntagarna allt inflytande. Några problem som arbetarkommittéer 
varit förknippade med: 

" Ledningen driver kommittén eller utser ledamöter och de anställda är inte representerade.
 -  På några av Yue Yuens fabriker i Kina har ledningarna bildat vad man kallar ”centra 

för löntagares uppehälle”, där de anställda kan framföra klagomål på arbetsplatserna, 
matserveringen och sovsalarna. Anställda har emellertid berättat för Play Fairs forskare 
att dessa centra drivs av fabriksledningarna och att de anställda inte känner sig represen-
terade av dem.57

 -  På en fotbollsfabrik i Dongguan, Kina, som tillverkar produkter för Nike, Puma, Wilson, 
Fila, Lotto, Adidas m.fl., berättade anställda för Play Fairs forskare att fabriken har en 
arbetarkommitté men att alla kommittémedlemmar utses av fabriksledningen. De sade 
att kommittén bara är en formalitet för att hålla kontrollanterna på gott humör men inte 
spelar någon roll för de anställdas välfärd.10

 -  På en fabrik i Indien, som skär till och syr sportskor för Adidas, bildades en kommitté för 
arbetarskyddsfrågor, men ledningen handplockade kommitténs ledamöter. Kontrollanter 
berättade att de anställda inte visste att kommittén fanns.k

" Enbart envägskommunikation
 -  På en fabrik i Indien, som tillverkade varor för Reebok och Nike, hade arbetarforumet 

som ledningen bildat för att hantera anställdas klagomål i början bara ledamöter som 
ledningen utsett. När Reebok ingrep 2003 gick ledningen med på att hålla val av lönta-
garrepresentanter till forumet och en kommitté för klagomål. I augusti 2007 fann Adidas 

9  Se också http://www.cleanclothes.org/codes/docs/CCC_FoA_Primer.pdf.
10  Play Fairs utredare intervjuade 15 arbetare från fabriken mellan oktober och december 2007.

(som hade förvärvat Reebok) ändå att kommittéerna fortfarande ”i huvudsak var kanaler 
för ledningens information till de anställda snarare än aktiva kommittéer som förde de 
anställdas talan inför ledningen”.59

" Löntagarna är för rädda för att ta upp verkliga problem
 -  På KMC Apparel Co. Ltd., en thailändsk leverantör till Adidas, är alla ledamöter i de 

anställdas välfärdskommitté arbetsledare. De anställda sade att de inte förstår vilken roll 
välfärdskommittén har och vad den ska göra. De kände sig alltför rädda för att komma 
med förslag eller klagomål till kommittén sedan en arbetare avskedats när han ställt den 
enkla frågan ”När får vi någon löneförhöjning?”60

Otrygga anställningar 

Hindret

Det har blivit mycket vanligt att använda korttidskontrakt eller tillfällig 

arbetskraft i den här branschen. Anställda på korttidskontrakt har säl-

lan rätt till grundläggande skydd och förmåner, och i de flesta fall kan de 

inte bilda fackföreningar. Anställda med dessa villkor och som försöker 

förbättra sin situation kan ofta helt enkelt – och lagligt – avskedas när 

kontrakten löper ut, vilket gör dem speciellt sårbara.

Sportklädesindustrin är besatt av flexibilitet. I den nuvarande affärsmodellen försöker återförsälja-
re, märkesföretag och transnationella leverantörer maximera sin förmåga att kvickt ändra inte bara 
stilar och produkter, utan också fabriker och/eller länder där produktionen sker – allt för att uppnå 
den snabbaste, mest tillförlitliga produktionen med den högsta kvaliteten till de lägsta priserna.

Fabriksägare och ledningar har för sin del satt upp likartade mål och eftersträvar största möjliga 
flexibilitet för att kunna konkurrera framgångsrikt om kontrakten. Eftersom kostnaderna för utrust-
ning och anläggningar är relativt fasta, har kraven på flexibilitet lagts på de anställdas axlar, delvis 
genom otrygga anställningsförhållanden.

Korttidskontrakt: 
Även om det saknas globala data för hela branschen, har fackföreningar och organisationer som 
arbetar för löntagares rättigheter rapporterat att användningen av flera korttidskontrakt i rad har 
ökat. I allt fler fall förekommer inga skrivna kontrakt alls. Korttidskontrakt utnyttjas för att neka de 
anställda lagstadgade förmåner och urholka deras organisationer:
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"  På en Yue Yuen-anläggning och en Yue Yuen joint venture-fabrik i Dongguan, Kina, med 
produktion för Adidas och Nike, hade anställda som intervjuades för den här rapporten inga 
anställningskontrakt alls.61 På tre helägda Yue Yuen-fabriker och hos två av Yue Yuens underleve-
rantörer var arbetarna anställda på kontrakt för ett år i taget.62

"  På PT Busana Prima Globals anläggningar i Indonesien tas ny personal bara in på korttidskon-
trakt. Kontraktsanställda har inte samma rättigheter till exempelvis semester och ledigt vid 
menstruation som fast anställda. På BPG I uppskattar arbetarna att 40 % av samtliga nu går på 
korttidskontrakt. På BPG III, som öppnades 2001, berättade man att bara en av alla de 1 097 
anställda har fast arbete.63 

"  Från 2003 till början av 2006 ökade andelen anställda på korttidskontrakt hos PCCS Garment i 
Kambodja med 25 %. PPCS tillverkade varor för Adidas, Gap och Puma. Kontrakten gällde i regel 
2–3 månader och en del arbetare hade gått på sådana kontrakt i över två år. När kontrakten löpte 
ut återanställdes de på ett nytt korttidskontrakt och förlorade rätten till ålderstillägg och förmå-
ner som mammaledighet, semester eller lönehöjningar som skulle följa med anställningstidens 
längd.64 

"  ILO har rapporterat en allmän ökning av användningen av korttidskontrakt i klädfabriker i Kam-
bodja och uttryckt oro över att arbetsgivarna kan använda korttidskontrakt för att ”undergräva 
löntagarnas anställningstrygghet”.65 I sin senaste rapport fann ILO:s program ”Better Factories 
Cambodia” att undersökta fabrikers underlåtenhet att uppfylla åtaganden i denna fråga ökat 
med 3 % mellan april och oktober 2007.66 Underlåtenheterna hade under sexmånadersperioden 
november 2006–april 2007 ökat med 5 %.67

Arbetskraftsförmedlingar: 
I de fall där överdrivet bruk av korttidskontrakt begränsats i lag har en del arbetsgivare reagerat 
genom att anlita personal via arbetskraftsförmedlingar som i rättsliga avseenden fungerar som 
arbetsgivare åt de anställda (utlokaliserad arbetskraft) – även om löntagarna i allt väsentligt fortsät-
ter att utföra sina vanliga uppgifter i fabriken.

"  I november 2007 meddelade kinesiska medier att sportkepstillverkaren Global Cap Products 
Ltd.68 i frizonen Guangzhou Economic and Technological Development Zone pressat de anställda 
för att få dem att skriva på nya anställningskontrakt med arbetskraftsförmedlare. De som gick 
med på de nya förhållandena före den 31 december 2007 (dagen innan en ny kinesisk lag om 
kontraktsarbete trädde i kraft) fick löfte om högre löner. De som vägrade fick veta att deras 
kontrakt inte skulle förnyas. De som undertecknade de nya kontrakten med arbetskraftsförmed-
lingen kunde förflyttas till arbetsplatser var som helst i Guangzhouprovinsen om Global Cap 
Products fick mindre att göra.69

"  På Molten Thailand-fabriken (som tillverkade fotbollen TeamGeist för Adidas inför 2006 års 
världscup) berättade anställda för Thai Labour Campaign att fabriken i allt större utsträckning 
hämtar personal från arbetskraftsförmedlare. Dessa anställda får lägre löner och förmåner och 
måste köpa sina egna arbetskläder.70 

Användning av utlokaliserad personal från arbetskraftsförmedlare skapar ökad osäkerhet för 
arbetare som har föga skydd i det förhållandet. Även om det finns viss personal som kan hyras in via 

tredje part därför att de inte ingår i fabrikens kärnverksamhet (exempelvis för matservering), bör 
personal som arbetar i kärnverksamhet vara direktanställd på tillsvidarekontrakt.

Vad är det som driver på ökningen av otrygga 
anställningar?
För att minska lagerhållningen arbetar branschen efter en ”just-in-time”-modell som tillhandahåller 
produkter när de behövs på lagerhyllorna. Det ökar säsongsvariationen i produktionen så att det 
finns hög- och lågsäsong i fabrikernas orderböcker. Säsongsvariationen är större i produktionen av 
sportkläder än när det gäller sportskor (se figur 1 och 2 nedan).

Så länge det globala systemet för tillverkning av sportkläder förblir instabilt, kommer det att finnas 
en ständig tendens att flytta merparten av riskerna i konkurrensen om affärer och beställningar 
nedåt i leverantörskedjan. De som inte längre kan göra så, dvs. arbetarna längst ner i kedjan, får 
bära den tyngsta bördan som instabiliteten skapar.

Figur 1 och 2: Två exempel på säsongsvariationen i importen till USA 2004–2007.

Säsongsvariation i import av sportskor till USA från Kina, Indone-
sien, Vietnam och Thailand.

Seasonality of sports footwear imports into the US 
from China, Indonesia, Vietnam and Thailand, 2004-2007
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Säsongsvariation i import av träningskläder till USA. 

Under högsäsong behöver en fabrik ökad kapacitet och en större arbetsstyrka för att hålla leverans-
tiderna. Under lågsäsong finns det kanske inte tillräckligt med arbete för att sysselsätta alla. Fabri-
kerna hanterar säsongsvariationerna genom att:

" kräva orimligt mycket övertid av den fasta personalen under högsäsong,
" lägga ut merproduktionen på andra fabriker under högsäsong,
" anlita personal på korttidskontrakt, som kan sägas upp vid lågsäsong, och
"  använda sig av personal som hyrs in från arbetskraftsförmedlare och som kan avskedas under  

lågsäsong.

Användningen av korttidskontrakt, underleverantörer och arbetskraftsförmedlare kanske bara är en 
arbetsgivares försök att minska sina kostnader och åtaganden gentemot de anställda och/eller slå ut 
fackföreningar för att maximera vinsten eller på ett ansvarslöst sätt öka konkurrensförmågan.
I några länder finns det lagar som begränsar överanvändningen av korttidskontrakt och personal 
från förmedlingar.

"   Enligt lagstiftningen i Kambodja får korttidskontrakt inte gälla för mer än två år, och även om 
kontrakten kan förlängas en eller flera gånger, ska anställda som under två år arbetat på ett eller 
flera på varandra följande korttidskontrakt betraktas som fast anställda.71

"   I Sydkorea trädde en ändring av arbetsmarknadslagarna i kraft den 1 juli 2007. Den innebär att 
inga löntagare kan vara anställda på tidsbegränsade kontrakt i mer än två år. Efter det andra året 
betraktas löntagaren som fast anställd. Personal från förmedlingar får inte heller anlitas för mer 
än två år. Därefter måste företaget direktanställa honom eller henne, eller riskera böter på upp 
till 30 000 US-dollar.72

"  I Kina trädde en ny lag om anställningskontrakt i kraft i januari 2008. Den bygger på befintlig lag 
som kräver att företagen tecknar anställningskontrakt med alla sina anställda. Den kräver likaså 

att företagen ska ge personal som arbetat på högst två korttidskontrakt tillsvidareanställning och 
betala anställda avgångsvederlag i proportion till anställningstiden.73 Arbetare som redan haft an-
ställning hos en och samma arbetsgivare i mer än tio år får automatiskt fast anställning. Arbetare 
från förmedlingar måste få kontrakt för minst två år.

Tyvärr utövade några internationella lobbygrupper för företagarna – den amerikanska handelskam-
maren i Shanghai och US China Business Council och Europeiska handelskammaren i Peking (som 
senare bytte fot efter påtryckningar från bl.a. europeiska fackliga samorganisationen, EFS) – på-
tryckningar på den kinesiska regeringen för att den skulle minimera löntagarnas skydd i den nya 
lagen om anställningskontrakt. Man hotade med att medlemsföretag skulle kunna komma att lämna 
landet om ”flexibiliteten” minskades.74 Påtryckningarna fungerade: en del av skyddet för arbetarna 
togs bort i senare utkast till lagen.75 Några Hongkongbaserade företagargrupper som Federation of 
Hong Kong Industries fortsätter att pressa på för förändringar av lagen eller undantag från den.76

Nike förtjänar beröm för att man offentligt stödde den nya lagens föreskrifter om kontrakt och sade: 
”Vi stödjer kravet på långsiktiga anställningskontrakt i leverantörskedjan för att minska använd-
ningen av korttidskontrakt för att slippa respektera förordningar om försäkring och förmåner.”77

Också i de delar där lagstiftningen är tydlig upprätthålls den inte alltid på ett bra sätt. Märkesfö-
retagen och tillverkarna av sportkläder borde åtminstone se till att de och deras leverantörer och 
underleverantörer respekterar nationell lagstiftning om anställningsavtal och arbetskraft från 
bemanningsföretag, och inte använder kontraktsanställningar för att slippa sina lagstadgade skyl-
digheter mot de anställda. I kapitel 6 beskriver vi ytterligare vad företagen kan göra för att ge trygga 
anställningar.

Fabriksnedläggningar

Hindret

En av de bistra sanningarna om arbete i klädindustrin under senare år har 

varit den dramatiska ökningen av antalet fabriksnedläggningar – som en 

följd av att produktionen omstrukturerats och inköpsmetoderna ändrats. 

Stängningarna påverkade inte bara de tusentals arbetare och deras famil-

jer som förlorade sin inkomst. De väcker också rädsla och osäkerhet hos 

anställda på andra fabriker, som kan bli mindre villiga att klaga på arbets-

villkoren därför att de löper risk att förlora jobbet.

Sedan kvotsystemet för import av konfektion och textilier avskaffats, håller företagen – återför-
säljare, märkesföretag och tillverkare – på att omstrukturera sina globala leverantörskedjor och 

Seasonality of tracksuit imports into the US, 2004-2007. 
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nätverk för tillverkning. Man tar föga hänsyn till de negativa effekterna på arbetarna, deras familjer, 
samhällen och länder.

Utöver sorgen över att förlora arbetet står arbetarna ofta där utan någon lagstadgad rätt till av-
gångsvederlag eller ens intjänad lön därför att arbetsgivarna antingen vansköter finanserna eller 
inte avsätter pengar för att uppfylla sina skyldigheter när fabriken stängs. Samtidigt som den direkta 
förlusten av arbetstillfällen och ekonomiska multiplikatoreffekter i samhället är de mest uppenbara 
effekterna av fabriksnedläggningarna, påverkas också de som blir kvar i arbete på andra fabriker. 
Hotet om stängning har använts mycket verkningsfullt mot försök att bilda fackföreningar eller för 
att övertala anställda att ljuga om arbetsvillkoren för kontrollanter som besöker fabriken på upp-
drag av köparna.78

Även om några få märkeskänsliga företag för sportkläder är villiga att diskutera hur man ska mini-
mera de negativa effekterna av omstrukturering och konsolidering, vägrar majoriteten av dem att 
fundera på om de har någon skyldighet att rättfärdiga sina beslut inför de anställda och samhällena 
som kommer att påverkas negativt.

Ödesdigra effekter

Hermosa Manufacturing i El Salvador är det klassiska exemplet på en ödesdiger fabriksnedläggning. 
Fabriken hade tillverkat kläder för Nike, Russell Athletic, Adidas och Puma. Den stängdes år 2005 
och lämnade arbetarna utan jobb. De fick inte ut intjänad lön och inget avgångsvederlag. De hade 
inga bostäder, ingen sjukförsäkring och ingen pension. Fabriksägaren hade nämligen låtit bli att 
skicka in avgifterna till den statliga socialförsäkringen, trots att de dragits av från de anställdas 
löner. Tre år senare har arbetarna fortfarande inte kunnat få ut det de enligt lag har rätt till.1179

Hermosa är tyvärr bara ett av företagen på en ständigt växande lista över fabriker i världen som 
stängts i kölvattnet efter utfasningen av kvoterna för kläder och textilier. (Det rör sig ofta om att 
ägarna och regeringarna på likartade sätt låtit bli att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.) 
Även om den mest dramatiska omstruktureringen sker i klädindustrin, är sportskosektorn, som ge-
nomgick en allmän konsolidering under 1980-talet, inte immun mot massiva fabriksnedläggningar 
och flytt av produktion. 

"  I november 2006 stängdes de indonesiska skofabrikerna PT Spotec och PT Dong Joe, och 10 500 
arbetare blev utan jobb. En tredje fabrik, PT Tong Yang, stängdes likaså, och ytterligare 9 000 ar-
betare blev arbetslösa. Alla tre fabrikerna producerade skor för Reebok och senare för Adidas, när 
Reebok köpts upp av det företaget. När detta skrivs, över ett år efter det att fabrikerna slagit igen 
och ställt nästan 20 000 arbetare utan sysselsättning, har majoriteten av dem som arbetade på 
PT Spotec och PT Dong Joe fortfarande inte fått ut hela avgångsvederlaget och andra lagstadgade 

11  En fullständig redovisning av stängningen av Hermosa, inklusive rekommendationer för att undvika 
”nya Hermosas”, har sammanställts av Maquila Solidarity Network. Emergency Assistance, Redress and 
Prevention in the Hermosa Manufacturing Case, 2007. www.maquilasolidarity.org/en/currentcampaigns/
Hermosa/MSNReport.

ersättningar. Adidas har fortsatt försökt få arbetarna från PT Spotec återanställda på fabriken 
som håller på att öppnas igen med nya ägare, men det har ännu inte givit några resultat.

"  Elegant Top Shoes Co. Ltd. I Dongguan, Kina, sopade bort 4 000 arbetstillfällen när man slog 
igen den 20 december 2007, efter att i nästan 20 år ha tillverkar skor för stora märkesföretag som 
Reebok och Adidas. Även om det finns många tänkbara anledningar till nedläggningen, har vissa 
källor framhållit de ökade kostnaderna i samband med den nya lagen om anställningskontrakt, 
ändrade växelkurser (som minskat värdet av försäljningen till köpare i USA i förhållande till fasta 
lokala kostnader) samt tillgången till billig arbetskraft längre in i landet.80

 

Bristen på transparens i branschen gör att det är svårt att avgöra vilka de exakta skälen är till 
nedläggningen av enskilda konfektions- och skofabriker, men nedläggningar är inte någon ekono-
misk nödvändighet. De är följden av en specifik, instabil, oansvarig och ohållbar affärsmodell som vi 
diskuterade i kapitel 1.

Återförsäljare och märkesföretag fattar beslut om var man ska hämta sin produktion utifrån ett 
antal överväganden som pris, leveranstider, transportkostnader, kvalitet och, i vissa fall, upprätthål-
lande av företagets uppförandekod. Handelsavtal spelar också en viktig roll när produktionsplatsen 
ska fastställas genom tariffer för gränshandel och kvoter för de färdiga produkterna som införts eller 
upphävts.

Även om importkvoterna som spred klädtillverkningen till jordens alla hörn nu håller på att 
avskaffas, är det inte alls klart att instabiliteten i klädbranschen kommer att försvinna när den 
konsolideras. Vissa stora återförsäljare och märkesföretag kommer att samla en större andel av 
sin produktion till färre fabriker i främsta ledet, i färre länder. Vertikal legotillverkning eller un-
derentreprenader kommer emellertid att finnas kvar i dessa företags leverantörskedjor. Tillväxten 
i asiatiska transnationella företag för handel och tillverkning, som behandlades i kapitel 1, skapar 
en timglasmodell där konsolideringen tycks ske i mitten av timglaset. I botten av det ser vi ändå 
fortfarande ett mönster med globala omflyttningar och instabila inköpsmetoder.

För att utveckla en hållbar affärsmodell, där varken anställda eller leverantörer drabbas av instabila 
beställningar och otrygga anställningar, måste märkesföretagen och återförsäljarna utveckla lång-
siktiga, stabila och direkta relationer med fabrikerna som levererar produkterna.12 De måste också 
utveckla inköpsmetoder som prioriterar respekt för löntagarnas rättigheter framför de små minsk-
ningar av enhetspriserna som kan uppnås genom att ständigt flytta tillverkningen till allt billigare 
platser. Vi återkommer till detta i kapitel 7.

Ekonomisk livskraft

Nedläggningar bör bara ske när en fabrik inte längre kan bära sig ekonomiskt och när alla andra 
alternativ för att rädda företaget har prövats utan resultat. Det är emellertid inte alltid lätt att reda 

12  Märkesföretagen kan också välja att köpa och kontrollera sina egna produktionsanläggningar.
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ut var ansvaret för ekonomiska beslut som påverkar en viss fabriks överlevnadsförmåga ligger.

Leverantörer och/eller inköpare som använder flera olika fabriker i ett eller flera länder kan ex-
empelvis välja vilka fabriker som ska få vilka beställningar, och det påverkar överlevnaden för en 
eller annan anläggning. Köparna kan också, genom att fatta beslut eller strunta i att göra det, låta 
anläggningar som i större utsträckning efterlevt arbetslivsnormer – i synnerhet sådana som har 
kollektivavtal – bli utan stöd och därmed orsaka nedläggningar.

Båda förhållandena förefaller ha varit aktuella på BJ&B:s kepsfabrik i Dominikanska republiken. 
De anställda på fabriken försattes i kris början av 2007, då BJ&B:s sydkoreanska moderbolag, 
Yupoong, meddelade att den skulle stängas. Under 2001 och 2002 hade en facklig organiserings-
kampanj drivits på fabriken. Med hjälp av internationella organisationer för löntagares rättigheter 
och initiativ från flerpartsforum, som Worker Rights Consortium och Fair Labor Association samt 
köpare som Nike, Adidas och Reebok, slutade det hela med ett epokgörande kollektivavtal.81

Under åren därefter hade Yupoong emellertid fortlöpande minskat sina investeringar i BJ&B i 
så hög grad att fabriken, som år 2001 hade 2 000 anställda, bara hade 350 kvar när stängningen 
tillkännagavs. Ägarna hävdade att fabriken måste läggas ner eftersom den inte kunde konkurrera 
med andra Yupoongfabriker i Bangladesh och Vietnam. Köpare som Reebok hade också slutat lägga 
order på fabriken, och när den stängdes var Nike den enda större kund man hade kvar.
 
Den ekonomiska svältkur som den här fackligt organiserade fabriken utsattes för – till förmån 
för oorganiserade Yupoongfabriker i lågkostnadsländer – är en tydlig påminnelse om branschens 
oförmåga att gynna anläggningar som respekterar löntagares rättigheter med fler beställningar.

Historien om BJ&B kan också vara en påminnelse om att en snäv bedömning av en enskild fabriks 
ekonomiska livskraft inte är tillräcklig som motivering till nedläggning, när vi har att göra med 
globala leverantörskedjor. En verklig bedömning av en anläggnings ekonomiska möjligheter till 
överlevnad måste också ta hänsyn till hur inköpsmönstren hos köparna ser ut, till huruvida priserna 
som köparna betalar är tillräckliga för att ge utrymme för efterlevnad av rättigheterna i arbetslivet, 
och till moderbolagets ekonomiska situation.

Än en gång: Eftersom det är många företag som köper in varor från en och samma fabrik, måste 
köpare och leverantörer samt fackliga organisationer, frivilligorganisationer och regeringar samar-
beta när det gäller en fabriks livskraft och arbeta för att undvika nedläggningar.

När en fabrik läggs ner

När en fabriksnedläggning inte kan undvikas, har såväl köparna som fabriksägarna ansvar för att se 
till att man tillämpar de bästa metoderna för att minska de negativa effekterna för de anställda och 
deras samhällen.

Den viktigaste internationella konventionen i detta fall är ILO:s konvention 158 om uppsägningar. 
Den betonar samråd med de anställda eller deras representanter om alternativ till stängning, 
information i god tid till dem, betalning av avgångsvederlag och garantier för att övertalighet inte 
blir diskriminerande. ILO:s konvention om skydd för anställdas fordringar i händelse av konkurs 
(nr 173) anger också att löntagarnas krav på avgångsvederlag eller annan lagstadgad ersättning från 
den tidigare arbetsgivaren måste ha företräde framför exempelvis statens oprioriterade fordringar 
på arbetsgivaren.
Sportklädesföretagen kan och bör göra mer än bara uppfylla minimikraven när de ska ta itu med de 
ödesdigra effekterna av fabriksnedläggningar. I kapitel 7 tittar vi närmare på vad man kan göra.

Löner det går att leva på
 
Hindret

Trots att denna fråga fått allt större uppmärksamhet av flerpartsforum, 

förkämpar för rättigheter i arbetslivet och forskare, har man gjort få om 

ens några framsteg för att garantera att arbetare som tillverkar sportpro-

dukter får löner som räcker till för deras grundläggande behov. 

Löntagarna längst ner i leverantörskedjan har inte bara tvingats bära de största riskerna som följer 
av industrins krav på flexibilitet. De har också tvingats bära kostnaderna som följer av konsumen-
ternas krav på låga priser.

”Vi lever ett väldigt hårt liv …” skrev en grupp migrantarbetare i Shenzhen, Kina, i mars 2007 i ett 
brev till regeringstjänstemän, när inflationen i deras region gjorde att deras redan tidigare ynkliga 
löner blev ännu mindre värda.82

”Statistiken visar att konsumentprisindex ökat med 4,4 % till juni 2007 jämfört med samma period 
förra året”, skrev de vidare. ”Kostnaderna för mat och hyra har stigit med över 10 %. Hur ska vi 
kunna försörja våra familjer om våra löner förblir oförändrade eller till och med sänks? Hur ska vi 
kunna få lite över? Om vi inte kan försörja våra familjer och inte spara några pengar, vad är det då 
för poäng med att arbeta här?”

Minimilönen i Shenzhen var då 700 RMB/månad (100 US-dollar)13. Det var i det närmaste omöjligt 
att försörja en familj på den, även om båda föräldrarna arbetade.83 Till råga på allt sköt inflationen 
på basvaror som livsmedel i Guangdongprovinsen i höjden under det gångna året, vilket gjort att 
löntagarnas reallöner – också efter höjningen av minimilönen – har rasat i värde.84

13  Minimilönen i Shenzhen höjdes till 750 RMB/månad i oktober 2007, delvis som svar på påtryckningar från 
arbetare som de som skrev brevet.
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För att klara sig tillgriper löntagarna övertid och produktions- och närvarobonusar, som kan höja 
lönen till allt från 900 RMB till 1 400 i månaden (128–200 US-dollar). Som jämförelse kan nämnas 
att ett par löparskor av märket Adidas i Shenzhen kan kosta från 500 till 1 200 RMB (86–171 US-
dollar), alltså nästan en månadsinkomst för arbetaren som tillverkade dem.85

Många arbetare bor i företagets sovsalar (ofta med upp till 12 personer i varje sal) och äter i företa-
gets matsal. Även om unga kvinnliga migrantarbetare, som utgör en stor andel av industrins arbets-
kraft, i allmänhet inte har barn att försörja, försöker de tjäna tillräckligt med pengar för att skicka 
hem en del till stöd för sina familjer.
Arbetarna i Shenzhen är inte de enda som har usla löner i den här branschen. Deras svårigheter 
delas av arbetare i sportklädesindustrin över hela världen:

"  Arbetare på Yue Yuen-fabrikerna i Dongguan, Kina, arbetar i genomsnitt 10–12 timmar per dag 
för att tillverka sportskor för de största märkesföretagen. De pressas mycket hårt för att uppfylla 
höga produktionskvoter. Trots det får en del av dem bara 900 RMB/månad – omkring 0,53 
US-dollar/timme.14 Arbetare hos en av Yue Yuens underleverantörer i området får bara 500–600 
RMB/månad (71–86 US-dollar) – mindre än den lagstadgade minimilönen – trots att de arbetar 
12–13 timmar/dag.86

"  Arbetare som syr fotbollar i hemmet i Jalandhar, Indien, berättade för Play Fairs forskare att 
ackorden varit oförändrade under de senaste fem åren, trots att den lokala inflationstakten förra 
året uppskattades till mellan 6,7 och 10 %. Beroende på vilken typ av boll de tillverkar, tjänar en 
person som syr dem för hand i hemmet mellan 0,35 och 0,88 US-dollar på de 2–4 bollar de kan 
sy på en dag.87

"  Arbetare som syr fotbollar i Pakistan meddelar att de får mellan 0,57 och 0,65 US-dollar för varje 
boll. Ersättningen har inte förändrats på sex år, trots att konsumentprisindex ökat med 40 % 
under samma period.88

 "  Konfektionsarbetare i Kambodja tjänar i genomsnitt 70–80 US-dollar/månad, inklusive övertid 
och bonusar. Det räcker inte för att ge en arbetare med familj en anständig levnadsstandard.89

"  Beräkningarna av vilken lön som krävs för uppehället i Sri Lanka slutar på 12 504 LKR/månad 
(116 US-dollar) för konfektionsarbetare som bor inne i frizonerna och 10 108 LKR (94,46 US-dol-
lar) för dem som bor utanför.90 De flesta arbetare inom konfektionsindustrin tjänar i genomsnitt 
8 779 LKR (81 US-dollar) i zonerna och 7 364 LKR (68 US-dollar) utanför dem15, när övertid, när-
varo- och produktionsbonusar är inräknade.91 Minimilönen för konfektionsarbetare höjdes 2006 
till 6 000 LKR/månad92 (56 US-dollar), men det är fortfarande mindre än hälften av den lön som 
krävs för uppehället, i synnerhet med hänsyn till den höga inflationen i Sri Lanka.

"  I mars och april 2008 bröt en strejk ut på sportskofarbiker i Vietnam där de anställdas löner hade 
försämrats på grund av den häftiga inflationen på basvaror.93

"  I Bangladesh, där massprotester bröt ut bland konfektionsarbetare under 2006, höjdes minimilö-

14  Nike skröt nyligen inför journalister med de 1 472 RMB som Yue Yuen-arbetare på en fabrik i Dongguan 
tjänade (se Mitchell, Tom, ”As inflation bites, China Inc. looks beyond low costs”, Financial Times China, 17 
mars 2008), Play Fair-forskning som redovisas i kapitel 4 visar att detta inte är en normalinkomst på Yue 
Yuens fabriker.

15  Inkomstskillnaden mellan dem som bor i och utanför zonerna kan till en del förklaras med att de som bor 
inom zonerna i regel måste arbeta mycket övertid.

nen från 900 till 1 662,50 BDT/månad (13 respektive 24,30 US-dollar). Fackliga organisationer i 
Bangladesh uppskattade att den skulle behöva ligga på närmare 4 800 BDT (70 US-dollar) för att 
man skulle kunna klara sig.95

"  I Turkiet uppskattas den vanligaste lönen i konfektionsindustrin motsvara mindre än hälften av 
den man behöver för uppehället.96

I en globaliserad ekonomi är otillräckliga löner inte bara följden av lokala ekonomiska faktorer. 
Regeringar och lokala tillverkare är mycket medvetna om att ifall minimilönen inom den viktigaste 
branschen i ett land höjs, är faran mycket stor för att internationella företag flyttar produktionen till 
ett annat land, där lönekostnaderna är lägre. Tänk på stängningen av BJ&B i Dominikanska repu-
bliken till förmån för andra Yupoong-fabriker i Vietnam och Bangladesh. Vid den tiden motsvarade 
lönerna på BJ&B ungefär 125,79 US-dollar/månad, medan lönerna i Bangladesh motsvarade 49,88 
US-dollar/månad eller 24 cent/timme.97

Varför betalar sportklädestillverkarna inte 
löner det går att leva på?

När den frågan ställts till sportklädestillverkarna har de svarat med följande argument:

" lönerna måste sättas av de lokala marknadskrafterna och/eller i kollektiva förhandlingar, och
" det är komplicerat att avgöra vad en lön som går att leva på betyder i reda pengar, och det finns 
ingen tillförlitlig formel för att räkna ut det.

Marknadskrafter och kollektiva förhandlingar 

Enligt Fair Labor Association (FLA), som många av sportklädesföretagen tillhör, ”har erfarenheten 
visat att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att fastställa nivån för en regionspecifik lön som det 
går att leva på”.17 FLA hävdar att ”Vi bör skapa stimulansåtgärder och bedriva kompetensutveckling 
för att främja löntagarrepresentation och kollektiva förhandlingar så att de anställda och arbetsgi-
varna kan bestämma en lönenivå som speglar de lokala förhållandena.”99

Alla håller med om att åtgärder för att tillåta kollektiva förhandlingar som kan leda fram till den 
önskvärda lönenivån är att föredra framför andra metoder för att fastställa lämpliga lönenivåer. 
Sådana åtgärder omöjliggörs emellertid på kort sikt av de hinder för föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar som vi beskrivit ovan, och i synnerhet av branschföretagens benägenhet att placera 
produktion i områden där föreningsfriheten och rätten till kollektivavtalsförhandlingar begränsas i 
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lag.

De lokala marknadernas förmåga att fastställa rimliga lönenivåer är dessutom utomordentligt liten, 
när industrin inte begränsas av nationella gränser och när de mäktigaste spelarna kan flytta (och 
flyttar) produktion till andra områden så snart lönenivåerna eller andra produktionskostnader 
stiger. Att hävda att det är ett lokalt ansvar att sätta lönenivåerna, om utländska investerare och
köpare inte samtidigt förbinder sig att hålla kvar produktionen i länderna, är i bästa fall oklokt.16

Priser som betalas till leverantörerna 

”Idag är priset, kvaliteten och leveransen inte längre variabler. Nu har 

köparen ett fast målpris, en fastställd kvalitetsnorm och ett bestämt leve-

ransdatum. Om fabriken inte kan hålla köparens pris, vänder köparen sig 

till någon annan.”100  

David Birnbaum, branschanalytiker, oktober 2006.

Lokala marknadskrafter är fortfarande viktiga, inte bara för måttet på vad som är en lön det går att 
leva på i en specifik kontext, utan också för förmågan att uppnå bättre löner. Lönenivåerna i fabriker 
som tillverkar sportkläder för export begränsas inte bara av lokala marknader, utan är också bero-
ende av priser som sätts av köpare på en global marknad. När priserna till leverantörerna sjunker, 
minskar arbetarnas förmåga att uppnå högre löner i en lokal marknadskontext eller genom kollek-
tivavtalsförhandlingar ytterligare.

Eftersom reella siffror på aktuella priser som köparna betalar till sina leverantörer är en noga 
bevakad hemlighet, är det svårt att få bekräftelse på uppgifter om pristrender, men rapporter om en 
prispress nedåt i sportklädesindustrin förekommer allmänt.

Figur 3 visar förändringen i lokal valuta av värdet på USA:s importpris per par sportskor. Trots 
variationer föll värdet i alla de fyra främsta produktionsländerna under 2007.101 I Indonesien, där 
vissa källor uppskattar att produktionskostnaden för skor ökat med 3,5 % per år,102 rasade det lokala 
värdet på de genomsnittliga priserna som köpare i USA betalade för importerade sportskor med 
nästan 19 % förra året.

16  Regeringar har icke desto mindre ansvar för att fastställa minimilöner, vilket bör ske i överensstämmelse 
med ILO:s konventioner 28 och 131 (se fotnot 9, sid. 36).

Figur 3
Procentuell förändring av det lokala värdet på USA:s importpris för 
sportskor

Percentage Change in local value of US sports shoe import prices

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Year

P
er

ce
n

ta
g

e 
ch

an
g

e 
fr

o
m

 2
00

0 
b

as
el

in
e

Indonesia

Vietnam

China

Thailand

Indonesien
Vietnam
Kina
Thailand
Procentuell förändring från år 2000.

ILO uppskattar att priserna som betalats till klädtillverkare i Kambodja föll med 4,47 % år 2005 
jämfört med 2004. ILO meddelar att ”en ledande internationell köpare bekräftat denna trend och 
nämnt en 60-procentig ökning av antalet enheter som tillverkas i Kambodja, och en genomsnittlig 
prissänkning per enhet på 7 %”.103 The Garment Manufacturers’ Association i Kambodja sade 
nyligen att ”våra priser har sjunkit med omkring 10 % från 2006 till 2007 och fortsätter att falla”.104

Samtidigt kan priserna till leverantörerna variera mellan olika länder och leverantörer, och det lo-
kala realvärdet kan variera på grund av fluktuerande växelkurser. I exempelvis Kina har det kommit 
rapporter om höjda priser,105 även om de fortfarande är låga i förhållande till världsgenomsnittet,106 
och deras lokala värde kan ha ätits upp av höjningar av växelkursen för kinesiska yen.

Tillverkare av sportkläder i Jalandhar, Indien, berättade för Play Fairs forskare att den fallande dol-
larn påverkat deras slutresultat. Eftersom priser till märkesföretagen offererats i dollar, rapporterar 
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de avsevärt sänkta vinster.107 Under tiden har kostnaden för PVC, som framställs i Indien av impor-
terad olja, ”mer än fördubblats” enligt en tillverkare.108

 Även om dessa tillverkare hävdade att de inte vältrat över förlusterna på löntagarna genom sänkta 
ackordspriser, försäkrade minst två arbetare att de fått sina ackord sänkta under de senaste måna-
derna och att de fått veta att det berodde på dollarfallet.109

Det finns ingen enkel modell för att avgöra om ett pris är tillräckligt för att en viss leverantör ska 
kunna betala löner som det går att leva på, med hänsyn till fabrikens produktivitet, materialanvänd-
ning, arbetsorganisation, vinstnivåer, kostnader för att efterleva lokala bestämmelser och andra 
faktorer. Den viktiga frågan är emellertid att det inte går att betala anständiga löner enbart i den 
lokala marknadskontexten, om de priser som leverantörerna får begränsar deras förmåga att betala 
sådana löner. Av den anledningen måste köparna, och inte bara fabriksledningarna, spela en viktig 
roll i arbetet med att förbättra lönerna för arbetarna som tillverkar deras varor.

Definition av en ”lön det går att leva på”

Det har varit svårt att komma överens om hur man ska definiera en ”lön det går att leva på” (”living 
wage”). Den kanske vanligaste formuleringen är att lönerna måste vara ”tillräckliga för att täcka 
arbetarnas och deras familjers grundläggande behov och ge utrymme för exempelvis sparande”.110 
Hur man ska mäta detta i praktiken har diskuterats, och mängder av matematiska formler och 
metoder har förekommit under åren. Också villkoren – som vad som ska betraktas som ”grundläg-
gande behov” – är en mycket omstridd fråga.17

I stället för att koncentrera sig på den abstrakta frågan om hur man ska kunna ta fram en universell 
formel för att beräkna en rimlig lön, bör märkesföretag, tillverkare och flerpartsforum som dessa 
tillhör ägna sig åt den praktiska frågan om hur man ska kunna höja de anställdas löner till en nivå 
som åtminstone ligger inom spannet för nationellt fastställda bräkningar av löner det går att leva på, 
i stället för att låta lönerna ligga kvar på svältnivåer medan den akademiska debatten fortsätter.

På frågan om hur lönerna kan förbättras svarar märkesföretagen och det flerpartsforum som de 
största företagen tillhör, dvs. FLA, att 

" enskilda köpare inte har makt nog att kräva högre löner på leverantörernas fabriker ,och  
" lönerna kommer att stiga när produktiviteten och färdigheten ökar.

17  Det finns emellertid en del internationella riktvärden som bör beaktas. Artikel 23.3 i FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter säger: ”Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans och hans 
familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala för-
måner, vidare rätt till trygghet…”. År 1928 antog ILO konvention 131 som räknade upp faktorer som måste 
beaktas vid beräkningen av en minimilön, inklusive ”löntagarnas och deras familjer behov, deras allmänna 
lönenivå i landet, levnadskostnaderna, socialförsäkringsförmåner, andra socialgruppers levnadsstandard, 
krav på ekonomisk utveckling, landets produktivitetsnivå och upprätthållande av höga sysselsättningsni-
våer”.

Under tiden hävdar tillverkarna att de inte kan höja lönerna så länge som köparna betalar så låga 
priser.

Produktivitet är inget universalmedel

Medan några ledande märkesföretag erkänner att lönerna behöver höjas, brukar de också peka 
på förbättringar i tillverkningseffektivitet och produktivitet som medel för att skapa nödvändigt 
ekonomiskt utrymme för att höja lönerna på fabriksnivå. För detta ändamål har företag som Nike 
och Adidas samarbetat med sina viktigaste leverantörer för att öka effektiviteten och införa ”magra” 
tillverkningssystem.

Mager tillverkning använder sig av arbetslag som tillverkar hela produkten från början till slut i 
stället för att löntagarna bara utför en repetitiv uppgift i en lång produktionslinje. Även om magra 
system brukar vara effektivare, flexiblare och i sista hand produktivare, finns det alls inga klara 
bevis för att de automatiskt leder till högre löner eller totalinkomster för de anställda. 

En studie av en kinesisk skofabrik som nyligen gick över till mager tillverkning visar dramatiska 
förbättringar av effektiviteten, flexibiliteten, kvaliteten och lönsamheten. Studien konstaterar emel-
lertid också att ”de positiva effekterna på arbetarnas löner och arbetstid är inte lika tydliga”.111

Arbetarna i enskilda kartläggningar och fokusgruppmöten som ingick i studien berättade om ”ökat 
tryck i produktionen och högre stressnivåer i den magra produktionen”.112

 

Ökad intensifiering av arbetet och användningen av lönesystem med pro-

duktionsmål för arbetslaget ökar också stressen i arbetet, eftersom arbe-

tarna tar färre raster för att maximera produktionen och också är bundna 

till arbetsplatsen och till sina lagkamraters arbetsrytm, inte bara till sin 

egen.113 

Studien fann också att ”på vissa avdelningar på den här fabriken arbetade anställda upp till 274 
timmar/månad under första halvåret 2006”.114

Andra studier har funnit att vissa fabriker med magra system har ökat de anställdas inkomster115, 
men de innehåller vanligen inte hårddata på ökningar av total ersättning och redovisar inte heller 
hur ökningarna uppnåddes. I en annan ofta citerad studie användes produktionsbonusar i en rad 
fabriker i Kina som ett sätt att öka lönen för normal arbetstid, men största delen av de registrerade 
ökningarna visade att den enda förändringen var att fler arbetare på fabriken fick den lagstadgade 
minimilönen.116
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En intressant studie av två fabriker i Mexiko med produktion för Nike fann högre löner på den 
fabrik som använde sig av system för mager produktion. Det ansågs till en del bero på metoden för 
att kalkylera produktionsmålen kollektivt snarare än individuellt.36 Studiens författare påpekade 
emellertid:

Det är viktigt att inte förena enskilda produktionssystem med skillnader 

i arbetsplatsförhållanden. Även om mager produktion ger ledningen ut-

rymme för exempelvis mer utbildning och självständiga arbetslag, finns 

det ingen automatisk koppling mellan detta system för arbetsorganisering 

och bättre arbetsvillkor.118

Med den varningen i minnet, kommer vi i nästa kapitel att se hur produktionsmålen i flera kinesiska 
skofabriker som tillämpar mager produktion höjts till nivåer som är omöjliga att nå. Det har orsakat 
hög stress i arbetet, samtidigt som utlovade förbättringar av den totala ersättningen uteblivit.

I sin senaste rapport om företagens sociala ansvar (CSR) framhåller Nike stolt fördelarna med 
mager produktion och att både Nike och dess leverantörer gjort besparingar när man övergick till 
den. För Nike uppskattas besparingen till 15 cent per par skor som producerats under mer än tolv 
månader med den nya metoden. Man säger sig återinvestera besparingarna i ”tillväxtstrategier”. 
Kontrakterade fabriker meddelar uppenbarligen inte Nike hur de spenderar sina eventuella bespa-
ringar.119

Produktivitetsökningar, mindre slöseri med material och bättre organisering av arbetsplatsen är 
positiva mål i sig, så länge de inte påverkar löntagarnas hälsa negativt.18 Om förändringarna också 
ledde till höjda löner skulle de vara ytterst välkomna. hittills har ”juryn ännu inte bestämt sig” i 
frågan huruvida ökad produktivitet är det universalmedel mot låga löner som en del företag tror att 
det är.

Av större intresse här är emellertid att även om produktivitetsvinster kan uppnås genom att tillverk-
ningen omorganiseras, och även om det kan ske utan att man oskäligt ökar det redan höga trycket 
på arbetarna och de många övertidstimmar de arbetar, finns det fortfarande inga garantier för att 
besparingar som görs med hjälp av mager produktion skulle tillfalla de anställda. Faktum är att utan 
kollektiva förhandlingar och/eller aktiva åtgärder från branschens sida för att se till att de anställda 
får del av de växande marginalerna på fabriksnivå, är det knappast troligt att kostnadsminskning-
arna kommer att leda till något annat än högre vinster för fabriksägarna och/eller lägre priser för 
köparna.

18  Effekterna på arbetarskyddet kan bestå av ökad exponering för kemikalier och buller som tidigare avskilts, 
liksom av ergonomiska och stressrelaterade effekter. Se Brown, Garrett and O’Rourke, Dara. ”Lean Manufac-
turing Comes to China”. International Journal on Occupation and Environmental Health 2007:13. 

Vem sitter på pengarna?

Ansvaret för att höja lönerna inom den globala sportklädesindustrin är mer utbrett än det kanske är 
i en nationell industri med tillverkning för nationell konsumtion, därför att den globala produktio-
nen av sportkläder sker i en miljö som kännetecknas av

" instabila relationer mellan inköpare och leverantörer,
"  svårigheter med nationella mekanismer för lönesättning på grund av lättrörliga inköpare och 

investeringar,
" bristande respekt för föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, samt
" konsumenters, märkesföretags och återförsäljares förväntningar på låga priser.

Även om köparna inte äger fabrikerna där deras varor tillverkas och därför inte direkt avlönar dem 
som framställer produkterna, kan deras inköpspraxis och i synnerhet priser till leverantörerna spela 
en avsevärd roll för lönesättningen. Leverantörer som äger fabrikerna lägger fast löner antingen på 
egen hand eller genom kollektiva förhandlingar, men deras förmåga att höja lönerna begränsas av 
de priser köparna betalar och av hotet om att prishöjningar kommer att leda till att köparen vänder 
sig till någon annan.

Medan köparna skulle kunna betala högre priser till leverantörerna och/eller leverantörerna skulle 
kunna höja produktiviteten och minska kostnaderna, kommer dessa förändringar inte automatiskt 
att leda till högre löner för de anställda. Utan en mekanism som garanterar att löntagarna belönas 
av endera sidan genom högre löner, skulle resultat bara kunna bli högre vinster för fabriksägarna. 
Även om en köpare kan vara villig att ta ett progressivt grepp på prissättning och inköpsmetoder, 
kan detta undergrävas av vad andra köpare som anlitar samma fabrik gör.

Av dessa skäl är det nödvändigt att samordna arbetet för att höja lönerna inom sportklädesindu-
strin. Ett sådant arbete bör inledningsvis gälla stora leverantörer och relativt stabila fabriker, där 
både ett tillräckligt stort antal köpare med långsiktiga relationer med leverantören och fabriken är 
villiga att vidta åtgärder för att se till att arbetarna får löner som ligger inom ramen för vad som 
uppskattas vara nödvändigt för uppehället i regionen. Vi kommer att titta närmare på hur det skulle 
kunna gå till i kapitlen 6 och 7. 
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Kapitel 4.  
Bakom kulisserna hos  
världens största  
sportskotillverkare
 
En del av er kanske kommer ihåg en vitt spridd historia om 56 vietnamesiska kvinnor som gjorde 
Nikeskor och som 1966 tvingades springa 4 kilometer runt fabriken som straff för att de burit skor 
som inte var ”reglementsenliga” på jobbet. Till skillnad från de olympiska löparna fick dessa kvinnor 
inga medaljer. Tolv av dem svimmade och fördes till sjukhus.118

Kvinnorna arbetade på en fabrik som ägdes av Pou Chen-gruppen, en taiwanesisk jätte inom 
sportkläder grundad av familjen Tsai 1969. Inledningsvis tillverkade man enkla gummiskor som 
PVC-sandaler och slippers. Under de följande åren växte Pou Chen, som är ett helägt dotterbolag till 
Yue Yuen, till att bli världens största tillverkare av sportskor med runt 300 000 anställda.119 Även 
om var sjätte sportsko nu tillverkas i en Yue Yuen-fabrik,120 har de flesta västerländska konsumenter 
aldrig hört talas om företaget.

Yue Yuen tillverkar skor för över 30 märkesföretag, bland dem Nike, Adidas, Reebok, Puma, Fila, 
ASICS, New Balance och Converse. Man tillverkar också för viktiga ”bruna” (icke sportskor) märkes-
företag som Timberland, Rockport, Clarks och Dr. Martens. Många av dessa märken har byggt upp 
ett långsiktigt förhållande till Yue Yuen.

Yue Yuen är exempel på det slag av transnationella tillverkare som vi berörde i kapitel 1. Det är 
nödvändigt att få bättre förståelse för dessa viktiga branschaktörer.

Eftersom Yue Yuen tillverkar för så många stora märken och därför är en viktig aktör i branschen i 
sin egen rätt, skulle företagets nätverk av tillverkare vara ett bra ställe för sportklädesbranschen att 
börja samarbeta i, för att söka lösningar på löntagarnas problem med löner och arbetsvillkor.

Yue Yuen svingar sig upp till första plats

Adidas började köpa skor från Pou Chen 1979 och samarbetet fortsätter än idag.121 År 1985 utsåg 
Reebok Pou Chen till sin viktigaste producent, och Nike gjorde detsamma i början av 1990-talet.

Brist på arbetskraft, lönehöjningar och valutakursuppgång drev Pou Chen till att sprida tillverk-
ningen till olika platser i Kina (1988), Indonesien (1993) och Vietnam (1995). Yue Yuen har till och 

med några få produktionslinjer i USA, där man gör skor för New Balance.122

Det främsta verktyget för expansionen utomlands, Yue Yuen Industrial Holding, bildades av Tsai 
Chi Jen – bror till grundaren av Pou Chen – för att underlätta expansionen i Kina under 1988.  

Kina

År 2007 hade Yue Yuen 210 produktionslinjer i Kina.123 Dessa fabriker sysselsätter kring 70 % av 
företagets sammanlagda arbetsstyrka.124

 
Flera av Yue Yuens största fabriker ligger i Gaobu, Dongguan City i provinsen Guangdong. År 2002 
sysselsatte de fabrikerna enligt China Labour Watch 40 000 arbetare under lågsäsong och 50 000 
under högsäsong.125 Andra produktionsanläggningar i Guangdong ligger i Huangjiang Town, Dong-
guan City, Sanxiang Zhongshan City och Jida Industrial District, Zhuhai City.126 I närheten ligger 
fabriker som producerar råmaterial som läder och lim.

Kina väntas förbli Yue Yuens viktigaste produktionsland under den närmaste framtiden, även om 
vissa produktionslinjer kan komma att flyttas inåt landet till områden med lägre löner, och expan-
sionen av produktionen i Vietnam och Indonesien pågår för närvarande.127

Indonesien

Yue Yuen har bedrivit verksamhet i Indonesien sedan 1993, när man investerade 100 miljoner US-
dollar i fabrikskomplexet Nikomas Gemilang, ibland kallat ”Niketown”.

Omkring 43 000 arbetare (85 % kvinnor) tillverkar skor för Nike, Adidas, Puma och Ecco i detta 
komplex med 50 byggnader i närheten av Jakarta, medan Nikes Converse-skor tillverkas i en andra 
fabrik med 4 000 anställda i Sukabumi.128 Nikomafabrikerna är fördelade på företag med produk-
tionslinjer för Adidas, Puma och Nike i separata byggnader. Tjugo byggnader ägnas åt tillverkning 
för Adidas, åtta för Nike och elva för Puma. En byggnad tillverkar skor för Ecco.
 

Vietnam

Skoindustrin är en av Vietnams snabbast växande exportsektorer. År 1990 exporterade Vietnam 
750 000 par sportskor, 1998 hade den siffran vuxit till nära 140 miljoner par.129

 
Yue Yuen började tillverka sportskor i Vietnam 1995. År 2006 drev företaget 117 produktionslinjer, 
vilket gjorde Vietnam till Yue Yuens andra största produktionsland efter Kina.19

19  Företaget har idag 210 linjer på det kinesiska fastlandet, 117 i Vietnam och 71 i Indonesien. Se Yue Yuen 
Industrial (Holdings) Ltd. Annual Report 2007, sid. 15.
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Ett skäl till att Vietnam blivit ett så viktigt produktionsland för Yue Yuen är normaliseringen av 
handelsförbindelserna mellan Vietnam och USA och Vietnams medlemskap i WTO, som minskat 
eller tagit bort tullar och breddat handeln. Ett andra (och allt viktigare) skäl är att arbetskraftskost-
naderna i Vietnam är avsevärt lägre än i Kina.  

Andra asiatiska tillverkare av sportskor 

Feng Tay
Huvudkontor: Taiwan
Kunder: Nike är en strategisk partner
Antal anställda: 45 00013

Tillverkningsländer: Kina, Vietnam, Indien
Nyinvesteringar: fyra fabriker i Indien till ett värde av 73,8 
miljoner US-dollar14

Andel av den globala marknaden: 5,5 %15

Global omsättning genom Nike i volym: 15 %

Stella International
Huvudkontor: Taiwan
Kunder: Reebok (Adidas), New Balance, Nike, Sears, 
Timberland, Clark
Omsättning: 779,3 miljoner US-dollar
Nettovinst: 91,4 miljoner US-dollar (2006)
Antal anställda: 50 000 i sex fabriker i Guangdong-
provinsen, Kina

 
Yue Yuens affärsmodell
En analytiker beskrev Yue Yuen som ”den engagerade fabriken” som gör det möjligt för märkesföre-
tagen att lägga ut sin tillverkningskapacitet på andra så att de själva kan koncentrera sig på design, 
marknadsförening och licensiering.133 En annan analytiker formulerade det som att ”Yue Yuen 
fungerar som en fristående inspelningsstudio som (mot avgift) öppnar dörrarna för alla musiker 
som har en låt de vill spela in”.134

Till skillnad från små leverantörer använder Yue Yuen sig av massiv stordrift för att sänka de ge-
nomsnittliga produktionskostnaderna och ytterligare befästa sin position som en stor aktör i bran-
schen. Yue Yuens stordrift och förmåga gör att de snabbt kan reagera på brådskande beställningar 
eller minska tiden som krävs för att ändra produktionsmodeller och processer för att tillverka och 
leverera en ny produkt.

Trots sin stora arbetsstyrka har företaget lyckats hålla arbetskostnaderna nere. Figur 4 visar att de 
direkta arbetskraftskostnaderna 2004 låg på bara 12 % av det totala priset per enhet. På senare tid 
har Nike (en av Yue Yuens största kunder) uppskattat att de genomsnittliga arbetskraftskostnaderna 
inom skoindustrin bara utgör 10 % av priset/enhet.18 Som jämförelse kan nämnas att de direkta 
arbetskraftskostnaderna på Anta Sports 2006 utgjorde ungefär 14,5 % av priset/enhet.135 

 

Figur 4
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Exhibit … Yue Yuen - Cost Breakdown 2004

 
 
 
 
 
 
 
Förutom tillverkningen har Yue Yuen också skapat ett snabbt växande grossistnätverk av distribu-
törer och hundratals butiker med försäljning av märkeskläder för sport samt fritidsskor och kläder i 
städer som Peking, Guangzhou, Shanghai, Shenzhen och Dalian. Företaget planerar att till 2009 ha 
öppnat totalt 3 000 butiker.

Yue Yuen har blivit en av de största återförsäljarna i Kina där dess butiker säljer märkesvaror från 
Nike, Reebok, Adidas, Puma och Li Ning. Yue Yuen rapporterade att försäljningen i Kina ökat med 
inte mindre än 48,8 % mellan 2006 och 2007.137

Vinster och priser

Yue Yuens omsättning 1992 uppgick till 197 miljoner US-dollar och den har sedan växt till 4,1 
miljarder US-dollar 2007.138 Under samma tid ökade vinsterna från 95 till 387 miljoner US-dollar. 
Yue Yuen gör nu större vinster än många märkesföretag.
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Yue Yuens storlek och de kompletterande tjänster man erbjuder köparna förstärker företagets 
förhandlingsstyrka i leverantörskedjan. Till och med nu, när ökande kostnader för råmaterial skulle 
kunna minska Yue Yuens vinstmarginal när det gäller skor, har finansanalytiker funnit att Yue 
Yuen kan lägga över de högre materialkostnaderna på sina kunder, även om det sker med tre till sex 
månaders fördröjning.139 Liknande höjningar av produktionskostnaderna kan ha drivit ut mindre 
tillverkare från marknaden.140

Om Yue Yuen har så stor makt, och är så lönsamt, varför får företagets anställda fortfarande inte 
löner som de kan leva på?

Den andra sidan: Vad säger arbetarna?

Trots att Yue Yuens stora märkeskunder haft uppförandekoder i över 15 år – och trots Yue Yuens 
egen uppförandekod och program för socialt ansvar som antogs 2005 – får Yue Yuens arbetare 
fortfarande inte löner de kan leva på. I många fall har Play Fairs utredare upptäckt att de inte ens får 
lagstadgad minimilön.

”Förut handlade allt om ifall du kunde slå eller bara lugga de anställda. Nu 

talar vi om hur vi firar deras födelsedagar.”  

– Thomas Shih, biträdande direktör för en Yue Yuen-fabrik i Kina.141

”Folk pratar alltid om mänskliga rättigheter och välfärd. Det gjorde de ald-

rig 1989. Då hade jag min bästa tid. Då var det ingen som pressade mig.” 

– Allan Lee, direktör i Pou Chens Yue Yuen-fabrik i södra Kina.142

Genom åren har otaliga rapporter från frivilligorganisationer och fackligt aktiva avslöjat kränk-
ningar av löntagarnas rättigheter på Yue Yuen-fabriker. De flesta anklagelserna gällde kränkande 
behandling av de anställda (förknippade med en militär ledningsstil), sexuella trakasserier, obliga-
torisk och orimligt lång övertid, låga löner (i många fall under den nationella minimilönen), dåligt 
arbetarskydd, orättvisa anställningskontrakt, begränsad tillgång till toaletter och förtryck av (fristå-
ende) fackföreningar.143

Mellan september 2006 och augusti 2007 genomförde Play Fairs utredare i Kina omfattande 
forskning om arbetsvillkoren i tretton helägda Yue Yuen-fabriker, tre delägda Yue Yuen/Pou Chen-
anläggningar och fyra underleverantörer till Yue Yuen/Pou Chen med verksamhet i Kina.20 Under 
januari 2008 undersökte andra utredare från Play Fair villkoren på två indonesiska Yue Yuen

20 Play Fairs utredare intervjuade 15 arbetare på varje fabrik, inklusive minst en från varje produktionsavdel-
ning. Fördelningen män/kvinnor bland de intervjuade var ungefär 3:7. Alla intervjuer gjordes utanför ar-
betsplatserna, i samhället eller i de anställdas hyresbostäder. Vi använde också sekundärt material inklusive 
företagsprofiler, rapporter, tidningsartiklar, Internetinformation och fabriksannonser.

fabriker.21 Några av resultaten redovisas i det följande.22

Lång arbetstid och pressad produktion 

Arbetare på Yue Yuens fabriker i Kina klagade i allmänhet på den hårda pressen i arbetet och på den 
stress det orsakade.

”Jag är dödstrött nu”, sade en av arbetarna på en Yue Yuen-ägd fabrik i Dongguan, Kina, till en 
av Play Fairs utredare. Hon monterar skor för New Balance. ”Vi är två som måste limma ihop 120 
par skor i timmen… Vi arbetar utan rast och är alltid rädda för att inte jobba fort nog för att kunna 
leverera sulor till nästa produktionslinje. Om vi saktar farten kan nästa linje också bli försenad. 
Arbetsledarna pressar på och tjatar på oss hela tiden. Vi är trötta och smutsiga.”144

Höga produktionsmål tvingar de anställda att förkorta lunchrasterna. Raster mitt i skiften dras ofta 
in. Arbete som tidigare gjordes på tio timmar väntas nu vara klart på nio. Även om fabriken kan 
hävda att man minskat övertidsarbetet, vilket krävs i många av märkesföretagens uppförandekoder, 
väntar man sig fortfarande att de anställda ska tillverka samma antal skor, vilket orsakar utmattning 
och utbrändhet.

”Ibland har jag inte tid att gå på toaletten eller dricka lite vatten”, sade en annan, 30-årig kvinnlig 
arbetare. ”Även om vi arbetar mindre övertid nu, är det lika slitsamt som förut. Kanske ännu 
värre.”145

I några Yue Yuen-fabriker var 12 timmars arbetsdag det normala.146 Företaget har ansträngt sig för 
att hålla nere orimligt övertidsarbete, men i dessa fabriker klagade de anställda på att stressen i 
arbetet blivit mycket värre på grund av snävare produktionsplaner och nya produktionssystem, som 
ledningen infört för att kompensera för arbetstidsförkortningen.147

I en Yue Yuen-fabrik som har tillverkning för Adidas, New Balance, Nike, Timberland och Reebok 
(som nu ägs av Adidas) var övertidsarbetet officiellt begränsat till två timmar, men samtidigt korta-
des lunchrasten ner till en halvtimme för att arbetarna skulle kunna uppfylla sina kvoter. På så sätt 
förlängdes deras arbetsdag med 30 minuter som inte betalades som övertid.148 Arbetare på andra 
fabriker berättade också om kortare lunchraster. Ibland tog de bara tio minuters matrast så att de 
skulle kunna gå tillbaka till sina stationer och uppfylla de höjda produktionskvoterna.149

På sex av de studerade Yue Yuen-fabrikerna i Kina väntar man sig att de anställda ska fullgöra sina 
produktionskvoter innan de går hem. Extra timmar bokförs inte som övertid, vilket innebär att 
övertiden på papperet verkar vara under kontroll även om de anställda arbetar längre.150 I tre av 

21  Play Fairs utredare intervjuade 11 arbetare (varav sex kvinnor) fördelade på tre fokusgrupper och två 
individuella intervjuer. Arbetarna var mellan 20 och 38 år gamla; medianåldern var 25. Alla hade arbetat för 
Yue Yuen i mer än ett år; arbetstidens medianlängd var sex år och fem månader.

22 För att skydda de intervjuade utesluts fabriksnamn i denna del av rapporten. Fabrikerna identifieras med ett 
nummer i slutnoterna, för referens.
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dessa fabriker blev arbetarna tillsagda att inte stämpla in/ut för de extra timmarna, så register över 
orimlig övertid saknas.151

På en annan fabrik berättade de anställda att de regelbundet arbetade 2–3 timmar obetald övertid 
– utöver de två officiellt schemalagda övertidstimmarna. De berättade också att de inte fick några 
lediga dagar under högsäsong, ett klagomål som också kom från arbetare på andra Yue Yuen-
fabriker och hos underleverantörer.152 Arbetarna hos en underleverantör får inte ledigt på officiella 
helgdagar, trots att de faktiskt har rätt till det. De får stanna kvar i fabriken där de regelbundet 
arbetar 4–5 timmars övertid varje dag.153

Att få övertiden under kontroll verkar vara ett avgörande krav från många köpare. I Indonesien för-
handlade man också med fackföreningen på Nikomas anläggning för att göra detta, och problemen 
med övertid har blivit mindre i en del linjer. Arbetare rapporterar emellertid fortfarande liknande 
problem.

”Det är sant att Nike och Adidas försökt vara strikta (i fråga om orimlig övertid)”, sade en arbetare 
till oss. Enligt denne, som tillverkat Nikeskor under flera år, anges produktionsmål och förväntat 
övertidsarbete varje dag i en skriftlig ”övertidsorder” som delas ut vid ett morgonmöte. ”Men det 
verkar finnas en hake”, fortsatte han. ”Till exempel, när övertidsordern anger att övertiden för den 
dagen bara uppgår till två timmar, är den registrerade övertiden bara två timmar – även om vi i 
verkligheten arbetat över i tre timmar.”

Arbetare på Pumas linjer arbetade enligt uppgift minst tre – och ibland ända upp till sex – tim-
mars övertid varje dag. Arbetarna på Adidas linjer rapporterade också övertid på upp till fyra 
timmar per dag (upp till 70 timmar i veckan). Dessutom finns det något som kallas ”lojalitetstid”. 
Det betyder att de anställda förväntas komma till arbetet en kvart innan skiftet börjar för att göra 
gymnastik, städa och förbereda maskinerna och sedan stanna kvar en kvart efter skiftets slut. Den 
halvtimmen utgör obetald övertid.154

”Kvinnor som har barn är de allra sårbaraste”, sade en kvinna som arbetar på en Pumalinje. ”Den 
orimliga övertiden tas från den tid de ska tillbringa med familjen.”

Disciplinära åtgärder och muntliga kränk-
ningar 
 
Många arbetare klagade över hårda disciplinära metoder och muntliga kränkningar. Flera av de 
undersökta fabrikerna använde sig av ett bötessystem för arbetare som inte höll kvalitetsnormerna, 
och ibland bötfälldes också arbetsledarna, vilket bidrog till pressen på arbetarna.155 På tio av de 
undersöka fabrikerna rapporterade arbetarna att muntliga kränkningar var ett problem.156 

På en fabrik i Kina med tillverkning för ASICS tvingades arbetare som inte lyckades fylla sin pro-

duktionskvot att skriva en ”psykoanalysrapport” till ledningen och förklara orsakerna och dessutom 
garantera att de skulle arbeta bättre dagen därpå.157 På en annan fabrik ökades trycket att uppfylla 
produktionskvoterna genom produktionsmöten, där arbetare som inte ansågs tillräckligt produktiva 
öppet kritiserades av ledningen inför arbetskamraterna.158

 
Verbala och fysiska kränkningar rapporterades också från Adidas och Pumas linjer på Nikomas-
fabriken. En arbetare berättade om en händelse där ett stoppur kastats på en arbetare på Puma-
avdelningen. I Adidas-avdelningen har monteringsarbetare som vägrat övertid antingen flyttats 
till otrevliga arbetsuppgifter i kemikalie- och gummisektionen eller tvingats stå upp mitt i linjen i 
timmar i sträck.159

 
Farliga arbetsförhållanden
Intensiv press under arbetet kan också påverka löntagarnas hälsa. Förutom stressrelaterade yrkes-
sjukdomar – som rapporterades från några av de undersökta fabrikerna160 - berättade anställda 
också att de inte använde skyddsutrustning även om det fanns, därför att de då tvingades arbeta 
långsammare.161

Arbetare på kinesiska fabriker klagade på att de exponerades för kemikalier, fick hudallergier och 
magproblem.162 En del fabriker tillhandahöll skyddsutrustning, men inte alla.

På fackligt organiserade Nikoma-fabriker i Indonesien rapporterade arbetarna att det finns skydds-
utrustning och varningsskyltar uppsatta överallt, inklusive information om konkreta kemiska risker. 
En kvinna på Puma-linjen sade emellertid till Play Fairs forskare att de förväntas tvätta sina pap-
persmasker tills de är utslitna. ”Det är inte lätt att be om en ny mask. Vi måste lämna tillbaka den 
gamla, och ibland muttrar de innan de ger oss en ny.”

Arbetare på flera kinesiska Yue Yuen-fabriker sade att de pressades att inte rapportera skador till 
arbetsledarna, som i sin tur riskerar att drabbas av högre chefers missnöje.163 Medan arbetare på 
några fabriker fått ordentliga yrkesskadeförsäkringar164 tvingades andra betala läkarbesök till och 
med på fabrikens klinik ur egen ficka.165 En del fabriker – i regel underleverantörer, men också en 
helägd anläggning – iakttog inte lagstadgade procedurer för utredning, bedömning och kompen-
sation av arbetsplatsolyckor.166 Ett vanligt problem på de flesta undersökta arbetsplatserna var att 
inte alla de fyra lagstadgade försäkringsprogrammen för anställda fanns på plats: socialförsäkring 
(pension), sjuk- och olycksfallsförsäkring, invaliditetsförsäkring och mödravårdsförsäkring.167 På 
många fabriker visste arbetarna inte om de var försäkrade mot arbetsskador och kände inte heller 
till sina rättigheter ifall olyckor skulle inträffa.168

Rapport i massmedier tyder på att försäkring, sociala förmåner, trygga arbetsvillkor och löner var 
nyckelfrågor, när 8 000 arbetar på en Pou Chen-fabrik i Vietnam i mars 2006 lade ner arbetet.169
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Låga löner

Arbetarna får vanligen betalt i en kombination av grundlön och olika bonusar som bygger på antalet 
tillverkade enheter, närvaro och andra kriterier.

När minimilönen höjdes i Kina i september 2006 svarade ledningarna i de flesta Yue Yuen-fabri-
kerna och underleverantörerna med att höja produktionskvoten och minska produktionsbonusar 
och andra stimulansåtgärder. En del fabriker införde nya löneavdrag för bostad, mat och andra 
tjänster.170 I slutänden fick många arbetare oförändrad eller lägre lön efter det att den lagstadgade 
minimilönen höjts.

När Dongguans minimilön i september 2006 höjdes till 690 RMB/månad (97 US-dollar), höjde en 
Yue Yuen-fabrik med tillverkning för Adidas produktionskvoten till 75 par skor i timmen, vilket de 
anställda hade svårt att klara. Följden blev att produktionsbonusen sjönk och många klagade på 
att inkomsten efter avdrag för kost och logi nu blivit lägre än tidigare. Trots en arbetsnedläggning 
under en dag i oktober 2006 lyckades man inte få kvoten ändrad igen.171

 
Mönstret var detsamma på nästan alla kinesiska fabriker som studerats för den här rapporten. 
Skickliga arbetare på en fabrik, som förut kunde tjäna 400–500 RMB/månad (51–71 US-dollar) i 
produktionsbonusar får nu bara 100–200 RMB (14–28 US-dollar) sedan arbetsgivaren höjt kvo-
terna.172 Följden är att den lön de kan stoppa i fickan inte ökat alls.23

Hos en av Yue Yuens underleverantörer med produktion för Reebok, Timberland, New Balance och 
Columbia Sportswear får de anställda bara ackordslön, vilket betyder att lönerna varierar beroende 
på hur många par skor de gjort. Arbetarna på den fabriken får i genomsnitt 500–600 RMB/månad 
(71–86 US-dollar) – mindre än den lagstadgade minimilönen. Från det dras 155 RMB/månad (22 
US-dollar) för logi i fabrikens sovsalar, där 12 arbetare delar på varje sal. Tvättrum och toaletter 
finns bara på varannan våning.173

En annan av Yue Yuens underleverantörer betalade nyanställda en mycket låg grundlön på 290 
RMB/månad (41 US-dollar), och personer med längre anställningstid fick 490 RMB/månad (70 
US-dollar). I båda fallen ligger lönerna under lagstadgat minimum. Vissa avdelningar på fabriken 
betalar bara 1–2 RMB/tim i övertidsersättning (0,14–0,22 US-dollar), också detta under lagstadgat 
minimum. Följden är att en nyanställd som stämplat in över 100 timmars övertid och 30 dagars 
arbete i månaden bara fick 700–800 RMB (100–114 US-dollar) i lön. Arbetarna på den här fabriken 
berättade att Yue Yuen, så vitt de vet, aldrig inspekterat den.174

23  Mönstret är inte unikt för Yue Yuen-fabriker. Forskning som det thailändska Centre for Labour Rights 
genomfört på två fabriker med tillverkning för Adidas i Thailand i augusti 2006 fann att produktionsmålen 
regelbundet höjdes, vilket tog bort potentiella bonusar. Arbetare berättade för forskarna att de ville ha 
stabila produktionsmål. (Thai Centre for Labour Rights, augusti 2006.)

Förbättrade förhållanden på Yue Yuen

Eftersom Yue Yuen har tillverkning för flera välkända märken, har företaget tvingats samarbeta 
med flera olika köpare – bl.a. Nike, Adidas, Puma och New Balance – om tillämpningen av deras 
uppförandekoder. Påtryckningar från märkesföretagen verkar ha mjukat upp Yue Yuens disciplinära 
metoder. Det har enligt rapporter lett till vissa förbättringar i fråga om mängden övertidsarbete och 
när det gäller logi för migrantarbetare.175 Som redovisats ovan har en del fabriker vidtagit betydande 
åtgärder i fråga om arbetarskyddsfrågor och har respekterat lagstadgade krav på socialförsäkringar, 
avgångsvederlag, invaliditetsförsäkring och moderskapsförmåner.

Trots det ser det ut som om det nästan inte sker några framsteg alls när det gäller lönerna.

Varför inte betala en lön det går att leva på?

Kritiker av kraven på betalning av löner som det går att leva på framhåller, som vi sett, strukturella 
hinder som gör det svårt för enskilda parter i leverantörskedjan att garantera högre löner.

Inom sportskosektorn finns det emellertid vissa tydliga strukturella förhållanden som gör att den 
skiljer sig från konfektionssektorn:

"  Den är mycket konsoliderad. Nike och Adidas kontrollerar nästan 60 % av återförsäljningsmark-
naden. Under de senaste fem åren har Nike köpt upp märken som Converse och Umbro, och 
Adidas har införlivat Reebok. Puma har för sin del köpt PPR, den franska kedjan av lyxbutiker.

"  Sportskotillverkning kräver stora, kapitalintensiva fabriker, som det är relativt svårt att bygga 
upp och flytta.

"  Yue Yuen svarar för en stor andel av sportskotillverkningen för alla de större märkena.24  
Trots åtskillnaden av arbetskraften och rättsliga gränser mellan de olika märkena och Yue Yuen, 
är tillverkningsprocessen i hög grad integrerad och relativt stabil. Stabiliteten i affärskontakterna 
öppnar dörren för samordnade åtgärder i lönefrågor.

"  Både Yue Yuen och dess kunder är utomordentligt lönsamma företag.

I den mycket konsoliderade och vinstgivande sportskotillverkningen är gemensamma åtgärder 
mellan företag som Yue Yuen och de stora märkesföretagen som dominerar marknaden, för att 
höja lönenivåerna så att de når upp till löner att leva på, inte bara önskvärda utan också möjliga att 
genomföra.

Det faktum att de flesta av märkesförtagen i sportskobranschen ingår i USA-baserade Fair Labor 

24 Det är visserligen svårt att få fram exakta siffror, men analytiker uppskattar att 25–30 procent av Nikes skor 
tillverkas av Yue Yuen liksom 15–20 procent av Adidas och Reeboks. Alla tre märkena står tillsammans för 
40 % av Yue Yuens produktion. (Citigroup. Yue Yuen – Shoes to Choose, 16 november, 2004.) Yue Yuen själv 
uppskattar att fem stora kunder svarar för 54 % av deras omsättning och att den största enskilda kunden står 
för 22 procent av omsättningen. (Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd. Annual Report, 2007, sid. 27.)
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Association (FLA) betyder också att det är praktiskt möjligt för köpare och deras leverantörer att 
vidta gemensamma åtgärder för att höja lönerna. Det enda som saknas är viljan att betala löner som 
det går att leva på och politisk vilja att verkligen göra det.

I kapitlen 6 och 7 återkommer vi till frågan om hur man ska uppnå löner som det går att leva på. 
 

Kapitel 5.  
Fotbollar på andra håll än i 
Sialkot
Till skillnad från vad som gäller de enorma Yue Yuen-fabrikerna, som behandlats i föregående 
kapitel, har fotbollstillverkningen av tradition varit ett handarbete som i stor utsträckning utförs 
i hemmen. Arbetarna syr ihop de olika delarna och skickar sedan tillbaka dem till fabrikerna för 
kontroll och förpackning.

Försvaret av arbetares rättigheter i fotbollstillverkningen – och tillverkningen av andra uppblåsbara 
bollar – har i första hand koncentrerats till staden Sialkot i Pakistan, och det på goda grunder. 
Ungefär 80 % av världens alla handsydda fotbollar har tillverkats där.178

Enorm medial uppmärksamhet på frågan om barnarbetet i Sialkot under 1990-talet ledde till skärpt 
granskning av villkoren i Jalandhar, Indien,179 – ett mycket mindre centrum för handsömnad av 
sportartiklar som ligger på andra sidan gränsen.180

Under senare år har fotbollstillverkning också vuxit fram i Kina, Thailand, Vietnam och på andra 
håll. Dessa nya centras förmåga att producera enkla, maskinsydda bollar till mycket lägre kostnad 
än vad man hittar i Sydasien och/eller sofistikerade, värmegjutna bollar som sydasiatiska tillverkare 
ännu inte skaffat sig nödvändig teknisk utrustning för, har skapat ännu större osäkerhet i frågan om 
industrins framtid i Indien och Pakistan.181

I stället för att återupprepa de väl belagda uppgifterna om användningen av barnarbete i Siakots 
fotbollsfabriker kommer detta kapitel att koncentrera sig på ny forskning om arbetsvillkoren i Ja-
landhar, Indien, och i framväxande centra i Kina och Thailand som genomförts för Play Fair 2008.
 
Forskningsresultaten tyder på att den här branschens struktur, precis som i konfektions- och sko-
branschen, har skapat en miljö där fackliga organisationer förbigås eller slås sönder, löner och ack-
ord ofta ligger långt under en lön det går att leva på och där de anställda bara kan överleva genom 
att arbeta orimligt mycket övertid och, i vissa fall, genom att ta med sig arbete hem till familjerna.
 

Fotbollstillverkningen i Jalandhar, Indien

Enligt branschrapporter står Jalandhar och den näraliggande staden Meerut för 75–80 % av de bol-
lar som tillverkas i Indien.182 Under 2004 uppgick Indiens export av sportartiklar till 100 miljoner 
US-dollar, och 43 % av den utgjordes av fotbollar.183
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Industrins struktur

Enligt tillverkare, fackliga organisationer och arbetare som intervjuats för den här rapporten är 
branschens nuvarande struktur, med stor andel hembaserad produktion, ett relativt nytt fenomen. 
”Arbetet skedde bara i fabriker och i sycentrum till för 30 år sedan”, sade en facklig ledare från Lal 
Janda Workers Union, som själv sytt fotbollar de senaste 45 åren. ”Arbetare i mängd brukade sitta 
och sy på fabrikerna. Arbetet gjordes också i sycentrum som vart och ett kunde ha mellan 10 och 30 
anställda.”184

 
När efterfrågan på läderbollar minskade, lades produktionen över från handskurna läderpaneler 
med handstansade hål till bollar som gjorts av maskinstansade perforerade paneler.185 Att sy ihop 
färdigskurna, redan perforerade syntetiska paneler krävde mycket mindre kunskap och resurser. 
Syntetiska bollar betalades sämre av märkesföretagen men kunde tillverkas mycket snabbare.

Övergången till bollar i syntetmaterial öppnade vägen för en mycket mer informell arbetsstyrka 
som kunde gå på ackord i stället för att få löner som måste betalas ut också när det inte kom några 
beställningar.186 Det var dessutom ekonomiskt klokt att förlägga produktionen till arbetarnas hem 
i stället för till fabriker med strikt kvalitetskontroll och högre driftskostnader. Barns medverkan i 
produktionen av fotbollar var därför en del av en bredare berättelse om allt mindre formalism.

Fabriker

De flesta fabriker i Jalandhar som nu ägnar sig åt tillverkning av fotbollar har få fast anställda 
förutom dem som deltar i produktionsprocesser som måste utföras på plats (utstansning av paneler 
och screentryck på dem, emballering av bollar etc.).

Också här berättade några tidigare fabriksarbetare att de var anställda av arbetskraftsförmedlare 
som var verksamma i fabrikerna.187 En fabriksarbetare som varit anställd på samma avdelning för 
laminering och panelstansning de senaste 15 åren, sade att så vitt han visste hade inga andra fast 
anställda kommit dit sedan han börjat jobba där.

Enligt den arbetaren togs alla nyanställda in på korttidskontrakt, eller genom underentreprenörer 
eller arbetskraftsförmedlare.188 När fabrikerna direkt anställde folk för sömnad, sade arbetsgivarna 
att dessa arbetare i regel anlitades på visstidskontrakt och hade ackordslön.189

De intervjuade arbetarna berättade om en till hundra procent manlig fabriksmiljö. När Play Fairs 
forskare besökte tre fotbollsfabriker i Jalandhar, såg de att det nästan inte fanns några kvinnliga 
arbetare alls där.

Kvinnor spelar en underordnad roll i Jalandhars fotbollsindustri i fråga om typen av arbete de till-
delas och dess kvalitet. Förändringar i branschens struktur kan förvärra problemet. Enligt erfaren-
heterna från Sialkot, till exempel, föll kvinnors sysselsättning offer för övergången från hembaserad 

produktion till sycentra. Efter förändringen sjönk andelen kvinnor i industrin från 50 % år 1997 till 
cirka 20 procent bara sex år senare.190

Sycentra

Generalsekreteraren för Punjab Sports Goods Workers Union berättade för Play Fair-forskare att 
”sycentra bara är fabrikernas förlängda arm”. Han hävdade att dessa centra bildas för att undvika 
tillämpning av arbetsmarknadslagar som skulle ge tillgång till förmåner, mekanismer för konflikt-
lösning och trygga anställningar.191

En leverantör som driver ett sycentrum bekräftade faktiskt att hyran, elräkningarna och andra ut-
gifter för anläggningen betalades av företaget och att han bara hade hand om arbetskraften. Centret 
var emellertid registrerat i hans namn, vilket gjorde att företaget kunde svära sig fritt från juridiskt 
ansvar för arbetarna. Det finns 18 arbetare på centret (varav två kvinnor) och de tillverkar 100 bollar 
om dagen. De har ackordslön på mellan 36 och 39 INR (0,90–0,97 US-dollar) för en boll av prima 
kvalitet och 30 INR (0,75 US-dollar) för billigare bollar.192

 
Underentreprenörer
Tillverkare talade också om sitt förhållande till underentreprenörer. Medan en tillverkare som pro-
ducerar för Regent, Mitre och Dunlop uppmuntrar hemarbetande att hämta arbetsmaterial direkt 
från sina lokaler, använder majoriteten sig av mellan 18 och 30 underentreprenörer, som antingen 
skickar ut materialet till hemmen eller själva driver sycentra.

Kategorin ”underentreprenör” är ganska flexibel. Medan en del tjänar bra på att t.ex. driva sycentra, 
finns det andra som förlitar sig på kommissioner de får för att få bollar tillverkade av hemarbetande 
och vars dagsinkomst i stort sett är jämförbar med vad de som syr tjänar. 

Play Fairs forskare talade med två entreprenörer som anlitar hembaserad arbetskraft. Båda hade 
tidigare själva sytt fotbollar, och den ene förlorade jobbet på en fabrik efter en arbetsolycka då han 
förlorade en bit av ett finger. Båda hämtar 100 bollar om dagen och delar ut dem till en grupp på 
20–30 hemarbetare, som i de flesta fall är kvinnor. Underentreprenörernas inkomster kommer från 
kommissionerna från fabriken på mellan 2 och 2,50 INR (0,05–0,06 US-dollar) per boll beroende 
på kvalitet.193

Fackföreningar

Den kombinerade effekten av övergången från fast, fabriksbaserad sysselsättning till indirekta 
produktionsförhållandena blev att fackföreningarna lemlästades. På så sätt försvann behovet av att 
förhandla med anställda om löner och arbetsvillkor. Arbetare – och till och med underentreprenörer 
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– berättade om strategier som direkt siktar till att krossa fackföreningarna; exempelvis avskedanden 
eller degradering av fackföreningsledare och medlemmar, avveckling av fackligt väl organiserade 
avdelningar och utläggning av arbete på andra entreprenörer samt om metoder för att kringgå 
fackföreningar för att slippa kollektiva förhandlingar.194

 

Löner och ackord i Jalandhar

När tillverkarna började arbeta med underentreprenörer för cirka 20 år sedan (i stället för att 
arbeta direkt med hembaserade arbetare), förlorade arbetarna kontrollen över förhandlingarna om 
villkoren för sin anställning och sina löner. CITU-representanter förklarade: ”Arbetsgivarföreningen 
började kringgå fackföreningar i förhandlingar om priserna och underentreprenörerna blev de hu-
vudsakliga aktörerna.”195 I ett system där underentreprenören fick en fast kommission per boll fanns 
det ingen större anledning för denne att vara drivande i årliga förhandlingar, och det oundvikliga 
resultatet blev att ackorden stagnerade. 

Underentreprenörer berättade om hur olika fabriker betalade olika belopp för bollar av samma 
kvalitet. En leverantör meddelade att ersättningen varierade från 28 till 39 INR (070–0,97 US-
dollar) för en boll av ”prima kvalitet” och 13–16 INR (0,35–0,40 US-dollar) för en billig gummiboll. 
Underentreprenörer finns ofta på mer än en nivå, och i sådana fall kommer de som finns längre ner 
i kedjan att kräva arbetarna på kommission innan de lämnar ut arbete, vilket urholkar ackorden 
ytterligare.196

Fabrikslönerna

En fabriksarbetare som Play Fair-forskare pratade med arbetade med sömnad på visstidskontrakt 
och fick betalt per boll. Medan ackorden på fabriken är högre än de som hembaserade arbetare har, 
i synnerhet med tanke på avdraget för leverantörens kommission – 50 INR (1 US-dollar) för en 
fotboll av prima kvalitet och 30 INR (0,75 US-dollar) för en av låg kvalitet – är det slående att de 
som arbetar i fabriker fortfarande måste bekosta den tråd som används i sömnaden och som kostar 
2–2,50 INR (0,05–0,06 US-dollar) per boll. Den intervjuade sade att han som bäst kunde sy 10 
bollar om dagen, beroende på typ.197 En annan fabriksarbetare som tjänar betydligt mer än minimi-
lönen sade att han fortfarande måste ta hem sömnadsarbete till sin familj för att få det att gå ihop.198

Löner på sycentra

Forskarna intervjuade två arbetare på sycentra som drevs av underentreprenörer. Inkomsterna var 
avsevärt sämre än på fabriker och mycket otryggare. Ackorden för fotbollar förefall ligga mellan 
3 och 10 INR (0,07–0,10 USD) för bollar av lägre kvalitet.25 En arbetare klagade och sade att ”det 

25  Det finns ingen given definition av vad begreppen ”prima kvalitet” och ”låg kvalitet” betyder, och det är en 
ytterst viktig faktor när det gäller spännvidden i ackorden.

finns inga garantier för arbete i morgon, och allt är beroende av underentreprenörens goda vilja”.

De intervjuade arbetarna berättade att de inte kunde leva bara på vad de tjänade på centret. Båda 
sade att de tog med sig sömnadsarbete hem till familjerna för att man skulle få lite större inkom-
ster.199

Löner för hemarbetande

Forskarna intervjuade sex personer som arbetade hemma. I samtliga fall var alla, eller nästan alla 
övriga familjemedlemmar också engagerade i sömnaden, och var och en tillverkade 2–4 fotbollar 
per dag.26

”Ackordet har inte höjts de senaste fem åren”, berättade en arbetare som hämtar arbetsmaterial 
direkt från en fabrik som producerar för Mitre, Gilbert och fotbollsklubbarna Arsenal och Manches-
ter United. ”Vi måste ta det som leverantören vill betala oss, eftersom vi inte har något val.”

Inte oväntat är ackorden för dem som arbetar hemma ännu lägre än de som betalas på sycentra. 
Arbetarna berättade att de fick 30–35 INR (0,75–0,88 US-dollar) för en boll med 32 treskiktspane-
ler och 14–22 INR (0,35–0,55 US-dollar) för en boll med tvåskiktspaneler av gummi.200

De som arbetar i hemmet har inte heller någon trygghet för sina inkomster. Under perioder då det 
finns få beställningar kastas hushållen ofta i händerna på penningutlånare.

Beställningarna – och därmed inkomsterna – svänger kraftigt inom branschen. Två tillverkare ta-
lade om produktionsökningar på 30–50 % när evenemang som VM eller olympiska spel äger rum.201

”Vi har inga sparpengar så vi har ingenting kvar i nödsituationer”, sade en 50-åring som sydde 
fotbollar. Det finns alltså få om ens några skyddsnät för hemarbetande. Sjukdom eller en olyckshän-
delse kan innebära katastrof. ”Jag har förlorat min frus guld som jag lämnade som säkerhet till en 
penningutlånare och inte kunde lösa ut”, sade han. ”En gång hyrde jag till och med ut min gasflaska 
i köket för att få ihop lite pengar för vård när min fru blivit sjuk. Det är likadant för oss alla. En av 
mina vänner sålde till och med sitt blod för att få lite extra pengar i en nödsituation.”202 

 

26 De sju medlemmarna i ett hushåll berättade att de kunde sy 15 rugby- och sju fotbollar om dagen. En annan 
familj, med åtta medlemmar, klarade cirka 30 bollar om dagen. 
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Några konkreta rekommendationer till Jalandhar

Tillverkarna bör vidta åtgärder för att se till att ackord och villkor som 

arbetarna får via underentreprenörer är rättvisa och enhetliga. Ackorden 

för bollar bör finnas anslagna utanför fabrikerna. Tillverkarna bör ge 

arbetarna möjlighet att hämta råmaterialet för fotbollarna direkt från 

fabrikerna om de vill, i stället för från underentreprenörerna.

Märkesföretagen måste ta itu med kränkningar av föreningsrätten, i syn-

nerhet med åtgärder som syftar till att krossa fackföreningar.

Märkesföretag och leverantörer måste garantera att priserna anpassas 

efter valutaförändringar och inflation och se till att förluster inte läggs 

över på arbetarna genom sänkta ackord.

Ingripanden måste ta hänsyn till kvinnliga arbetares sårbarhet.

Märkesföretagen måste främja likabehandling när det gäller bl.a. löner 

och förmåner för alla arbetare som utför likartat arbete, oavsett om det 

sker i fabriken, i sycentra eller i hemmet.

Fotbollstillverkningen i Kina

Kinas förmåga att göra tekniska anpassningar av maskinsömnad snabbare, effektivare och i större 
skala än andra bolltillverkande länder har lett till att landet snabbt vuxit på fotbollsmarknaden.203 
För närvarande tillverkar Kinas fotbollsproducenter främst reklambollar. Även om reklambollar ut-
gör en stor andel av världens fotbollsproduktion, har de inte samma status eller höga ackordspriser 
som bollar med matchkvalitet. Många sagesmän inom industrin tror emellertid att det inte kommer 
att dröja länge förrän också matchbollar görs maskinellt, vilket försätter Kina i ett läge där man kan 
överta allt större delar av världens fotbollstillverkning.204

I denna rapport redovisas information från fallstudier av två typiska fotbollsfabriker i produk-
tionsområdet Pearl River Delta. Mellan oktober och december 2007 undersökte Play Fairs forskare 
förhållandena på två typiska fotbollsfabriker i produktionsområdet Pearl River Delta: Joyful Long 

Sports Manufactory och Kuan Ho Sporting Goods.27 Joyful Long tillverkar flera olika typer av bollar 
och utrustning för Adidas,205 Nike, Umbro, Fila, Miter, Lotto, Puma, Diadora, Frankin, Wilson, 
Everlast och Domyos.206 Företaget har fyra farbiksbyggnader som tillverkar olika produktionslinjer, 
och det kan förekomma skillnader mellan olika linjer som producerar för olika företag. 

Kuan Ho, som säger sig vara det största företaget för bollar i Kina, tillverkar 2 miljoner bollar i 
månaden207 för Adidas, Lotto, Spalding, Wilson, Mikasa, Mizuno, Rawlings och Baden.208

Löner och arbetstider

På Joyful Long-fabriken arbetar de flesta sju dagar i veckan. ”Det är absurt att det inte finns en enda 
ledig dag på en hel månad!” sade en av arbetarna. ”Vi är så fysiskt trötta men också psykiskt utpum-
pade. Vi vill ha tid för att vila och ha roligt.”

”När vi är så trötta”, sade en annan, ”kan vi bara vila genom att utebli från jobbet. Enligt fabriksreg-
lerna får vi böta om vi är borta mer än tre dagar i rad. Så även om vi är trötta brukar vi oftast försöka 
härda ut.”

Medan en ”normal” arbetsdag är åtta timmar, är det mycket vanligt med övertid på Joyful Long. 
Under högsäsong har arbetarna 232 timmars övertid i månaden – sex gånger så många som lagen 
tillåter.209 

 

Trots de många timmarna man arbetar på Joyful Long-fabriken – ofta runt 330 timmar/månad 
– fick de anställda i genomsnitt ut 800–1 000 RMB (114–142 US-dollar) i månaden, eller uppskatt-
ningsvis 54 % av den lagstadgade minimilönen. Dessutom berättade de att löneutbetalningarna ofta 
fördröjdes med fyrtio dagar, också det i strid med nationell lagstiftning.

Arbetare på Kung Ho har det något bättre. De arbetar sex dagar i veckan och har i genomsnitt 80 
timmars övertid per månad. Även om det är långt över vad lagen tillåter, räknas de enligt vad många 
arbetare redovisat bland de bästa i branschen i Pearl River Delta.210

Lönerna på Kuan Ho är också högre än på Joyful Long med i genomsnitt 1 000–1 500 RMB 
(142–214 US-dollar) i månaden för cirka 260 arbetstimmar. Lönerna betalas också ut regelbundet.

Ingendera fabriken betalar övertid enligt lagens föreskrifter.
”Jag kan bara tjäna 2–3 yuan i timmen”, sade en arbetare till oss. Minimimånadslönen i Dong-
guan motsvarar ungefär 4,20 RMB/timmen (0,60 US-dollar). ”Det som retar mig mest är att det 
inte finns något tillägg för övertid här. Även om jag jobbar på veckosluten får jag bara den vanliga 
lönen.”

27  I Kuan Ho intervjuade Play Fairs forskare sju kvinnor och fem män i åldern mellan 21 och 30. I Joyful Long 
intervjuades tio män och fem kvinnor, av vilka de flesta ännu inte fyllt 30. 
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Liksom Yue Yuen-fabrikerna, som behandlades i förra kapitlet, använder de här båda fabrikerna en 
blandning av tim- och ackordslön för att beräkna de anställdas sammanlagda ersättning. Enligt lag 
måste ackordslöner minst motsvara minimilönen och kravet på tillägg för övertidstimmar. På Kuan 
Ho ser fabriken till att ackordsarbetare får minst minimimånadslön, även om ackordslönen ligger 
under den summan. På Joyful Long, däremot, betalar fabriken inte lagstadgade övertidstillägg.28

 

Arbetarskydd

Precis som på Yue Yuens fabriker i samma region berättade arbetarna här för Play Fair om hälso-
problem och säkerhetsrisker som var förknippade med den höga produktionstakten. 

På både Joyful Long och Kuan Ho var intervjuade arbetare mycket oroade över tänkbara kort- och 
långsiktiga hälsoeffekter av arbetet med olika kemikalier på avdelningar som silkscreentryckeriet, 
laminering (där en bolls yttre lager fästs vid det inre) och på avdelningar som tillverkade plastbollar. 
De flesta berättade att de inte ens visste vilka substanser de dagligen hade kontakt med och att de 
råkade ut för hudallergier och andningssvårigheter.

Även om båda fabrikerna tillhandahöll elementär skyddsutrustning gick arbetet långsammare när 
den användes, och man tillverkade inte lika mycket. En del arbetare på Joyful Long, i synnerhet i 
silkscreentryckeriet, berättar att de inte skulle klara dagskvoten som fabriken satt upp om de alltid 
skulle arbeta med skyddsutrustning.211

Arbetare på Joyful Long omfattas inte av lagstadgade försäkringar i händelse av arbetsskador, 
socialförsäkringar och mammaledighet. Även om de kan gå till företagets kliniker, får de löneavdrag 
för avgiften för besöket och kostnaderna för mediciner som skrivs ut. 

Föreningsfrihet

Intervjuade arbetare sade att det inte förekom någon facklig verksamhet på någon av fabrikerna. De 
flesta kände inte till sin rätt till facklig representation.

Även om anställda kan ta upp sina klagomål med arbetsledare, finns det ingen formell process för 
hantering av klagomål. På båda fabrikerna finns löntagarkommittéer som ska identifiera och ta itu 
med problem som uppstår, men ingen av dem är särskilt aktiv, vare sig på Joyful Long eller på Kuan 
Ho. Medlemmarna av kommittén på Joyful Long utses av ledningen. Arbetarna berättar att kom-
mittén finns främst för att göra kontrollanter nöjda. 

 

28 Enligt artikel 44 i den kinesiska arbetsmarknadslagen ska arbetsgivare ersätta övertid med 150 procent av 
den normala ersättningen under vardagar, 200 procent på lör- och söndagar och 300 procent på allmänna 
helgdagar.

Vilseledande och lögnaktig information till 
märkeskontrollanter
Arbetare som intervjuats sade att lögnaktig information till märkeskontrollanter var ”vedertagen 
praxis”. De bekräftade att representanter för de större märkena kommer till fabriken varje månad 
för att inspektera förhållandena på plats.

På Joyful Long berättade de anställda hur personer i ledningen tar fram falska lönelistor till kontrol-
lanterna; listor som visar högre löner och ackordspriser än de som faktiskt betalas ut. De berättade 
också att man pressade dem för att de skulle ljuga för kontrollanterna när de tillfrågades om arbets-
tider och löner.

”Jag undertecknade två lönebesked när jag fick min septemberlön den 10 november”, sade en arbe-
tare till Play Fairs forskare. ”På det ena stod det att jag fått 400 RMB (57 US-dollar), vilket stämde 
med verkligheten. På det andra stod det att jag fick 900 RMB (128 US-dollar), och det var avsett för 
märkeskontrollanterna.212

 
Arbetarna talade dessutom om att de tränades att ge felaktiga svar på kontrollanternas frågor så att 
fabriken skulle klara inspektionen. De som går med på att ljuga för inspektörerna får en bonus på 
30–60 RMB (0,75–1,50 US-dollar). De som berättar sanningen får böta eller blir sparkade.213

Fotbollstillverkningen i Thailand

Thailands profil när det gäller fotbollstillverkning höjdes 2006, när Adidas köpte in tekniskt avan-
cerade bollar från Thailand till det årets VM.214 Bollarna kom från Molten Thailand, ett japanskägt 
företag som tillverkar sportbollar.215

Effekterna av teknik för maskinbindning

De officiella fotbollar som användes i 2006 års världscup, som Adidas döpte till ”Teamgeist”, hade 
tillverkats med hjälp av ny teknik: bollpanelerna sätts ihop maskinellt genom värmegjutning i stället 
för att sys ihop.216 Fram till helt nyligen har fotbollar alltid sytts ihop antingen för hand eller med 
maskin.217

2006 års VM var den första stora fotbollsturnering som använde fotbollar som inte monterats 
för hand.218 För vissa inom industrin tydde denna förändring på att branschen höll på att överge 
användningen av handsydda bollar i professionella turneringar. Nästan två är efteråt är det fortfa-
rande oklart om branschen kommer att övergå till att använda enbart värmegjutna bollar. Om det 
blir så skulle det ge Thailand ett stort övertag i konkurrensen med Pakistan och Indien, som båda 
fortfarande koncentrerar sig på handsömnad och inte har fungerande teknik för värmegjutning. 
Man skulle också stå bättre rustad än Kina, som tillverkar billiga, maskinsydda och handsydda 
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bollar.29

Löner, arbetsvillkor och föreningsfrihet

År 2006 publicerade den thailändska Thai Labour Campaign (TLC) en rapport om de anställdas 
villkor på två fabriker som tillverkade fotbollar i frizonen på ostkusten.42 The Life of Football Factory 
Workers in Thailand redovisar problem med löner och föreningsfrihet både i Molten Thailand, som 
tillverkade Adidas Teamgeist-bollar, och i Mikasa Industries, som tillverkar fotbollar under eget 
märke.

TLC:s rapport hävdade att Molten tillämpade två mycket olika löne- och förmånssystem för vanliga 
anställda respektive för personal från underentreprenörer. Medan äldre arbetare som var direktan-
ställda av Molten fick en lön som täckte deras månatliga basbehov (uppskattat till mellan 7 310 och 
8 680 THB/månaden av TLC), fick nyanställda en baslön på 4 500 THB (144 US-dollar). Personal 
från underentreprenörer hade det värst; de fick bara minimilönen, utan månatliga prestationstil-
lägg och andra bonusar. De tvingades också själva betala sina arbetskläder. Adidas meddelar att det 
avskaffades sedan det tagits upp av TLC.220

 
Som svar på 2006 års rapport bekräftade Adidas lönerna som TLC uppgav men hävdade att fabriken 
följer de regler om minimilöner som regeringen ställt upp. TLC svarade att eftersom minimilönen 
inte räcker för att täcka de anställdas grundläggande behov, tvingas de arbeta mycket övertid för att 
klara sig.221

När den här rapporten skrevs fanns det en två år gammal fackförening på Mikasa, som TLC funnit 
bidrog till att de anställda fick högre löner, bidrag och andra förmåner.222 Arbetarna har senare 
meddelat att fackföreningen krossats genom ständiga trakasserier mot ledarna och medlemmarna, 
inklusive en stämning i domstol som syftade till att kunna få fackets ordförande avskedad.223 När 
tre medlemmar av den fackliga styrelsen protesterade mot trakasserierna av medlemmar, stämde 
fabriken både dem och TLC för ärekränkning.30

Waraporn Rakthai, fackföreningens ordförande, omplacerades till ensamarbete i ett skyddsområde 
under två år.224 ”Jag var alltid ensam”, sade hon i april 2007. ”Ingen enda arbetskamrat eller någon 
av fackföreningens medlemmar törs tala med mig på arbetsplatsen eller i matsalen. Alla är rädda för 
att de ska råka illa ut om de pratar med mig.”

Mikasa hävdade att ”hon sattes bara på forsknings- och utvecklingsarbete som måste hållas hemligt, 
och det var därför som en skylt med texten ’Tillträde enbart efter särskilt tillstånd’ fanns där”.225 
Med tanke på företagets fientliga inställning till fackföreningens ordförande är det svårt att tro att 
man skulle välja att placera henne på ett hemligt FoU-arbete. 

29 Noteras bör att myndigheten för utveckling av små och medelstora företag i Pakistan meddelat att man 
stödjer tillkomsten av ett nytt centrum för utveckling av sportindustrin (Sports Industries Development 
Centre, SIDC), som ska införa teknik för tillverkning av bollar genom maskinell värmegjutning.

30 Ledningen drog till slut tillbaka stämningen tidigare i år.

”Jag fortsätter att kämpa, oavsett hur ledsen jag känner mig innerst inne”, sade Rakthai. ”Jag vill 
berätta för andra arbetare att det inte är någon skam att kämpa ensam och att människor kommer 
att hylla oss för att vi fortsätter kampen.” I februari 2008 blev Rakthai till sist avskedad.49 Då hade 
fackföreningen på Mikasa försvunnit helt och hållet. De flesta fackliga ledare och medlemmar sade 
till slut upp sig på grund av de påtryckningar de utsattes för, och resten avskedades.

”Jag känner mig så ledsen över att tvingas lämna Waraporn ensam i fackföreningen”, sade den 
tidigare viceordföranden till våra forskare. ”Men jag har ingen annan utväg. Eftersom jag hade det 
trångt ekonomiskt och inte fått arbeta övertid under mer än ett år, tvingades jag att lämna Mikasa.”
 
I januari 2007 fann Thailands kommission för mänskliga rättigheter att Mikasa Industries hade 
ingripit mot och slagit sönder fackföreningen, agerat för att kväsa föreningens ordförande och brutit 
mot landets arbetsmarknadslagar och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter227. Kommissionens 
resultat är dock inte juridiskt bindande för företaget. 
 

 



Sid. 76

!

Pressembargo 21 april kl 00:01

Sid. 77

Kapitel 6. 
”Omöjligt är ingenting!”
Domen har fallit. Förkämpar för löntagarnas rättigheter, ledande märkesföretag i sportklädes-
branschen och flerpartsforum har alla kommit fram till att kontroll av enskilda fabriker kanske kan 
identifiera problemen men inte lösa dem.

Efter en genomgång av resultat av kontroller av över 800 fabriker i 31 länder som levererat produk-
ter till Nike under sju år har forskarna Richard Locke, Fei Qin och Alberto Brause kommit fram till 
att ”trots betydande insatser och investeringar från Nikes och dess personals sida för att förbättra 
arbetsvillkoren hos leverantörerna, ser det ut som om bara kontrollerna haft begränsad effekt”.228

Det är ingen nyhet för de tusentals arbetare som fortsätter att leva med svältlöner och dålig miljö i 
leverantörskedjorna för sportkläder, trots mer än tio års arbete med att förändra branschen.

Det finns emellertid ingen anledning att misströsta. Förändringar är möjliga eller, som Adidas 
tycker om att säga – ”Omöjligt är ingenting!”

Verkliga förändringar kommer emellertid att kräva ett annorlunda förhållningssätt som tar hänsyn 
till grundorsakerna, inklusive strukturella faktorer, som gör att kränkningar av löntagarnas rät-
tigheter troligen inträffar gång efter gång. För att man ska kunna avskaffa de strukturella hindren 
för framsteg kommer det också att krävas ett större och fortlöpande samarbete mellan alla aktörer i 
branschen. 

År 2004 presenterade Play Fair ett Programme of Work, som utarbetats för att underlätta reella 
förändringar inför 2008 års olympiska spel i Peking. Vi är fortfarande besvikna på att branschen på 
det hela taget inte antog utmaningen.

Nu, på tröskeln till olympiaden, återkommer vi i detalj till fyra centrala områden som är knutna till 
arbetsprogrammet. Vi tror att det går att göra verkliga förändringar inom dem och öppna upp bran-
schen för uthålliga förbättringar av löntagarnas rättigheter. För att på allvar ta itu med bristen på 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar, otrygga anställningsformer och effekterna av 
företagsnedläggningar samt höja löner och andra ersättningar till en nivå som tillgodoser arbetarnas 
grundläggande behov, måste sportklädesföretagen vidta en rad konkreta och mätbara åtgärder i 
nära samarbete med flerpartsforum, fackliga organisationer, frivilligorganisationer och regeringar.

Många av stegen har prövats i begränsad omfattning av sportklädesföretag och andra. Genom att 
bygga vidare på de erfarenheterna kan vi göra avsevärda förbättringar av arbetsvillkoren i bran-
schen fram till nästa olympiska spel i Vancouver 2010 och London 2012.

1. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar 

Om branschen ska kunna åstadkomma uthålliga förbättringar av metoderna i arbetslivet och 
arbetsvillkoren i tillverkningsenheter, är det avgörande att märkesföretagen i delade fabriker snabbt 
och effektivt reagerar på rapporter om den typ av kränkningar av föreningsfriheten och rätten till 
kollektiva förhandlingar som behandlats i kapitel 3.

Under senare år har det funnits goda exempel på samverkande åtgärder för att få arbetare som  
sparkats för att de försökt organisera sig och/eller förhandla kollektivt återanställda:

"  På fabriken Star i Honduras, där 55 fackföreningsmedlemmar avskedades kort efter det att de 
registrerat sin fackförening i november 2007, lyckades en kombination av arbetarprotester, en 
internationell solidaritetskampanj och ingripande av ett av märkesföretagen, Nike, framgångsrikt 
lösa vad som annars kunde ha blivit ytterligare ett fall där löntagares rättigheter förnekades. 
Den 10 december slöts en överenskommelse om återanställning av arbetarna och en konstruktiv 
dialog för att lösa problem mellan representanter för den USA-baserade ägaren till företaget, de 
anställda, federationen Federación Unitaria de Trabajadores Hondureños (FUTH) och centralor-
ganisationen Confederación Unitaria de Trabajadores Hondureños (CUTH).

"  På Russell Athletics fabrik Jerzees Choloma i Honduras gick Russell Athletic, efter ingripande 
från Worker Rights Consortium (WRC) i USA och Fair Labor Association (FLA) med på att återta 
arbetare som 2007 sparkats för att de organiserade en fackförening. De avskedade fick också lön 
för den tid de varit utan arbete. Företaget förband sig dessutom att gå in i konstruktiv dialog för 
att lösa de problem som fanns. Företaget samarbetade med de fackliga organisationerna i ett 
program för att nå de avskedade.229

"  Efter WRC-utredning av kränkningar av arbetarnas föreningsrätt på Thai Garment Export-an-
läggningen gick ledningen med på att ta tillbaka de sex fackföreningsmedlemmar som avskedats i 
december 2006.

"  På begäran av en thailändsk frivilligorganisation ingrep Center for Labour Information Service 
and Training (CLIST), Nike och Fair Labor Association i en konflikt på sportklädesfabriken MSP 
och spelade en positiv roll för att underlätta återanställning av sparkade fackliga ledare. Dess-
utom förhandlade de fram ett avtal i vilket en tredje, neutral part utsågs till medlare i framtida 
konflikter.

Dessa ansträngningar av märkesföretag och andra intressenter för att hålla fabrikerna ansvariga för 
kränkningar av föreningsfriheten är välkomna. Det har också förekommit insatser, som Fair Labor 
Associations projekt i Centralamerika, för att bekämpa svartlistning av fackföreningsmedlemmar på 
lands- och regional nivå genom ledarutbildning och mindre diskriminerande anställningsprocedu-
rer.

Mönstret av fortsatta övergrepp lever emellertid kvar på sportklädesfabrikerna och tyder på att det 
behövs fler aktiva och positiva åtgärder för att först och främst se till att övergrepp inte förekommer 
och att kroniskt antifackligt agerande från företagsledningars sida inte längre tillåts. Branschen 
måste vidta mått och steg för att skapa en positiv inställning till fackliga organisationer och deras 
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rekryteringsarbete, och ett positivt klimat där löntagarna fritt kan utöva sin föreningsrätt, i stället 
för att bara försöka lösa kriser när de väl inträffat.

Ta initiativet

Som ett första steg bör branschen uppmärksamma åtgärder som Russell Athletic vidtagit på Jerzees 
Choloma-fabriken som en del av lösningen av konflikten ovan. Russell gick med på att skicka ut 
ett meddelande till anställda på alla sina anläggningar, i vilket man lovade respektera löntagarnas 
rättigheter i fråga om föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.230 

 

 

”Organisationsrättsgaranti” (efter modell från Russell Athletic)
 

Företagsnamnet respekterar löntagarnas rätt att bilda eller ansluta sig 

till fritt valda organisationer, inklusive fackföreningar, och förhandla 

om kollektivavtal. Företagsnamnet respekterar löntagarnas rätt att fritt 

gå samman, organisera och förhandla om kollektivavtal och ska inte 

på något sätt ingripa mot dessa löntagaraktiviteter. Företagsnamnet 

kommer inte att ingripa mot de anställdas beslut att ansluta sig till en 

organisation eller mot deras medverkan i en organisation. Anställda 

vid företaget kommer inte att diskrimineras eller straffas för att de 

använder sin förenings- eller förhandlingsrätt. Alla arbetsledare som 

inte respekterar denna policy kommer att bestraffas. Företagsnamnet 

garanterar att representanterna för nämnda organisationer får tillträde 

till de anställda. Vidare ska företagsnamnet tillämpa alla avtal som sluts 

med löntagarnas organisationer.

Andra tillverkare av sportkläder bör utfärda liknande organisationsrättsgarantier till arbetare i till-
verkningsanläggningarna över hela världen (se ovan). Märkesföretag och återförsäljare bör kräva att 
deras leverantörer utställer en garanti, och flerpartsforum som är verksamma inom branschen bör 
kontrollera att arbetare fått kännedom om dessa organiseringsgarantier på ett ändamålsenligt sätt.
För att garantera att arbetare har möjligheter att bli representerade av fackliga organisationer som 
de själva väljer, där de väljer att göra så, bör köpare och leverantörer begära att ett avtal om fackligt 
tillträde tecknas mellan fabriksledningen och lokala fackföreningar inom sektorn.31

31  Ett exempel på ett tillträdesavtal som tecknas mellan jeansjätten Nien Hsing och Lesotho Clothing and 
Allied Workers Union finns på: Trade Union Research Project and the Centre for Research on Multinational 
Corporations (SOMO). A call to Action: Organizing Garment Workers in Southern Africa. Clean Clothes 
Campaign, 2003. sid. 27–29, tillgänglig på http://www.cleanclothes.nl/ftp/GarmentWorkersSA.pdf.

Löntagarutbildning

Som ett andra steg bör märkesföretagen i samarbete med fackliga organisationer och trovärdiga 
frivilligorganisationer underlätta fristående utbildning om föreningsfrihet och kollektiva förhand-
lingar för löntagare och ledningspersonal. 

Än en gång, de goda nyheterna är att det redan förekommit insatser på detta område, som vi kan 
dra lärdom av och bygga vidare på. Löntagarutbildning har genomförts av större märkesföretag, 
leverantörer och flerpartsforum, vid sidan av utbildning av ledningar om deras skyldigheter.

Allt fler seviceföretag, inklusive sådana från revisionssektorn, hävdar nu att de tillhandahåller 
utbildningsprogram.  
Återkopplingen på dessa program som vi får av arbetare är emellertid inte förtroendeingivande. 
Även om Kinas begränsningar för organisationer i det civila samhället kan göra det svårt att hitta 
fristående, trovärdiga grupper som arbetar med rättigheter i arbetslivet och som man kan samar-
beta med för att utveckla löntagarutbildning, finns det ändå sådana grupper. De anser att löntagar-
utbildning med relevant innehåll, ändamålsenliga metoder och mål kan ge betydelsefulla bidrag till 
förbättringar av löntagarnas rättigheter på det kinesiska fastlandet.

De påpekar, med all rätt, att utbildning är ett medel för att nå mål, och inte ett mål i sig. Syftet bör 
vara att stödja genuint skydd av löntagarna genom förbättrad löntagarmedverkan och ett moget 
system för relationer i arbetslivet. Det är därför viktigt att utvärdera vilket slags utbildning som är 
till störst hjälp, när vi vill främja löntagarmedverkan och mogna arbetslivsrelationer, och vilka som 
inte fungerar.

Precis som försök att ”ålägga” en fabrik att gottgöra en kränkning inte är lika framgångsrika 
som gemensamma insatser (vilket märkesföretagen ständigt påminner oss om), blir program för 
löntagarutbildning mycket mer framgångsrika om de genomförs i samarbete mellan den lokala 
ledningen och de fackliga organisationerna. Även om många program inte startas av löntagare bör 
de tillgodose löntagarnas faktiska behov och sträva efter att öka deras aktiva medverkan i takt med 
att arbetet framskrider.

Innan man drar igång program för löntagarutbildning, bör märkesföretagen, flerpartsforum och 
tillverkare i samverkan med kunniga fackliga organisationer, frivilligorganisationer och utbild-
ningsarrangörer utveckla metoder för att bedöma effekterna av löntagar- och ledarutbildning samt 
metoder för att rapportera resultaten till intressenterna på ett genomskinligt sätt.

Metoder för inköp och köp

Som vi sett i kapitel 3 hindras arbetares försök att bilda fackföreningar av en mycket reell risk för att 
köpare minskar sina beställningar eller flyttar dem helt och hållet när väl en fackförening bildats. 
Även om vissa märkesföretag har vidtagit åtgärder för att införa planeringsmetoder (typ ”balanced 
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scorecard”) som syftar till att integrera tillämpning av arbetslivsnormer med mer traditionella 
utvärderingar av aktuella och potentiella leverantörer, brukar man i det sammanhanget betrakta 
närvaron av en fackförening på en fabrik som en neutral, snarare än en positiv faktor, som underlät-
tar löntagarnas medverkan och därför borde värderas högt, när man ska välja att lägga en beställ-
ning hos en leverantör eller behålla beställningar man redan gjort.

Köparnas steg på väg till ett positivare klimat för föreningsfriheten bör omfatta: 

"  prioritering av beställningar hos fackligt organiserade fabriker, 
" långsiktiga, stabila leveransavtal med fackligt organiserade fabriker, och 
" mätbar uppräkning av enhetspriser för fabriker med kollektivavtal. 

I kapitel 3 konstaterade vi att USA-företag bedrev lobbyverksamhet mot skydd av löntagarna i 
Kinas nya arbetsmarknadslag, medan andra offentligt tog avstånd från det agerandet. Köpare och 
leverantörer bör ta positiv och offentlig ställning för löntagarnas rätt till föreningsfrihet och kollek-
tiva förhandlingar och framhålla den inställningen för regeringar som fortsätter att begränsa dessa 
fundamentala rättigheter för löntagarna.

I linje med rekommendationer från Play Fair 2008 har Nike nyligen uppmanat regeringar att 
”erkänna och respektera principerna i ILO:s konventioner 87 och 98 om föreningsfrihet och kol-
lektiva förhandlingar”.231 Andra sportklädesföretag bör göra detsamma och uppmana alla länder att 
ratificera dessa konventioner.

Rapportering

Till sist, och för att bedöma hur effektiva ovan nämnda åtgärder är, måste sportklädesbranschen 
mäta och rapportera närvaron av fackliga organisationer och kollektivavtal i sina leverantörskedjor 
och den (sammanlagda) procentandel av den egna produktionen som sker i de fabrikerna.32 Köpare 
och leverantörer bör också mäta och lämna rapport till intressenterna om hur stor andel av produk-
tionen som sker i områden där föreningsfriheten är begränsad i lag för att förhindra ytterligare ex-
pansion av produktionen i områden där företagens uppförandekoder inte kan tillämpas effektivt.33

2. Otrygga anställningsformer
Även om det funnits en växande tendens inom branschen att använda sig av korttidskontrakt och 
utlokaliserad eller tillfällig arbetskraft för att hantera instabiliteten i leveranstider och volymer, har 
också tydliga försök gjorts för att vända denna ohållbara situation såväl på fabriksnivå som i den 
offentliga policyn.

32  Adidas lämnade Oxfam en sådan analys 2005. Den visade att cirka 52 % av företagets produktion sker i 
länder i Asien och Stillahavsområdet som inte i lag skyddar löntagarnas föreningsfrihet och rätt till kollektiva 
förhandlingar och att den siffran vuxit från 3 % mellan 2002 och 2004. (Se Connor, Tim och Kelly Dent. 
Offside! Labour rights and sportswear production in Asia. Oxfam International, 2006, sid. 77.)

33  

På PCSS Garment-fabriken i Kambodja, som vi behandlat på sid. XX, stoppades ökningen av 
korttidskontrakt genom att fabriksledningen samarbetade med Adidas och Worker Rights Consor-
tium. År 2007 överfördes majoriteten av de korttidsanställda till fasta anställningar i fabriken. Där 
korttidskontrakt fortfarande används, sker detta bara i enlighet med en klart definierad plan som 
motiverar dem.232

De åtgärder som PCCS Garment vidtagit tillsammans med Adidas bör kopieras av andra köpare 
och leverantörer i branschen överallt där orimlig användning av otrygga anställningsformer blivit 
vanligt i deras leverantörskedjor. Adidas rapporterar också åtgärder som vidtagits för att minska 
korttidsanställda i Molten, Thailand.

Lagar mot missbruket av korttidskontrakt införts i några länder, och i Kina har en del sportklädesfö-
retag ställt sig bakom dessa förändringar i stället för att motarbeta dem. Med de nya förbättringarna 
av Kinas arbetsmarknadslag som exempel bör sportklädesföretag ta positiv och offentlig ställning 
för lagliga begränsningar av missbruket av korttidsanställningar och program för utlokalisering av 
personal.

På grund av det vanliga glappet mellan regler och effektiv tillämpning av dem måste emellertid 
märkesföretagen, återförsäljarna och tillverkarna också se till att fabriker som tillverkar deras varor 
följer de lagstadgade begränsningarna där sådana finns, och motverka missbruket av korttidskon-
trakt på platser där lagstiftningen fortfarande tiger still.

Användningen av korttidskontrakt och utlokaliseringsprogram för att slippa undan socialförsäk-
ringar och andra förmåner som arbetsgivare är skyldiga sina löntagare bör uttryckligen förbjudas i 
företags och flerpartsforums uppförandekoder.

Exempelvis har Adidas sagt att man kommer att kräva fast anställning för arbetare som går på 
korttidskontrakt ”för att undvika lagstadgade skyldigheter”,233 vilket är ett steg i rätt riktning, och att 
Adidas ska ha som policy att ”aktivt avskräcka från användning av tillfälligt eller kontraktsanställd 
personal i leverantörskedjan”.234 Tyvärr håller de flesta sportklädesföretags och en del flerpartsfo-
rums uppförandekoder tyst i frågan, trots att missbruket av korttidskotrakt i många fall kan ses som 
en kränkning av vad andra delar av uppförandekoderna säger om t.ex. föreningsfrihet och diskrimi-
nering.34

Än viktigare är emellertid att branschen löser problemet med den instabila orderingången, som gör 
att fabriker söker allt flexiblare arbetskraft. Köparna måste göra ansträngningar för att anpassa sina 
inköpsvanor och 

"  utveckla långsiktiga, stabila leveranskontrakt med fabriker man får leveranser från,
" garantera att betalningsscheman införs i alla leveranskontrakt och att betalningarna görs i tid,
" när så är möjligt, sprida ut beställningar över året så att säsongsvariationerna minskar,

34 En paragraf med denna innebörd ingår i uppförandekoderna från SA8000 Ethical Trading Initiative och 
Fair Wear Foundation.
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"  etablera en optimal tid för meddelande till fabrikerna om förändringar av befintliga beställningar 
eller utläggning av nya, så att fabrikerna kan anpassa sin produktion utan att behöva bryta mot 
arbetstidsnormer, kräva korttidskontrakt och/eller legotillverkning, samt

" om nödvändigt, justera tidsgränser för beställningar.

3. Fabriksnedläggningar
Det skulle vara ganska oklokt att tala om fabriksnedläggningar som ”oansvariga” eller ”goda” ned-
läggningar. Även om alla lagstadgade skyldigheter respekteras, är det i slutänden ändå löntagarna 
som förlorar sina arbeten och hela samhället som drabbas av konsekvenserna.

Mot bakgrund av den verklighet som beskrivits ovan – att löntagarna vid de flesta nedläggningar 
luras på avgångsvederlag, intjänade löner, socialförsäkringsförmåner och/eller andra rättigheter – 
finns det några omedelbara krav som man måste ställa på sportklädesföretagen för att åtminstone 
minska de negativa effekterna av nedläggningarna.

När den kanadensiska tillverkaren av T-tröjor Gildan Activewear tillkännagav att man skulle stänga 
två av sina fabriker i delstaten Coahuila i norra Mexiko i mars 2007, startade företaget en rad 
överläggningar med SEDEPAC, den lokala organisationen för rättigheter i arbetslivet, och Kanadas 
Maquila Solidarity Network om kompensation och stöd för de 1 300 arbetare som skulle ställas utan 
arbete. Bland de positiva resultat som företagets vilja till konstruktiv dialog gav, fanns en ettårig 
sjukförsäkring för dem som blev arbetslösa, avgångsvederlag för en längre period än lagstadgat och 
ett ekonomiskt bidrag till ett statligt program för omskolning av tidigare Gildan-anställda.

När Yupoong meddelade att man skulle stänga BJ&B-fabriken i Dominikanska republiken gav 
ingripande från märkesföretagen, WRC och den globala federationen ITGLWF stimulans till 
förhandlingar med den lokala fackföreningen om ett avtal som gav tre månaders avgångsvederlag 
utöver det lagstadgade, plus 200 000 pesos (6 100 US-dollar) för fackföreningen och förbundet för 
organisering och utbildningsprogram.

I regel bör förhandlingar med en existerande fackförening för att ta fram alternativ till stängningen, 
eller åtminstone villkor för stängningen, anses vara en skyldighet.

Ännu viktigare är att märkesföretagen, återförsäljarna och de internationella tillverkarna vidtar 
åtgärder för att minska risken för ödesdigra företagsnedläggningar, när de omstrukturerar sina 
leverantörskedjor och tillverkarnätverk. 

Positiva insatser har gjorts för att ta fram en katalog över goda metoder och en rad konkreta steg 
som köpare, leverantörer, regeringar och andra bör vidta för att minska riskerna för nedläggningar 
eller minska de negativa effekterna, om nedläggningar inte kan undvikas. Dessa riktlinjer betonar 
behovet av insatser genom samarbete mellan köpare och leverantörer och fackliga och frivilligorga-
nisationer i alla delar av inköps- och tillverkningscykeln.

"  MFA Forum35 har givit ut riktlinjer för köpare, tillverkare, regeringar, internationella institu-
tioner och fackliga och frivilligorganisationer om deras ansvar under övergångsperioden efter 
textilkvoterna. Skriften, Collaborative Framework, innehåller riktlinjer för köpares och tillver-
kares skyldigheter före och under stängningen av en fabrik och är tillgänglig på http://www.
mfa-forum.net/docs/Collaborative.pdf.

"  Rena Kläder-kampanjen har givit ut en e-bulletin om företagsnedläggningar: Expectations in 
relation to Factory Closures and Mass-Dismissals, som kan laddas ner från www.cleanclothes.
org/ftp/07-09_CCC_E-bulletin_Closures_and_Mass_dismissals.pdf.

"  Nätverket Maquila Solidarity Network har publicerat en rad krav i samband med fabriksned-
läggningar. Skriften What do Labour Rights Groups Expect From Retailers, Manufacturers and 
Governments? är tillgänglig på www.maquilasolidarity.org/issues/ca/closures.

Nyckeltemat i dessa tre dokument är att fabriksnedläggningar inte är oundvikliga och att man inte 
kan acceptera att arbetarna inte får vad de enligt lag har rätt till, när nedläggningar sker. Genom att 
ta ansvar i hela inköps- och tillverkningscykeln kan köpare och leverantörer minska både förekom-
sten av företagsnedläggningar och de negativa effekterna av dem när de sker.

Åtgärderna innebär att 
"  upprätthålla den aktuella leverantörsbasen i landet och motverka konsolidering där, när så är 

möjligt, 
"  pröva alla tänkbara vägar för att undvika nedskärningar/nedläggning i samverkan och förhand-

lingar med löntagarrepresentanter, där sådana finns, 
"  tillämpa en planmässig modell vid omstrukturering och samverka med berörd leverantör och 

andra köpare för att mildra de negativa följderna av ett beslut att lämna eller stänga en fabrik,
"  kontrollera att leverantörer sköter regelbunden utbetalning av löner och andra lagstadgade 

förmåner i rätt tid (t.ex. socialförsäkringar/pensionsinbetalningar till berörda parter), och
"  löpande se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att täcka alla fordringar som lönta-

garna kan ha i händelse av nedskärningar eller nedläggning.

Sportklädesindustrin och flerpartsforum med verksamhet inom branschen bör utveckla och anta 
formella grundprinciper och metoder för att förverkliga riktlinjerna och förslagen i Collaborative 
Framework och i CCC samt MSN-dokumenten och offentligt informera om dessa grundprinciper.

Branschen behöver också mäta och rapportera sin inköpspraxis bättre. Köpare bör exempelvis 
offentligt redovisa den genomsnittliga längden på relationerna med leverantörsfabriker och ge mer 
detaljerad statistik över antalet fabriker som företaget arbetat med under olika tidsperioder – t.ex. 1, 
3, 5 eller fler år – samt om var dessa ligger.

Transparent rapportering om företagets policy för övergångsperioder och fabriksnedläggningar 
skulle vara till hjälp för utveckling av gemensamma insatser tillsammans med andra köpare och 

35  MFA Forum samlar återförsäljare och märkesföretag, fackliga organisationer och frivilligorganisationer 
samt nationella och multilaterala offentliga institutioner för att identifiera och främja gemensamma strate-
gier till stöd för sårbara nationella klädföretag och större respekt för löntagares rättigheter efter avskaffandet 
av textilkvoterna. Mer information finns på http://www.mfa-forum.net/.
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intressenter, liksom för att främja bättre praxis hos andra företag inom branschen. Rapporterna 
skulle innehålla grundprinciper för val av leverantör/försäljare och/eller nedläggning, inklusive en 
process för godkännande av nya leverantörer, kopplingen mellan leverantörers respekt för löntaga-
res rättigheter och inköpsbeslut samt strategier för att hantera effekterna av befintliga fabriker.36 

4. Löner man kan leva på
I kapitel 3 berättade vi om strukturella hinder som gör det omöjligt att uppnå löner som det går 
att leva på i olika länder, så länge sportklädesindustrin fortsätter att vara så rörlig. Alla väsentliga 
förbättringar av löne- och arbetsvillkor som kan påverka köparnas vinster eller de priser som betalas 
till leverantörerna (s.k. ”cash standards”) har förblivit utom räckhåll för de flesta program för före-
tags sociala ansvar. I stället har märkesföretagen, återförsäljare och flerpartsforum som Fair Labour 
Association koncentrerat sig på produktivitetsförbättringar som de tror banar väg för lönehöjningar 
som inte påverkar priserna. 

Som vi sett i kapitel 4 ledde koncentrationen på ökad produktivitet i Yue Yuens fabriker tyvärr till 
högre stress i arbetet och lägre löner för anställda som inte längre kunde få produktionsbonusar. 
Uppgifterna från Yue Yuen-fabrikerna visade också riskerna med att helt förlita sig på mekanismer 
för fastställande av lokala minimilöner, eftersom fabrikerna enkelt kan avveckla andra delar av det 
totala ersättningspaketet för att undergräva de positiva effekterna av höjd minimilön.

Vi fann också att insatser för att höja lönerna som bygger på en enda aktör inte heller har några 
större möjligheter till framgång. Märkesföretagen och återförsäljarna kan inte bara höja priserna 
de betalar utan en mekanism som garanterar att de ökade marginalerna används för de anställdas 
löner. Fabriksägare höjer heller inte lönerna utan att vara säkra på att inte köparna gör sina be-
ställningar någon annanstans om de måste täcka extra kostnader. De fackliga organisationerna, där 
sådana finns, kan inte förhandla fram högre löner, om fabrikens möjligheter begränsas av konkur-
rensåtgärder.

Alla dessa restriktioner av lönerna är resultatet av den affärsmodell som sportklädesindustrin 
föredrar. En utmaning för branschen under de kommande åren är att ändra denna ohållbara modell 
så att det blir möjligt att betala löner det går att leva på.  

Vi vet att detta inte är gjort i en handvändning. Det finns emellertid ett antal steg som man kan 
och bör vidta nu, för att komma fram till löner och andra ersättningar som ligger inom ramen för 
uppskattningar av hur hög lön som krävs för ett drägligt liv i de regioner där sportkläder tillverkas.

Mått på ”en lön det går att leva på”

Som framhållits ovan har debatten om hur man exakt ska mäta en lön som det går att leva på inte 

36 Ytterligare information om transparenta rapporter finns i Maquila Solidarity Networks Codes Memo från 
december 2007, ”The Next Generation of CSR reporting: Will better reporting result in better working 
conditions?”, på www.maquilasolidarity.org/en/node/749.

lett till några konkreta åtgärder. I stället har den skapat ytterligare diskussion om de exakta metoder 
som används för att ta fram en siffra, och det bidrar inte till att förbättra branschens nuvarande 
praxis.

Ett mer lovande tillvägagångssätt för att fastställa lönenivåer i en viss lokal kontext är att använda 
”lönestegar”, efter modell från Jo-In-projektet37 i Turkiet, som lägger frågan om hur man bäst mäter 
en lön det går att leva på åt sidan och i stället koncentrerar sig på hur man stegvis ska förbättra 
lönerna så att man med tiden når den önskade nivån.

När lönestegsmetoden tillämpades i det turkiska projektet, började man med en bedömning av de 
aktuella lönenivåerna i en given lokal kontext. Projektets deltagare identifierade sedan en progres-
siv serie steg från den lagstadgade minimilönen till rådande branschlön, och vidare till förhandlad 
lön, lönenormer för olika flerpartsforum och upp till en lön man kan leva på enligt lokala fackliga 
organisationers definition. 235

När ”lönestegen” för ett visst land eller en region tagits fram kan man gå vidare till ”effektiva stra-
tegier för att förbättra lönenivåerna” (dvs. höja de priser som betalas, förbättra produktiviteten och 
ledningssystemen eller tillämpa program för kostnadsdelning).236

Som ett första steg till bättre löner för arbetare inom sportklädesbranschen bör köpare, leverantö-
rer, fackliga och frivilligorganisationer samarbeta för att ta fram lönestegar – inklusive bedömning 
av en lön man kan leva på – för länder eller regioner där sportkläder produceras. Lönestegarna 
måste justeras regelbundet för att ta hänsyn till förändringar av konsumentprisindex för området, 
så att det också går att avgöra om lönerna håller jämna steg med inflationen.

Klättring uppför stegen

Formerna för hur sportklädesföretagen ska se till att lönehöjningar kommer till stånd i olika till-
verkningsanläggningar kommer att vara beroende av flera olika faktorer. Köparna, till exempel, 
kommer att ha olika typer av relationer med olika fabriker; relationer som bestäms av beställning-
arnas storlek och samarbetets varaktighet. På en del fabriker finns det fackföreningar, vilket ökar 
löntagarnas förmåga att fånga upp de större marginaler som uppstår genom produktivitetsvinster 
och/eller höjda priser. Kort sagt – en storlek passar inte alla.

När det finns fackliga organisationer bör köparna hjälpa dem i deras arbete för lönehöjningar via 
kollektivavtal, genom att (under sekretess) dela med sig av information om enhetspriser som betalas 
till leverantören. Allmän utbildning av ledningarna och stöd för kollektiva förhandlingar med 
leverantörer kan också bidra till utvecklingen av mogna arbetslivsrelationer på klädfabrikerna och 
till kollektiva löneförhandlingar.

37  Joint Initiative on Corporate Acountability and Worker Rights (Jo-In) var ett projekt som genomfördes i 
Turkiet mellan 2003 och 2007 av sex MULTI-STAKEHOLDER INITIATIVES och arbetarrättsorganisationer 
för att ta fram goda metoder och ge vägledning för globala åtgärder för förbättringar av arbetsvillkoren och 
samtidigt nå reella, positiva resultat i Turkiet.
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Individuellt kan köpare också förbinda sig att vid inköp ge företräde åt leverantörer och fabriker 
som uppfyller höga normer för löner enligt varje regions lönestege. Detta bör vara till hjälp vid 
utformning av stimulansåtgärder för att få leverantörer att uppfylla högre krav.

Undersökning av priser och produktivitet

Produktivitetsförbättringar som inte samtidigt ökar arbetstakten, arbetstiden, hälsoriskerna och 
belastningen på de anställda är i allmänhet välkomna. Bevisen för att produktivitetsvinster i sig är 
tillräckliga för att höja lönerna i fabrikerna är emellertid ganska klena.

Innan branschen lägger alla ägg i produktivitetskorgen, bör företagen gemensamt – kanske genom 
flerpartsforum som FLA, Ethical Trading Initiative (ETI), Social Accountability International (SAI) 
och/eller FairWear Foundation (FWF) – beställa en eller flera oberoende studier av metoder för 
mager produktion för att avgöra om de verkligen kan leda till höjda löner utan negativa effekter för
arbetarna.

På samma sätt krävs ytterligare utredningar av frågan huruvida de priser som köpare betalar 
leverantörerna är tillräckliga för att de senare ska kunna upprätthålla arbetslivsnormer i företaget 
och MSI:s uppförandekoder (inklusive normer för ”living wage”). 

Prisfrågan är nära kopplad till frågan om produktivitet. Köparna hävdar att de kan betala högre 
löner utan att höja priserna, om leverantörerna blir produktivare, leverantörerna å sin sida hävdar 
att priserna är för låga för att man ska kunna höja lönerna, även om produktiviteten förbättras.

Köpare och leverantörer bör gå samman och beställa en oberoende undersökning av priserna till 
leverantörerna och (under sekretess) lämna uppgifter om priser och annan information som kan 
vara till hjälp för att avgöra om priserna är tillräckliga för att fabriksledningarna ska kunna efterleva 
företagens och flerpartsforumens uppförandekoder och betala tillräckliga löner och andra ersätt-
ningar som täcker grundläggande behov.

Insatser i samverkan

Ett av argumenten mot att företag ska betala löner som det går att leva på är att en enskild köpare 
inte kan garantera löneförbättringar i en fabrik som också producerar för flera andra. Den enskilde 
köparens inflytande i sådana fall är, säger man, begränsat av att andra köpare kanske inte gör lika 
goda insatser. 

Detta förhållande är anledningen till att köparna måste samarbeta för att förbättra lönerna.

Samarbete accepteras nu av köpare som delar kontrollinformation (för att minska antalet kontrol-
ler i en och samma fabrik) och av köpare som samverkar genom Fair Labor Association eller andra 
flerpartsforum för att genomföra exempelvis ledningsutbildning38. Nike har offentligt lovat att 
man senast 2011 ska ”stå i spetsen för ett samarbete mellan flera märkesföretag om frågor som rör 

38 Samarbetet för höjda löner kan emellertid begränsas av USA:s antitrustlagar, så att arbete på det området 
måste bedrivas på ett sätt som inte utsätter köparna för rättsliga risker.

efterlevnad av olika normer i 30 % av leverantörskedjan”237. 

Köpare bör påbörja tillämpning av en standard för lön som det går att leva på genom att identifiera 
leverantörsfabriker där de, enskilt och/eller gemensamt, svarar för minst 75 % av produktionen.238

Även om den siffran är godtyckligt vald, måste köparna åtminstone svara för en betydande majoritet 
av produktionen. Det är också viktigt att märkesföretagen i fabriken har haft en långvarig relation 
med leverantören och fabriken, vilket kan möjliggöra mer uthålliga förbättringar och samarbete 
med leverantören och fabriksledningen. Exempelvis har Yue Yuen sedan länge handelsförbindelser 
med en rad stora märkesföretag.

Med lönestegen som riktlinje kunde köparna börja sätta upp mål för löner som innebär betydande 
höjningar av både löner och förmåner över tid och förbinda sig att uppnå dem. Som enskilda köpare 
kan varje företag därefter förhandla med leverantören om åtgärder som är nödvändiga för att målen 
ska nås, i proportion till varje köpares andel av produktionen.

Vi har avsiktligt låtit frågan om hur leverantörerna ska nå dessa mål vara öppen. I vissa fall kan det 
ske genom en omorganisering av produktionen eller användning av annat insatsmaterial, vilket kan 
skapa utrymme för lönehöjningar utan att priset påverkas. I andra fall kan köparna behöva höja 
priset för att nödvändiga marginaler ska uppnås. Under alla förhållanden skulle emellertid gemen-
samma insatser göras i syfte att höja de anställdas löner.

Där det finns fackförening i en fabrik måste den delta i processen med förhandlingar om åtgärde-
höja löner och övriga ersättningar.

Köpare och/eller flerpartsforum som köparna tillhör bör kontrollera processen för att försäkra sig 
om att löneökningar inte motverkas genom sänkningar av andra ekonomiska förmåner eller kränk-
ningar av andra arbetslivsnormer, exempelvis om arbetstid. 
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Kapitel 7. 
Mål för löntagarnas rättig-
heter
Idrottare sätter upp mål för att bli bättre i sin sport. De sätter upp mål för att nå och slå inte bara 
sina konkurrenter utan också sig själva. De nöjer sig inte med att bara vara lika bra som sina kon-
kurrenter, eller lika bra som de var förra månaden. De skalar bort sekunder från sina tider, lägger 
till kilon på sina skivstänger och gör mål och assist i lagets matcher. När de inte når sina mål kan de 
förlora matchen, missa skottet eller tappa bollen.

Företagen som tillverkar sporkläder sätter också upp mål. De sätter upp prestationsmål för sin 
omsättning. De sätter upp mål för antalet nya butiker som ska öppnas eller marknader man ska ta 
sig in på. De sätter upp mål för aktiekurser och andra finansiella mål. När de olympiska spelen i 
Vancouver startar år 2010, hoppas 

"  Adidas ha fördubblat antalet återförsäljningsställen på det kinesiska fastlandet och ha nått en 
årsomsättning på en miljard euro bara i Kina,

"  Mizuno ha fördubblat antalet butiker på det kinesiska fastlandet, och Roots, sponsor av USA:s 
olympiska team, ha öppnat 90 butiker i Kina.

Om de inte når dessa företagsmål – om försäljningen stannar av, butiker inte öppnas eller aktiekur-
sen inte stiger – kan höga ledningar hållas ansvariga. Vissa kan till och med förlora sina jobb därför 
att de inte presterat som förväntat.

Som vi har sett ställer sportklädestillverkarna också upp mål för hur många enheter som arbetarna 
ska tillverka varje dag. På grund härav drabbas arbetarna ofta av negativa konsekvenser för arbetsti-
den, ersättningarna och stressen.

Om sportklädesföretagen kan ställa upp konkreta, mätbara mål för prestation i produktionen, om-
sättning och andra finansiella mål, varför kan de då inte ställa upp mål för löntagarnas rättigheter? 
Om företagen menar allvar med att förbättra villkoren i fabrikerna där deras produkter tillverkas, 
borde vi inte då ha ett sätt att mäta framgången i reella termer?

För fyra år sedan bad Play Fair-kampanjen branschen att anta utmaningen om att åstadkomma 
reella, betydande förbättringar i efterlevnaden av arbetslivsnormer fram till Peking-OS. Nu är det 
bara ett par månader kvar och framstegen har i bästa fall varit begränsade.

Om branschen – köpare, leverantörer och flerpartsforum som dessa ingår i – menar allvar med att 
ta itu med de problem som behandlats i den här rapporten, utmanar Play Fair 2008 dem att för-

binda sig att vidta en rad åtgärder med konkreta mål, för att se till att arbetarna vid de kommande 
olympiaderna om två respektive fyra år kan räkna med att ha fått påtagliga förbättringar av sina 
löner och arbetsvillor och inte bara två eller fyra år ytterligare av mycket prat och vaga åtaganden.

Genom att koncentrera sig på respekt för föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar 
och en begränsning av den otrygga sysselsättningen i branschen samt genom att slutligen agera i 
”cash standards” som löner, kan sportklädesföretagen börja förändra den ohållbara affärsmodell 
som trots åratal av insatser för företags sociala ansvar fortfarande i alla led kännetecknas av kränk-
ning av löntagarnas rättigheter.

Tabellen i Bilaga A anger praktiska åtgärder som branschen kan vidta för att ta itu med de fyra hu-
vudfrågor som diskuterats tidigare i den här rapporten. För varje åtgärd identifierar vi huvudaktörer 
och några specifika mål för genomförandet. Märkesföretag och flerpartsforum bör sätta upp egna 
mål utifrån förutsättningarna i den egna verkligheten och andra nyckelaktörer, men för att diskus-
sionen ska starta föreslår vi några tänkbara minimimål som vi anser mycket rimliga.

Dessa åtgärder är inte de enda som branschen behöver vidta för att lösa de centrala problemen i 
sina leverantörskedjor. Play Fair Alliance tog fram ett omfattande arbetsprogram (Programme of 
Work) för branschen år 2004.239 Play Fair 2008 har lagt fram en rad krav till olika intressenter, 
inklusive IOC, regeringar och branschföretag, som också belyser vikten av löner som det går att 
leva på, ett regelrätt anställningsförhållande och konkreta insatser för föreningsfrihet och rätt till 
kollektiva förhandlingar.240 Mer än 100 organisationer har ställt sig bakom de kraven.

De åtgärder som föreslås i rapporten utgör detaljerade, praktiska steg som bör tas parallellt med, 
och som delar av, det bredare handlingsprogrammet.
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Primärt ansvarig Mål Krav från Play Fair 
2008 

Åtgärder 
Köpare Leverantör Flerparts-

forum 
Vancouver 2010 London 2012 

A. Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar 
A1. Kräva att alla leverantörer ska anta 
en policy för föreningsfrihet1, för att 
utveckla ett positivt klimat utan yttre 
inblandning i föreningsfrihet och 
kollektiva förhandlingar i 
sportklädesbranschens 
leverantörskedjor. Informera löntagarna 
om policyn på deras respektive språk, i 
form av en ”organiseringsrättsgaranti”. 
Genomföra kontroller för att se till att 
policyn antagits och att informationen 
spridits. 
 
 

� 2 �  �  Policyn antagen av 
minst 30 % av alla 
leverantörer och 
bekräftad vid 
kontroller som 
företaget eller 
flerpartsforum 
genomfört. 

Policyn antagen av 
100 % av 
leverantörerna och 
bekräftad vid alla 
kontroller som 
företaget eller 
flerpartsforum 
genomfört. 

Vidta omedelbara 
och positiva steg för 
att se till att 
löntagarnas rätt att 
bilda och gå med i 
fackföreningar och 
att förhandla 
kollektivt respekteras 
i alla delar av 
leverantörskedjorna. 
 
Bibehålla produktion 
hos fackligt 
organiserade 
anläggningar och ge 
företräde åt platser 
där fackliga 
rättigheter 
respekteras i lag och 
praxis när 
produktionen ska 
utökas. 
 
Införa ett ramverk för 
fungerande 
relationer i 
arbetslivet för att 
garantera 
arbetsvillkor som 
överensstämmer 
med internationella 
normer och nationell A2. Tillsammans med fackliga •   •  I minst 50 % av I alla levererande 

                                                
1 Se sid. 00 
2 �   anger primärt ansvar antingen för parten ensam eller i samverkan med andra parter  �   anger genomförandeansvar  �   anger kontrollansvar  



organisationer och tillförlitliga 
frivilligorganisationer som arbetar för 
rättigheter i arbetslivet, underlätta 
oberoende utbildning för löntagare och 
personal i företagsledningar om 
föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar.  

levererande fabriker fabriker 

A3. Utveckla metoder för att mäta 
effekterna av utbildning av 
företagsledningar och löntagare och 
begära att medlemsföretagen lämnar 
kvantitativa och transparenta rapporter 
om resultaten till medlemsföretag.  

  •  �  Träningsprogram 
anpassas till 
resultaten av 
effektutvärderingarna. 

A4. Införa tillgängliga och säkra former 
för löntagares anmälningar till köparna 
av kränkningar av föreningsfriheten och 
rätten till kollektivavtalsförhandlingar, 
med en transparent process för lösning 
av trovärdiga klagomål. 

•   •  I alla levererande 
fabriker. 

Löpande 

A5. Tillämpa mätbara stimulansåtgärder 
för fabriker som har kollektivavtal med 
en oberoende fackförening genom bl.a. 

• företräde vid utläggning av 
beställningar, 

• långsiktiga stabila 
leveransavtal, 

• mätbart kollektivavtalspålägg 
på enhetspriser. 

•    Alla levererande 
fabriker har fått 
information om 
åtgärderna. 

Granskningsprocess 
och, om nödvändigt, 
höjning av 
stimulansåtgärderna. 

A6. Krav på kvantitativa rapporter från 
medlemsföretag om närvaron av 
fackliga organisationer och 
kollektivavtal i leverantörskedjan, med 
uppgift om antalet fabriker med 
fackföreningar och kollektivavtal och 
andel av den totala produktionen som 
sker i sådana fabriker. 

  •  �  Löpande 

lagstiftning, 
beroende på vilket 
regelverk som ger 
berörda löntagare 
det bästa skyddet. 

A7. Offentliga rapporter om andelen av 
produktionen som är förlagd till länder 
och/eller områden där föreningsfrihet 

•   •  �  Löpande 



och kollektiva förhandlingar begränsas i 
lag. 
A8. Fackliga organisationer ges tillgång 
till information om föreningsfrihet och 
fackföreningar och möjlighet att sprida 
den till löntagarna. 

 •   I alla levererande 
fabriker 

Löpande 

A9. Krav på avtal mellan lokala 
fackföreningar och levererande fabriker 
om att facket har tillträde till de 
anställda. 

•  •   Hos minst 25 % av 
leverantörerna 

Hos minst 50 % av 
leverantörerna 

A10. När fackföreningar finns eller 
nyligen bildats i levererande fabriker: 
underlätta förhandlingar mellan 
fackföreningen och arbetsgivaren om 
procedurer för konfliktlösning samt 
regler för anställningar, avskedanden, 
befordringar, disciplinåtgärder, fackliga 
lokaler på arbetsplatsen och 
tvistlösning. 

•  •  �  På alla fabriker där 
det är tillämpligt 

På alla fabriker där det 
är tillämpligt 

A11. På platser där fackföreningar inte 
är begränsade i lag men där också 
andra former för löntagarrepresentation 
tillåts: se till att sådan 
arbetsplatsrepresentation 
överensstämmer med föreskrifterna i 
ILO-konvention 135. 

•  •  �  �  Löpande 

A.12 Där föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar begränsas i lag: vidta 
identifierbara åtgärder för att främja 
reell föreningsfrihet i det aktuella landet. 
Löntagarna ska uppmuntras att 
organisera sig på sätt som 
överensstämmer med principerna 
bakom föreningsfrihet och mänskliga 
rättigheter. 

•  •  �  �  Löpande 

 

A13. Där föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar begränsas i lag ska stöd 
för positiva reformer av 
arbetsmarknadslagarna för att upphäva 

•   •  �  Löpande 



 begränsningarna uttryckas offentligt. 
B. Otrygga anställningsformer 

B1. Sluta formella anställningskontrakt 
med löntagarna och se till att de får 
formella anställningsbevis med uppgift 
om anställningsvillkoren.  

 •  �  100 % av löntagarna Löpande 

B2. Avskaffa program för anställning av 
personal via tredje man i alla delar av 
företagets kärnverksamhet3 

 •   100 % av löntagarna Löpande 

B3. Garantera att anställda i företagets 
kärnverksamhet har 
tillsvidareanställning och att 

• all användning av kontrakt för viss 
tid ligger inom en tydlig plan som 
rättfärdigar användningen av dem, 

• alla anställda på visstidskontrakt 
får samma lön och förmåner som 
fast anställd personal som utför 
samma arbetsuppgifter, 

• när en person anställts på 
visstidskontrakt två gånger i rad av 
samma arbetsgivare, eller i två år, 
ska det tredje kontraktet 
automatiskt gälla tills vidare, 

• om kraven i lokal lagstiftning är 
striktare, ska de kraven gälla.   

�  •  �  Minst 95 % av 
löntagarna 

Löpande 

B4. Införa en paragraf i 
uppförandekoden som förbjuder 
kontrakt som bara gäller arbetskraft 
eller falska lärlingsprogram i syfte att 
slippa undan skyldigheter gentemot de 
anställda. 

•  •  •  �   

Arbete som utförs i 
respektive 
leverantörskedja ska 
ske under erkända 
anställningsförhållan
den och i 
överensstämmelse 
med internationellt 
antagna 
arbetslivsnormer. 

B5. Utarbeta riktlinjer om otrygga 
anställningsformer för medlemsförtagen 
och införa de viktigaste kraven som 

  •  Framställa riktlinjer 
och inlemma dem 
med riktmärken 

 

                                                
3 Med ”företagets kärnverksamhet” avses de huvudsakliga tjänster som företaget anlitas för att utföra, exempelvis tillskärning, sömnad etc. Annan än kärnverksamhet kan var 
tjänster som köps från underentreprenör och som inte är en integrerad del av företaget, exempelvis matservering. 



riktmärken för kontroll. 
B6. Införa långsiktiga, stabila 
leveransavtal med fabrikerna. 

•    Med minst 40 % av 
levererande fabriker 

Med minst 60 % av 
levererande fabriker 

B7. Garantera att betalningsscheman 
ingår i alla leveransavtal och att 
betalningar görs i tid. 

•   �  För alla levererande 
fabriker 

 

B8. Fastställa en optimal tidsram för att 
varsla fabrikerna om förändringar av 
gjorda beställningar eller utläggning av 
nya, så att de kan anpassa 
produktionen utan att bryta mot 
arbetstidsnormer eller kräva 
korttidskontrakt och 
underentreprenörer. Tillämpa den 
optimala tidsramen för utläggning av 
beställningar och förändringar av gjorda 
beställningar. 

•    För placering av 
minst 60 % av alla 
beställningar och 
förändringar av 
gjorda beställningar 

För placering av alla 
beställningar och 
förändringar av gjorda 
beställningar 

 

B9. Offentligt uttrycka stöd för positiva 
ändringar av arbetsmarknadslagar i alla 
leverantörsländer för att via lag 
begränsa användningen. av 
korttidskontrakt. 

•  •  •  I alla länder  

C. Fabriksnedläggningar 
C1. Utveckla och anta formella policyer 
och procedurer för att omsätta MFA-
forumets Collaborative Framework i 
praktiken, inklusive alla åtgärder som 
föreslagits av Rena Kläder-kampanjen 
och Maquila Solidarity Network (se sid. 
00) och informera allmänheten om dem. 

•  •  •  Anta formella policyer 
och procedurer 

 

C2. Offentligt rapportera hur stor andel 
av produktionen som sker i varje land. 

•   •  �  Löpande 

 

C3. Offentligt redovisa hur länge man 
haft förbindelser med levererande 
fabriker och mer detaljerad statistik över 
antalet fabriker som företaget 
samarbetat med i olika tidsperioder (1, 
3, 5 eller fler år) och var fabrikerna 
ligger. 

•   •  �  Löpande 



 C4. Offentligt informera om företagets 
policyer för val av leverantörer/säljare, 
ledningar och/eller uppsägning, 
inklusive processer för godkännande av 
nya leverantörer och strategier för att 
hantera konsekvenserna när man drar 
sig tillbaka från en leverantör. Beslut om 
inköp ska kopplas till leverantörernas 
prestation i fråga om socialt ansvar. 

•   •  �  Löpande 

D. Löner det går att leva på (living wage) 
D1. Införa en living wage-standard i 
uppförandekoden. 

•  �  �  �   

D2. Se till att scheman för betalningar 
ingår i leveransavtalet och att 
betalningarna görs i tid.  

•   �  100 % av alla 
leveransavtal 

Löpande 

D3. Göra en oberoende granskning av 
priser som betalas till leverantörer i 
fabrikerna för att avgöra om de är 
tillräckliga för att medge efterlevnad av 
internationella arbetslivsnormer och 
täcka de anställdas grundläggande 
behov. 

•    I ett representativt 
urval av levererande 
fabriker i olika länder 
och av olika 
produkter 

 

D4. Under sekretess informera 
löntagarrepresentanter som för 
kollektivavtalsförhandlingar med 
leverantörer om det styckepris som 
köparen betalar för sina produkter. 

•    Där så är aktuellt Där så är aktuellt 

D5. Samarbeta med fackföreningar, 
leverantörer och frivilligorganisationer 
för att ta fram en ”lönestege”, inklusive 
en siffra på rimliga löner för arbetare i 
varje land eller område. 

•  •  •  Lönestegar utvecklas 
i 40 % av 
tillverkningsländerna 

Lönestegar utvecklas i 
resterande 
tillverkningsländer. 

Vidta konkreta 
åtgärder för att ta itu 
med lönefrågan; se 
till att leverantörer 
inte håller inne delar 
av lönerna samt att 
lönerna betalas ut i 
tid.  

D6. Förbinda sig att med tiden uppnå 
löner det går att leva på genom att 
• samarbete med andra köpare 

(kanske via ett flerpartsforum) för 
att vaska fram leverantörer hos 
vilka de aktuella köparna kollektivt 
och regelbundet kontrollerar över 

•   •  Identifiera 
leverantörer och 
inleda förhandlingar 

Uppnå living wage-
standard i minst 25 % 
av de levererande 
fabrikerna 



75 % av produktionen, 
• underlätta utveckling av 

förhandlingsstrukturer för att 
fabriksledning och fackföreningar 
ska kunna infoga en living wage-
standard i fabrikernas 
lönestrukturer, 

• individuellt och i proportion till varje 
köpares andel av produktionen 
förhandla med fabriksledningar om 
åtgärder som krävs för att uppnå 
målet rimlig lön.  

D7. I alla delar av leverantörskedjan 
gynna leverantörer som alltid håller en 
högre nivå på lönestegen för det 
aktuella området. 

•   �  Dokumentera 
mätbara höjningar av 
arbetarnas löner i 
varje leverantörsland 

Dokumentera 
ytterligare mätbara 
ökningar av 
arbetarnas löner i 
varje leverantörsland 

D8. Beställa en eller flera oberoende 
studier av metoder för mager produktion 
för att se om de leder till reella 
löneökningar för de anställda när 
produktiviteten ökar, utan att samtidigt 
höja takten, förlänga arbetstiden eller 
öka den fysiska ansträngning som 
krävs.  

  •  �   

 

D9. Följa upp användningen av 
produktionsmål i levererande fabriker 
för att se till att höjningen av 
produktionsmålen för de anställda bara 
sker efter omfattande uppgradering av 
utrustning, processer eller de anställdas 
kunskaper. Garantera att lönehöjningar 
inte möts av sänkningar av andra 
finansiella förmåner. 

�  •  �  �  Löpande 

 D10. Trycka på eller stödja 
påtryckningar på nationella regeringar 
för höjningar av minimilönen i 
överensstämmelse med ILO-konvention 
131. 

•  •  •  �  Löpande 


