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Fair Action är en ideell förening som arbetar för att företag att ta ansvar för sin påverkan på 
människor och miljö. Vi granskar hur konsumentinriktade varor och tjänster är producerade och 
sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.  

 
 
 
Omslagsfoto: Läderarbetare i Indien. Südwind/Schröder 



 

2 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Framgångar i urval 2016 ......................................................................................................................... 4 

Projekt 2016 ............................................................................................................................................ 5 

Spridning – Så pratade vi med våra målgrupper 2016 .......................................................................... 14 

Nätverk och samarbeten ........................................................................................................................ 17 

Styrelse, kansli och medlemmar ............................................................................................................ 19 

Hållbarhetsrapportering ......................................................................................................................... 20 

Ekonomisk redovisning ......................................................................................................................... 24 

Bilaga: De senaste fem åren i korthet .................................................................................................... 31 



 

3 
 

Inledning 
Rätten till levnadslön har genomsyrat Fair Actions granskningar, opinionsbildande arbete och 
lobbying under 2016. Lönefrågan är viktig för arbetare i länder där svenska företag har valt att 
lägga ut sin produktion. I flera av dessa länder är minimilönen för låg för att arbetare ska 
kunna klara sig på den. Levnadslön har blivit ett etablerat begrepp som företag måste förhålla 
sig till. Klädsektorn är den bransch där diskussionen om levnadslön har kommit längst, medan 
branscher som turism- och finanssektorn ligger långt efter. Fair Action har under 2016 fortsatt 
att granska klädbranschen, turismsektorn och bankerna. Vi har även uppmärksammat 
läderindustrin genom granskning av skor och läderväskor. 

I maj 2016 blev Fair Action tilldelat Giraffpriset1 med motiveringen: 
”Det är mycket modigt att gå mot strömmen i en globalt etablerad 
bransch där starka partsintressen tycker mänskliga rättigheter, 
hållbarhet och nytänkande är dyrt. Det är banbrytande att i denna 
miljö, i främmande kulturer, nå fram med begrepp som hållbar värld, 
förbättrade arbetsvillkor och levnadslöner. Mod och målmedvetet 
arbete har givit påtagliga effekter bland regeringar, organisationer 
och företag.” 

Föreningens opinionsarbete riktar sig till allmänheten med 
målsättning att påverka företagen att ta socialt och miljömässigt 
ansvar. Fair Action genomför varje år en undersökning bland konsumenter2 för att se hur pass 
relevant de upplever vårt arbete. I årets undersökning svarade 92 procent av de tillfrågade att 
Fair Action gett dem ökade kunskaper om företags sociala ansvarstagande och 
arbetsförhållanden i låglöneländer. 88 procent anser att informationen från Fair Action 
påverkar deras konsumtionsvanor. Föreningen riktar även sin kommunikation till politiker i 
syfte att påverka beslutsfattande som kan få företag att ta större socialt och miljömässigt 
ansvar. 

 

 

  

                                                      
1 Priset delas ut av Social Venture Network som är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig 
hållbarhet i affärer och verksamheter. Medlemmarna är 60 företag och organisationer som arbetar med etik, 
miljöhänsyn och socialt ansvar. Bland medlemmarna finns alltifrån stora företag som ICA och Swedbank till 
Svanen, Världsnaturfonden och Röda Korset. 
2 Undersökningen baseras på enkätsvar från föreläsningsdeltagare samt en enkät bland medlemmar och tidigare 
medlemmar. 

I maj 2016 tilldelades Fair Action Giraffpriset 
för sitt arbete för levnadslöner. 
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Framgångar i urval 2016 
 

Under året har Fair Action bland annat: 
- Sett till att Vings moderbolag Thomas Cook tagit fram en uppförandekod för hotellen 

de anlitar. Koden innehåller krav på rättvisa arbetsvillkor som hotellen åtar sig att 
följa. Thomas Cook har också skapat en möjlighet för hotellanställda att rapportera 
klagomål via ett kostnadsfritt telefonnummer, en så kallad ”hotline”. 

- Bidragit till att Fristads och Gekås Ullared skrivit på The Bangladesh Accord on Fire 
& Building Safety som är ett juridiskt bindande avtal för att förbättra säkerheten i 
Bangladeshs textilindustri. 

- Bidragit till att H&M infört ett krav på att anställda i klädfabrikerna ska få löner som 
räcker till dem och deras familjers grundläggande behov. Dessutom uppmuntras 
leverantörsfabrikerna att göra enkätundersökningar bland anställda för att utvärdera 
om lönerna räcker till för att leva på. Koden innehåller också en skrivning om att 
leverantörerna inte får missbruka korta kontrakt för att slippa ge sådana förmåner som 
fast anställda har rätt till. 

- Fått H&M att lova att på lång sikt fasa ut kromgarvning. Krom är en giftig kemikalie 
som används för att tillverka mjukt läder av djurhudar. Vid felaktig hantering kan det 
vara cancerframkallande. 

- Bidragit till att Länsförsäkringar, SEB, Skandia och Swedbank antagit nya riktlinjer 
mot investeringar i kol. 

- I maj tilldelades vi Giraffpriset, ett pris som går till någon som brutit igenom motstånd 
och arbetat uthålligt för att göra världen bättre. Juryn lyfte särskilt fram Fair Actions 
insatser för förbättrade arbetsvillkor och levnadslöner inom klädindustrin. 

- Granskat och fört dialog med totalt 64 företag. 
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Projekt 2016 
Fair Action fyller 20 år och firar med att uppmärksamma de Globala målen  
Inför föreningens 20-årsjubileum drev vi kampanjen #FairAgenda tillsammans med fyra 
”influencers”3 med syftet att skapa en ”bloggstafett” för att få andra att prata om Agenda 
2030. Projektet satte flera av de Globala hållbarhetsmålen i fokus; mål 8 ”Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” handlar bland annat om att skydda arbetstagarnas 
rättigheter, där människor med otrygga arbetsvillkor är en betonad grupp, mål 5 
”Jämställdhet”, med syfte att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och 
övergripande för kampanjen var mål 12, om att ”främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster”.  
”Influencers” som vi knöt till oss var Emelie Törling, Johanna Nilsson, Naomi Nowak och 
Jenny Mustard. I sina egna kanaler uttalade de sig om bl.a. sin syn på klädkonsumtion, 
arbetsvillkor inom klädindustrin och vikten av att svenska företag tar ansvar för sin påverkan 
på människor och miljö för att de Globala målen ska kunna uppfyllas. De delar även med sig 
av sina erfarenheter inom industrin och hur konsumenter själva kan agera för att ställa krav på 
företag. Tonen var uppmuntrande och engagerande och uppammade konsumenten att med 
enkla medel ta ställning. Kampanjen följdes av totalt 153 251 personer i sociala medier. 

Kampanjen avslutades den 8 december 
på Södra teatern då vi arrangerade ett 
panelsamtal och firade föreningens 
jubileum tillsammans med våra vänner, 
medlemmar och samarbetspartners. I 
panelen deltog Parul Sharma som är 
ordförande i delegationen för Agenda 
2030 i Sverige, Kristina Areskog 
Bjurling som är hållbarhetsansvarig på 
Axfood, Johanna Nilsson, författare till 
boken Slowfashion och Joel Lindefors, 
strateg på Futerra.  

 

 

  

                                                      
3 Influencers är en bloggare, instagrammare och andra sociala medie-profiler som tjänar pengar genom att lyfta 
olika teman, testa en produkt och liknande, och har stor möjlighet att påverka sina följare. 

På Fair Actions 20-årsjubileum tog vi hjälp av en expertpanel för att lära 
oss av åren som gått och spana in i framtiden.  
Foto: Nora Cederin 
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Klädindustrin och levnadslön 
I många länder där svenska företag är aktiva är minimilönen för låg för att arbetare ska kunna 
klara sig på den och våra lokala samarbetspartners vittnar om att lönefrågan är en mycket 
prioriterad fråga för arbetare. Fair Action har därför under flera år drivit frågan om rätten till 
levnadslön. Under de senaste åren har vi börjat se hur fler och fler företag börjar agera genom 
åtgärder för att arbeta med rätten till en lön som går att leva på för fabriksarbetare i 
leverantörsleden. Klädbranschen är en av de branscher där diskussionerna har kommit längst. 
Vi saknar dock fortfarande konkreta resultat som visar att textilarbetarna faktiskt har mer 
pengar i fickan. Vår strategi är därför att visa på gapet mellan vad företagen säger att de gör 
och hur verkligheten ser ut för arbetarna. 

Klädindustrin och osäkra arbetsvillkor i Kambodja 
För att följa upp H&Ms strategi för rättvis levnadslön har vi i 
samarbete med den kambodjanska människorättsorganisationen 
CENTRAL och den norska organisationen Framtiden i Våre  
Hender drivit en Facebook-kampanj. Kampanjen blev den mest 
delade posten på Fair Actions Facebook-sida under 2016 och vi 
nådde knappt 30 000 personer. Vi hade bilder med tydliga budskap 
kring hur H&M:s leverantörer bryter mot sömmerskornas rätt till 
rimliga arbetsvillkor. 

Vi publicerade även en debattartikel4 i Aftonbladet där vi 
uppmanar H&M att komma till rätta med leverantörernas  
lagbrott och ge de kambodjanska sömmerskorna möjlighet till ett 
värdigt liv. Vårt arbete har bidragit till att H&M har antagit en ny uppförandekod med 
skrivelse om levnadslön. Koden innehåller även en skrivning om att leverantörerna inte får 
missbruka korta kontrakt för att slippa ge sådana förmåner som fast anställda har rätt till.  
2016 ingick H&M också ett globalt ramavtal med det globala facket IndustriAll Global 
Union.5  

Löner som inte går att leva på är i Kambodja starkt kopplat till förekomsten av 
korttidskontrakt. Korttidskontrakt gör att arbetarna inte vågar kräva löneökningar och 
rättigheter som föräldraledighet. Det ständiga hotet om utebliven förlängning gör också att 
arbetarna inte vågar gå med i facket. För att följa upp Fair Actions rapport A Short-Term 
Solution – A study of the use of Fixed-duration contracts in the Cambodian Garment Industry 
som släpptes 2015 bjöd vi in den kambodjanska människorättsorganisationen CENTRAL till 
Stockholm. Arbetet och Dagens Nyheter intervjuade Tola Moeun och publicerade artiklar 
under hans besök i Sverige där han bland annat kritiserade H&M.  

 

                                                      
4 http://www.aftonbladet.se/debatt/article23700913.ab 
5 Globala ramavtal skyddar de anställdas intressen i alla verksamheter som bedrivs av multinationella företag 
som tecknar dem. 

En av bilderna i Facebook-kampanjen 
om H&M. 
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Tola Moeuns besök i Sverige bidrog till att en fackföreningsledare i Kambodja som blivit 
avskedad fick sitt jobb tillbaka. Fackföreningsledaren som arbetar på en fabrik som 
producerade kläder åt bland annat H&M, avskedades i maj 2016 på grund av sitt fackliga 
engagemang. Hon avskedades på olagliga grunder vilket också konstaterades i domen från det 
rådgivande Arbitration Council som beordrade arbetsgivaren att återanställa 
fackföreningsledaren. Fabriken vägrade att göra detta under hela 2016. CENTRAL försökte 
under året få H&M att trycka på fabriken att agera, utan resultat. Kort efter CENTRAL:s 
besök i Sverige och Tola Moeuns uttalanden i svenska media kom beskedet att 
fackföreningsledaren fick jobbet tillbaka.  

 
Tola Moeun, chef på den kambodjanska arbetsrättsorganisationen CENTRAL besökte Sverige på inbjudan av Fair Action. 

Rapporten A Short-Term Solution – A study of the use of Fixed-duration contracts in the 
Cambodian Garment Industry som Fair Action släppte 2015 har använts som referens för 
andra granskningar på temat. Till exempel var rapporten med som referensmaterial i serien 
”Sweatshop” som kan ses på Aftonbladet TV, där modebloggare från Sverige och Norge 
besöker Kambodja och fabrikerna där sömmerskorna arbetar (säsong två, episod två). 
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Den smutsiga lädertillverkningen 
Majoriteten av de skor vi köper är 
tillverkade i fabriker i länder där lönerna 
är låga och arbetsförhållandena dåliga och 
många skoföretag har knappt påbörjat sitt 
hållbarhetsarbete. Kedjorna av 
leverantörer och underleverantörer är 
långa. Skorna kan ha designats i Europa, 
materialet kan komma från exempelvis 
Indien och Vietnam, detaljer till skorna 
från ett handfull olika länder för att till sist 
sättas ihop i exempelvis Kina. Ett led i 
skotillverkningen som idag är nästan helt 
okontrollerat är garvningen 6 som är en 
mycket giftig process. Med tanke på läderindustrins stora belastning på människor och miljö 
är läder i stort en prioriterad industri för Fair Action. Läderindustrin har gjort begränsade 
framsteg vad gäller att respektera de mänskliga rättigheterna och miljön i värdekedjan.  

Change your Shoes 
Inom ramen för det europeiska projektet ”Change your 
Shoes” släppte vi rapporten ”Trampling workers’ rights 
underfoot - A snapshot on the Human Rights Due Diligence 
performance of 23 companies in the global footwear 
industry”. Rapporten kartlägger hur 23 europeiska 
skoföretag7 arbetar med hållbarhetsfrågor. I och med 
lanseringen intervjuades Fair Action i Ekot8. ”Change your 
Shoes” släppte också rapporten ”Rena skor-rena fötter?”9 
som bland annat innefattar en laboratoriestudie av sexvärt 
krom (cancerogen substans) i läderskor och rapporten 
resulterade bland annat i två artiklar i Aktuell hållbarhet.10  

Som ett resultat av bland annat Fair Actions påtryckningar har Euro Sko, förutom listan på 
sina direktleverantörer, nu också publicerat en lista på sina läderleverantörer på sin hemsida. 
Under 2016 startade även de största skandinaviska skomärkena ett nytt CSR-nätverk, där 
bland annat Euro Sko-gruppen och Nilson Group ingår. Nätverket fokuserar på de frågor som 

                                                      
6 Momentet där djurhudar blir till mjukt läder 
7 http://fairaction.se/wp-content/uploads/2016/06/BRAND-ASSESSMENT-Mindre.pdf  
8 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6457523  
9 http://fairaction.se/wp-content/uploads/2016/09/Rapport-Skor-Krom_160926.pdf  
10 http://www.aktuellhallbarhet.se/granskning-bindande-regelverk-behovs-skobranschen/, 
http://www.aktuellhallbarhet.se/etikbarometern-sa-hallbara-ar-dina-skor/  

I många garverier hanterar arbetarna giftiga kemikalier helt utan 
skyddskläder. Foto: GMB Akash 

Ekot rapporterade om Fair Actions kartläggning av 
23 skoföretags hållbarhetsarbete. 
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Fair Action lyft sedan 2014; avsaknaden av levnadslön och den farliga arbetsmiljön i 
garverier. 

Läderväskor 
Fair Actions rapport ”Under huden- en granskning av väskindustrins hantering av läder” 
lanserades i november 2016. Rapporten bygger på en enkät till fyra företag som säljer 
läderväskor (H&M, Indiska, Venue Retail Group (som äger Accent, NK Skor & Accessoarer 
och Rizzo) och Åhléns) med frågor om hur de hanterar sociala och miljömässiga problem i 
tillverkningen av läderväskor. I början av september meddelade vår indiska samarbetspartner 
Cividep att de inte har möjlighet att ta emot oss under vår planerade fältresa till Indien på 
grund av ökad kontroll från staten av organisationer som får finansiering från till exempel 
Europa. Detta är ett exempel på det krympande utrymma som många av det civila samhällets 
organisationer får erfara. Den stora risken som Cividep ser för de indiska organisationerna 
som tar emot besök från utländska organisationer är att de kan synas i fält med dem och 
risken finns att informationen når de lokala myndigheterna. Det konkreta hotet mot Cividep 
tas bl a upp i Amnestys rapport “The Foreign Contribution (Regulation) Act was used to 
restrict civil society organizations receiving foreign funding, and to harass NGOs”10 

För att ändå stärka arbetarnas röster i rapporten och ge en motvikt till företagens perspektiv 
ges utrymme i rapporten åt människorättsorganisationer i produktionsländer att redovisa för 
hur tillverkningen ser ut, vilka konsekvenser den får för arbetare och närmiljö och vad de 
anser att svenska företag bör göra. Informationen från enkäten lanserades även i 
Etikbarometern, där information redovisas om transparens i leverantörsledet, hur långt ner i 
ledet kontroller görs och om företagen har en policy vad gäller garverier. SvD näringsliv 
publicerade en artikel (webb och papperstidning) om rapporten där Fair Action blev 
intervjuade. Åhléns lämnade en skriftlig kommentar om rapporten som är publicerad på Fair 
Actions hemsida. 

Två dagar innan vi släppte rapporten gick H&M ut med ett långsiktigt mål att fasa ut 
användning av krom. Vi tror att vi genom att uppmärksamma frågan om riskerna kring 
användandet av krom bidragit till att H&M har gjort denna utfästelse.  

Under året höll Fair Action tre öppna workshops för konsumenter i Göteborg, Eskilstuna och 
Stockholm med syftet att öka kunskapen om läderproduktionens baksidor och företagens 
ansvar och uppmuntra till ökat engagemang. Totalt samlade evenemangen 100 personer. I 
kölvattnet av dessa workshops ordnade aktivister också en utställning i Göteborg och en typ 
av carrot-mob i Stockholm där man besökte butiker och frågade efter hållbara skor.  

 

 

 

 



 

10 
 

Resor – paradisets baksidor 
På samma sätt som inom tillverkningsindustrin har utvecklingen av turistindustrin i världen 
stor potential att skapa arbetstillfällen i Syd och Öst. Att människor reser och möts över 
kulturella gränser är viktigt ur många aspekter – inte minst för sysselsättning, tillväxt och 
demokrati. Många av arbetstillfällena i den globala turismnäringen kännetecknas dock av låga 
löner, långa och stressiga arbetsdagar och säsongsanställningar. Många som arbetar på hotell i 
länder som Thailand och Turkiet riskerar också att bli av med jobbet om de går med i facket.  

Nätverket Schyst resande som Fair Action är en del av genomförde 2016 telefonintervjuer 
med 10 researrangörer. De intervjuade är de tre större: Apollo, TUI (fd Fritidsresor) och Ving, 
samt sju övriga företag. Samtliga ansåg att hållbarhetsaspekten var mycket viktig och att både 
medvetenheten inom företaget och efterfrågan från resenärer har ökat de senaste åren. 
”Tidigare var det en extragrej, idag ska det finnas” uttryckte en intervjuperson. Fair Actions 
bedömning är dock att resebranschen ligger uppseendeväckande efter i sitt hållbarhetsarbete i 
förhållande till andra branscher som vi granskar. En strategi har därför varit att involvera 
moderbolagen i större utsträckning vilket även har gett goda resultat när det gäller förbättrad 
dialog och kommunikation med företagen.  

Fair Action lyfter frågor om hållbarhet på koncernnivå  
Fair Action genomförde ett rundabordssamtal där Ving, Apollo och TUI (f.d fritidsresor) 
(tillsammans med sina moderbolag Thomas Cook, Kuoni, TUI) samt 
människorättsorganisationen Migrant Workers Rights Network11 och en tidigare burmesisk 
migrantarbetare deltog. Även Swedwatch, Schyst resande, Hotell- och restaurangfacket 
(HRF), Unionen och Travelife12 medverkade. Under rundabordssamtalet framgick det att Fair 
Actions granskningar av de svenska researrangörerna har bidragit till att frågan om socialt 
ansvar kommit upp på koncernnivå. Vings moderbolag Thomas Cook har till exempel tagit 
fram en uppförandekod för sina leverantörer samt en policy för klagomålsmekanism för 
arbetare. Det pågår också ett projekt som tittar på destinationsspecifika riskkartläggningar. 
För att ytterligare sätta press på charterföretagen publicerade Fair Action tillsammans med 
Swedwatch och Union to Union en debattartikel i SvD.13 

I samband med rundabordssamtalet med resebolagen bjöd Fair Action in Migrant Workers 
Rights Network (MWRN) att delta för att berätta om arbetsvillkoren för burmesiska 
migrantarbetare på hotell i Thailand. Andy Hall från MWRN deltog tillsammans med en före 
detta migrantarbetare från Burma. Deras besök gav både Fair Action och reseföretagen 
fördjupade kunskaper om migrantarbetarnas situation samt svårigheterna med att rapportera 
om missförhållanden då yttrandefriheten i Thailand har begränsats ytterligare i och med 
domen mot Andy Hall efter en granskning av migranternas arbetsvillkor inom den thailändska 
fruktindustrin. Vi skrev även under ett brev till thailändska regeringen, tillsammans med både 
NGO:s, fack och företag, för att protestera mot behandlingen av burmesiska migrantarbetare 

                                                      
11 Organisation som arbetar för att stärka burmesiska migrantarbetares rättigheter i Thailand 
12 Certifieringsinitiativ för turistbranschen 
13 http://www.svd.se/reseforetag-maste-ta-ansvar-for-arbetsvillkoren 
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och domen mot Andy Hall. Besökarna deltog också på ett seminarium på Internationella 
torget på Bokmässan i Göteborg, arrangerat av Union to Union. 

Fair Action uppmanar idrottsrörelsen att ta ansvar för arbetsvillkor på hotell 
Efter Fair Actions och Swedwatchs rapport ”Shattered dreams - Migrant workers and rights 
violations in the Dubai tourism sector” från 2015 protesterade supportrar för Malmö FF och 
IFK Göteborg mot träningsläger i Dubai.14 Rapporten beskriver hur arbetarna som städar på 
hotellrummen och serverar mat arbetar under slavliknande förhållanden. Som en uppföljning 
under 2016 av rapporten uppmanar Fair Action tillsammans med Swedwatch i en 
debattartikel15 idrottsrörelsen att börja ta ansvar för arbetsvillkoren när de bokar sina 
träningsresor. Därefter meddelar Malmö FF att de avstår från träningsläger i Dubai16 och IFK 
Göteborg överväger att ändra sina planer17. Vårt arbete bidrog med stor sannolikhet till 
utspelen från supportrarna som ledde till att idrottsklubbarna väger in större tyngd på 
aspekterna kring mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor när de väljer 
träningsdestination. 

Varje droppe räknas  
Fair Action har i samarbete med Schyst Resande drivit Kampanjen ”Varje droppe räknas” i 
sociala medier (Schyst resandes egna kanaler och nätverksorganisationernas kanaler) under november 
och december 2016. Syftet med projektet var att uppmärksamma hur turismens vattenanvändning 
påverkar lokalbefolkningen i utvecklingsländer. Totalt har kampanjens inlägg på Facebook, Instagram 
och Twitter fått 564 761 visningar. Kortfilmen som togs fram till kampanjen och filmklippen har 
totalt fått 200 809 visningar. Kampanjen lanserades den 11 november på seminariet ”Varje 
droppe räknas ” där Fair Action presenterade kampanjen och visade filmen. Ett panelsamtal 
fördes mellan Stockholm International Water Institute (SIWI), Sleepwell18 och Ölands 
vattenråd och Borgholms kommun kring "Vattenutmaningar och smarta lösningar". Även 
Tourism Concern19 var inbjudna och pratade om "Vem har rätt till vatten". 130 personer 
deltog på lanseringsseminariet. Fair Action deltog även på MR-dagarna med kampanjen där 
samtal fördes mellan Union to Union, Svenska kyrkan och Fair Action om vad som sker med 
arbetares rättigheter när vatten privatiseras. Ca 50 personer deltog och seminariet filmades 
och sändes av SVT Forum20. 

 

 
 
 
 
                                                      
14 http://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/sverige/allsvenskan/malmoff/article21590271.ab 
15 http://www.sydsvenskan.se/2016-04-19/man-bor-kunna-stalla-storre-krav-pa-mff-an-pa-svenska-enskilda-
turister 
16 http://www.expressen.se/kvallsposten/sport/malmo-ff-hyllas-for-dubai-nobben/ 
17 http://www.expressen.se/gt/sport/forstar-om-de-kritiserar-oss/ 
18 http://www.sleepwell.nu/index.html 
19 Brittisk NGO som arbetar med hållbar turism. https://www.tourismconcern.org.uk/ 
20 http://www.svt.se/nyheter/svtforum/vem-har-ratt-att-slacka-torsten 
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Privatekonomi – vad gör bankerna med dina pengar? 
De sju största bankerna i Sverige förfogar över mer än 10 000 miljarder kronor, kapital som 
till stor del består av allmänhetens besparingar. Men konsumenterna har ett informations-
underläge på finansmarknaden vilket gör att de har svårt att göra informerade val och ställa 
krav på bankerna att ta hänsyn till människor och miljö. Fair Finance Guide är ett 
internationellt initiativ som granskar och betygsätter hur hållbart bankerna investerar våra 
pengar. Resultatet publiceras genom en interaktiv webbtjänst där bankerna rankas utifrån sina 
riktlinjer på hållbarhetsområdet. Fair Action driver projektet tillsammans med Sveriges 
konsumenter, Amnesty, Diakonia och Naturskyddsföreningen. Under 2016 har Fair Action 
framför allt arbetat med metodutveckling, informationsspridning och suttit med i styrgruppen. 
 
Ökat konsumenttryck på bankerna  
2016 års granskning som presenterades i november 201621 visade att flera av de nio bankerna 
gjort rejäla förbättringar. De ställer sig nu bakom 47 procent av de viktigaste 
hållbarhetskraven enligt Fair Finance Guides internationella granskningsmetod. Det kan 
jämföras med 33 procent året innan. Störst förbättring gjorde Swedbank och Handelsbanken 
medan Ekobanken plockade hem nästan full pott. Under året har flera svenska banker antagit 
riktlinjer mot investeringar i kol och börjat redovisa klimatavtrycket från sina fonder. Av de 
sju största bankerna är det nu bara Danske Bank som inte gör det.22 Sammanlagt skickade 
över 3 000 personer mejl till bankerna via Fair Finance Guides hemsida för att kräva att 
bankerna tar hänsyn till hållbarhet när de investerar och lånar ut pengar. Fair Action deltog i 
november på ett rundabordssamtal med storbankerna för att diskutera årets granskningar och 
vägar framåt. Fair Action lyfte frågan om levnadslön under samtalet med bankerna. 

Etikbarometern – jämförelse av företags sociala och miljömässiga ansvarstagande 
Under 2016 har vi granskat 11 företag inom ramen för Etikbarometern23inom branscherna 
skor, mobiloperatörer och läderväskor.24 Granskningen av mobiloperatörerna koordinerade vi 
med Swedwatch. Vi lanserade Etikbarometern ihop med Swedwatch rapport ”Kortsiktigt 
kretslopp” som visar hur mobiloperatörerna bidrar till resursslöseri och stora mängder elavfall 
genom att uppmuntra kunderna att byta mobil ofta.  Som resultat av våra påtryckningar har 
mobiloperatören Tre25 publicerat en uppförandekod på sin hemsida och gjort utfästelse om 
tillsättning av hållbarhetschef. Gina Tricot och Euro Sko Gruppen har offentliggjort var de 
producerar sina kläder och skor26. Scorett har en ny uppförandekod som innehåller skrivning 
om att leverantörer ska sträva mot levnadslön. Scorett håller även på att ta fram riktvärden för 
levnadslön och planerar att implementera en levnadslönsfond i en fabrik. Vad gäller resultat 
för läderväskor se under rubrik ”Den smutsiga lädertillverkningen”. 

                                                      
21 http://fairaction.se/press/pressmeddelanden/danske-bank-pa-efterkalken-i-ny-granskning/ 
22 http://fairaction.se/nyheter/hur-schysst-var-din-bank-2016/ 
23 http://fairaction.se/granskningar/etikbarometern/ 
24 Euro Sko Gruppen, Nilson Group AB, Scorett AB, Tele 2, TeliaSonera, Tre, Telenor, Intersport, Stadium, 
Team Sportia, Apollo, Ving, Fritidsresor 
25 Se under 4a varför mobiloperatör redovisas under delmål 1 
26 http://www.miljorapporten.se/9079.html 
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Agbogbloshie i Ghana är världens största soptipp för elavfall. Foto: Miranda Kårelind 

 
Politikerpåverkan 
Fair Action har lämnat remissvar27 gällande regeringens skrivelse ”Policyramverk för det 
svenska utvecklingssamarbetet”. Framför allt handlade våra kommentarer om att ekonomiskt 
tillväxt inte får ske på bekostnad av anständiga arbetsvillkor. Vi har deltagit i konsultation på 
regleringsbrevsuppdrag av Sida gällande det ökande förtrycket mot civilsamhället i länder 
som Kambodja och Turkiet. Vi pekade på riskerna med att affärsintressen och repressiva 
stater får inflytande över vad vi får och kan granska. Vi har även deltagit på plattformsmöte 
om ”Fair Nation” på inbjudan av Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund där vi 
bland annat lyfte att förslaget bör breddas till att referera till FN:s vägledande principer för 
företagande och mänskliga rättigheter och inte endast EU: s kriterier för rättvis handel.  
Under året har vi publicerat fyra debattartiklar28 i Dagens Nyheter, Dagens samhälle och 
Aktuell Hållbarhet tillsammans med Swedwatch och med en eller flera av Swedwatch 
medlemsorganisationer29. Debattartiklarna poängterar bland annat att Sverige har ett ansvar 
för arbetstagare i låglöneländer inom ramen för offentlig upphandling och uppmanar den 
svenska regeringen att ställa sig bakom bindande regelverk gällande företag och mänskliga 
rättigheter.  

 

                                                      
27 http://www.regeringen.se/contentassets/8306a2b298b341fd842401a4ae5457ea/remissvar/fair-action.pdf 
28 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/maenskliga-raettigheter-maste-vara-ett-krav-29725 
http://www.aktuellhallbarhet.se/nytt-ramverk-ap-fonderna-viktig-hornsten-regeringens-hallbarhetsarbete/ 
http://www.aktuellhallbarhet.se/dags-foretag-att-respektera-manskliga-rattigheter/ 
http://www.dn.se/debatt/repliker/glom-inte-arbetsvillkoren-i-de-globala-leverantorsleden/ 
29 Förutom Fair Action ingår Diakonia, Svenska Kyrkan, Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna i 
Swedwatch styrelse 
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Spridning - så pratade vi med våra 
målgrupper 2016 
 
Föreläsningar 
Fair Action har föreläst vid 30 tillfällen och nått 914 personer. Vi blev till exempel inbjudna 
av Anna Lindh Academy30 för att delta i en paneldebatt om företagande och mänskliga 
rättigheter och av festivalen Peace & love Inspire i Borlänge för att prata om Agenda 2030 
och delmål 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Se bilaga 1 för 
sammanställning över samtliga föreläsningar. Fair Action deltog även på FAIR31 i samband 
med Kulturkalaset i Göteborg. Vi föreläste om riskfyllda produktionsmetoder och rätten till 
levnadslön inom skoindustrin, med ca 50 åhörare. Det var en mycket aktiv publik och 
deltagandet ledde till förfrågan från Eskilstuna kommun att genomföra en workshop.  

Kommentar från en deltagare på Fair Actions föreläsning: ”Jag tycker att föreläsningen var 
helt fantastiskt bra och skulle vilja att alla fick höra den.” 

Utifrån feedback från våra föreläsningsdeltagare kan vi se att de efterfrågar ”fler förslag på 
schyssta alternativ” och ”fler konkreta förslag på hur man kan ändra sin konsumtion”. Vi 
har tagit till oss av detta och vi arbetar med att bli bättre på att lyfta positiva exempel i vår 
kommunikation på tex sociala medier och till medlemmar. 

Fair Action har även via lärartjänsten Utbudet spridit 34 000 exemplar av broschyren ”Passar 
skorna” som syftar till at ge elever översikt av den globala skoindustrin och dess effekter på 
miljö och mänskliga rättigheter samt vilka delar i värdekedjan som är i mest akut behov av 
förändring.  

Traditionell nyhetsmedia 
Under 2016 nådde Fair Action ca 2,1 miljoner32 personer och figurerade i 114 olika medie-
sammanhang. De största tillfällena var artiklar i DN, SvD och radioinslag i Sveriges Radio. 
Vårt genomslag i media har minskat med 61% jämfört med förra året, då Fair Action nådde 
5,4 miljoner personer. Den höga siffran under 2015 berodde framförallt på två inslag på TV4 
nyheter samt två inslag i P1 morgon. Under 2016 var Fair Action inte med i något TV-
sammanhang. Minskningen har delvis orsakats av att lanseringen av två stora rapporter 
”Silent approval - The role of banks linked to the crises faced by Borneo’s indigenous peoples 
and their forests” och ”Invisible workers- Syrian refugees in Turkish Garment factories” som 
från början skulle ha lanserats under 2016 har skjutits upp till första kvartalet 2017. 
Nedgången beror också på att Fair Action prioriterat kampanjer i sociala medier samt 
uppföljning av tidigare års granskningar framför att ta fram nya rapporter. Vårt intryck är inte 

                                                      
30 ledarskapsprogram med fokus på mänskliga rättigheter 
31 FAIR arrangerades för första gången 2016 och hölls i samband med Kulturkalaset den 18-20 augusti i 
Göteborg.  FAIR är en marknadsplats med fokus på hållbar konsumtion. 
32 Värt att påpeka är att vissa personer har tagit del av flera inslag under årets gång. Det är alltså inte unika 
individer som räknas utan spridningen generellt. 
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att medias intresse för företags påverkan på mänskliga rättigheter minskat, vi får fortsatt 
många förfrågningar om intervjuer. Vi upplever att vi har upparbetat en hög trovärdighet hos 
journalister i ledande svensk media genom åren. Flera journalister/medier kontaktar Fair 
Action som experter även på ett inledande stadie i sin research i frågor som rör företags 
ansvar Till exempel har vi blivit kontaktade av SVT:s konsumentprogram Plus och vi har 
tillsammans med dem diskuterat uppslag inför den kommande säsongen. Under 2016 
skickade vi ut åtta pressmeddelanden. 

 

Antal nådda personer genom traditionell nyhetsmedia de senaste fyra åren (i miljoner). 

 

Hemsidan 
Fair Action har nått 14 875 personer genom hemsidan. Antal unika besökare på vår webbsida 
har minskat under 2016 jämfört med tidigare år. Tidigare år har vi legat runt ca 37 000 unika 
besökare. Dock stannar besökarna längre på vår sida nu. Tidigare var besöken mindre än 30 
sekunder och nu är de 2 min och 30 sekunder och en genomsnittlig besökare på 
www.fairaction.se läser 3,66 sidor. Besökare letar framför allt efter våra granskningar, ”Om 
Fair Action” och ”Kontakt”. Vår analys av varför antalet besökare sjunkit är att vi inte längre 
sammanblandas med Fairtrade och att personer som är inne på vår sida verkligen söker 
information som vi kan erbjuda dem och därför även stannar längre på sidan. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att vår nya webb har lett till att de som besöker sidan 
i större utsträckning fördjupar sina kunskaper kring Fair Actions frågor. För att öka antalet 
besökare avser vi fokusera på att hålla ”granskningar” uppdaterat och fronta rapporter på 
förstasidan samt jobba mer med intresseväckande rubriker, mellanrubriker och kortare 
ingresser för att fånga läsarens intresse. 
Etikbarometern och dess olika undersidor/granskningar hade totalt 2883 unika sidvisningar 
2016.  
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Vi har utifrån utvärdering av användningen av vår webb-plats gjort förbättringar på vår 
hemsida för att användarna snabbt ska hitta det de söker. Bland annat såg vi till att 
användarna lättare kan hitta till nya rapporter och granskningar. Vi kunde också konstatera att 
bland användarna på vår webb är könsbalansen jämn samt att stockholmare under 34 år 
dominerar.   

Facebook, Twitter och Youtube 
Under 2016 har Fair Action haft stort fokus på att driva kampanjer i sociala medier, på egen 
hand och i samarbete med andra organisationer. Vi har gjort vår information mer levande och 
engagerande genom att bli bättre på att använda foton, video, illustrationer och diagram. Vi 
har också själva börjat göra korta videoklipp för att på någon minut sammanfatta vad vi 
kommit fram till i nya granskningar. Klippen har vi spridit på Fair Actions Facebook och på 
Youtube. Vi har identifierat konkreta och enkla tips, gärna i form av bild/film, som inte 
skuldbelägger konsumenter som en framgångsrik strategi för att öka möjligheten för att 
konsumenten är öppen för våra budskap. 

Fair Action har nått 341 068 personer genom sociala medier. Antal personer som gillar vår 
sida på Facebook har ökat med 50% från 2235 stycken 1 jan 2016 till 3360 stycken vid årets 
slut. Totalt gjorde vi 127 Facebook-inlägg under 2016, som nådde över 340 000 unika 
användare. Enbart de videos som vi laddat upp på sidan har visats totalt ca 40 000 gånger. Till 
exempel kortfilmen ”Vet du hur dina skor är tillverkade?” har visats 34 000 gånger. 

 

Fair Actions Facebook-följare har mer än tredubblats de senaste fyra åren. 
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I början av året hade vi 894 följare på Twitter, en siffra som ökat med 19% till 1068 vid slutet 
av 2016. På Twitter fokuserar vi på att nå särskilt viktiga opinionsbildare och makthavare. 

De sex videos som vi laddade upp på Fair Actions Youtubekanal under året har visats totalt 200 
gånger. Siffran är låg eftersom vi framförallt sprider våra videos genom att ladda upp hela filmfilen på 
Facebook, vilket inte kommer tas med i statistiken över visningar på Youtube.  

Nyhetsbrev 
Vid årets början hade vi 2186 personer på vårt nyhetsbrev, vilket minskade till 1970 
prenumeranter vid slutet av 2016. Nyhetsbrevet skickades ut 11 ggr under 2016. I snitt öppnar 
21% av de som prenumererar nyhetsbrevet, och 3% klickar på någon av länkarna. 

 
Nätverk och samarbeten  
Samarbeten som föreningen har haft under året presenteras nedan i bokstavsordning.  

Centre for Alliance of Labour and Human Rights (CENTRAL) 
CENTRAL är en kambodjansk människorättsorganisation som arbetar för textilarbetares 
rättigheter. I oktober 2016 skrev Fair Action en debattartikel tillsammans med CENTRAL 
och norska Framtiden i Våre Hender om hur H&M:s leverantörsfabriker i Kambodja använder 
korta kontrakt för att avskräcka arbetarna från att kräva högre löner.  

Change Your Shoes 
Change Your Shoes är ett projekt finansierat av EU där Fair Action, tillsammans med 17 
andra icke vinstdrivande organisationer i Europa och Asien, undersöker hur det ser ut med 
hållbarheten i den globala skoindustrin. Projektet startade 2015 och pågår i tre år. Nätverket 
har under 2016 bland annat lanserat fem rapporter som vi spridit i våra kanaler. Projektets 
aktiviteter ledde till missnöje från sko- och läderbranschen då projektet inte bara granskar 
förhållanden i Asien utan även i Europa. På grund av detta var det under våren 2016 osäkert 
om projektet skulle få fortsatt EU-finansiering trots att projektet har följt kontraktet. Efter en 
kompromiss med finansiären, där vi lyfter ut en specifik rapport som handlar om förhållanden 
i Europa ur projektet, betalades den första utbetalningen för 2016 ut den 1 juli. 

China University of Political Science and Law 
Parry Leung från China University of Political Science and Law besökte Sverige på inbjudan 
av Fair Action för att delta på en företagsutbildning som arrangerades av NMC (The Swedish 
Association for Sustainable Business). Han är grundare av den Hong Kong-baserade 
frivilligorganisationen Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (SACOM) som 
granskar missförhållanden inom klädbranschen, IT, leksaker och andra exportsektorer. På 
företagsutbildningen berättade Parry Leung hur arbetsvillkoren ser ut i Kina och vad man som 
företag kan göra för att förbättra situationen inom ramen för den kinesiska lagstiftningen, som 
inte tillåter fri facklig organisering.  
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Clean Clothes Campaign  
Clean Clothes Campaign består av 17 europeiska partners som arbetar för att stärka 
arbetsvillkoren för textilarbetare i världen. I Clean Clothes Campaign internationella nätverk 
ingår 250 fackföreningar, kvinnorättsorganisationer och arbetsrättsorganisationer. Under 2016 
har Fair Action utbytt information med Clean Clothes Campaign om arbetsvillkor i 
klädföretagens leverantörsfabriker. 

Concord 
Fair Action är medlem i Concord vars uppdrag är att bedriva informations- och 
påverkansarbete om EU:s utvecklingssamarbete och -utvecklingspolitik, med fokus på 
minskad fattigdom. Fair Action får även råd kring EU-finansierade projekt av Concord.  

European Coalition for Corporate Justic,e Sverige (ECCJ) 
Det europeiska nätverket ECCJ representerar över 250 organisationer i 16 länder i Europa och 
verkar för ett europeiskt regelverk för företags ansvar och CSR. I den svenska plattformen 
ingår Amnesty, Concord, Diakonia, FIAN, Latinamerikagrupperna, Swedwatch och Forum 
Syd. Fair Action var med och startade den svenska plattformen 2011 men på grund av 
resursbrist och som i ett led att föreningen strävade efter att ytterligare fokusera verksamheten 
beslutade Fair Action 2014 att gå ur ECCJ Sverige. Föreningen fortsatta att informellt 
samarbeta med nätverket genom bland annat gemensamma utspel, där vi såg att dessa bidrog 
till våra övergripande mål. 2016 välkomnade Fair Actions styrelse föreningen att återuppta 
det systematiska arbetet gentemot politiker, när det tjänar som syfte att minska svenska 
företags sociala och/eller miljömässiga påverkan i leverantörskedjan. Som ett led i detta 
intensifierade vi återigen samarbetet med ECCJ Sverige. Vi deltog därför under hösten på två 
nätverksmöten, där nätverket bland annat har analyserat relevanta regelverk, lagar och 
processer med syftet att enas om en gemensam riktlinje att driva. 

Fair Finance Guide 
Fair Finance Guide är ett samarbete mellan Sveriges konsumenter, Amnesty, Diakonia och 
Naturskyddsföreningen. Fair Finance Guide granskar och betygsätter bankers policys för 
socialt och miljömässigt ansvarstagande. Betygen publiceras på en webbsida där allmänheten 
enkelt kan jämföra sin banks betyg med konkurrenterna. Fair Action är med i styrgruppen för 
Fair Finance Guide Sverige. 

Framtiden i våre hender 
Framtiden i våre hender är Norges största miljö- och solidaritetsorganisation med över 25 000 
medlemmar. Framtiden jobbar för ekologisk hållbarhet, global rättvisa och fattigdoms-
bekämpning. Under 2016 skrev Fair Action en debattartikel tillsammans med Framtiden och 
den kambodjanska människorättsorganisationen CENTRAL om hur H&M:s 
leverantörsfabriker i Kambodja använder korta kontrakt för att avskräcka arbetarna från att 
kräva högre löner. Fair Action inledde också samarbete med Framtiden kring riskerna för att 
syriska flyktingar utnyttjas i klädproduktionen i Turkiet. Organisationen är också 
samarbetspartner i projektet Change Your Shoes där de bland annat hjälper till att sprida 
informationen i Norge.  



 

19 
 

Forum Syd 
Fair Action är medlemmar i Forum Syd som är en biståndsorganisation och plattform för 
erfarenhetsutbyte, gemensamt agerande i intressefrågor och kompetensutveckling.  

Schyst resande 
Fair Action är med i nätverket Schyst resande, tillsammans med IOGT-NTO-rörelsen, 
Svenska kyrkan, Svenska kyrkans Unga, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Union to 
Union. Under 2016 genomförde Fair Action kampanjen “Varje droppe räknas” på uppdrag av 
Schyst resande. Kampanjen gav tips åt svenska turister om hur de kan spara vatten på 
semestern. 

Stockholms Internationella Handelsskola 
Fair Action har sedan starten 2003 utbildat elever på KY-utbildningen Internationell inköpare. 
Fair Action har ansvarat för kursen ”Ansvarsfull handel” på skolans utbildning av 
internationella inköpare. 95% av eleverna arbetar som inköpare ett år efter avslutad 
utbildning, majoriteten i branscher som Fair Action bevakar. Fair Actions kursmoment är en 
ögonöppnare för många elever som får större förståelse för att de i sin professionella roll kan 
ha inverkan på hur deras framtida arbetsuppgivare arbetar för att ta socialt ansvar i 
leverantörskedjan, något som följande citat från eleverna belyser:  

”Kursen ansvarsfull handel har varit upplysande på flera sätt. Först och främst har den fått 
mig att inse vilken viktig roll inköparen har, att den inte bara innebär att se över kostnader 
och besparingar i företaget, utan att man har makten att påverka samhällen i stort vad gäller 
miljö, hållbarhet och levnadskvalité.”.  

Swedwatch 
Fair Action är medlem i Swedwatch och sitter i styrelsen tillsammans med Afrikagrupperna, 
Latinamerikagrupperna, FIAN, Svenska Kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och 
Diakonia. Maria Sjödin har företrätt föreningen i Swedwatchs styrelse. Under 2016 
samarbetade Fair Action och Swedwatch kring rapporten ”Kortsiktig kretslopp” som visar hur 
mobiloperatörerna bidrar till resursslöseri och stora mängder elavfall genom att uppmuntra 
kunderna att byta mobil ofta utan att återvinna den gamla. Vi skrev också flera debattartiklar 
tillsammans med Swedwatch. 

 

Styrelse, kansli och medlemmar 
Styrelsen har sammanträtt sex gånger under 2016. Årsmötet ägde rum den 19 maj. Styrelsen 
består av Jennie Johansson, Daniella Nenander, Elin Paulander, Irja Sandin, Leena Similä, 
Sofia Sjöberg och Sofia Stenfeldt. Cecilia Näsman valdes till föreningens ordförande och 
Anna Pramborg till vice ordförande. Under året har Charlie Aronsson, Alejandra Cerda, 
Malin Kjellqvist, Maria Sjödin och Ulrika Urey varit anställda på kansliet, med varierande 
tjänstgöringsgrad. 

Fair Action hade 200 betalande medlemmar under 2016. 
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Hållbarhetsrapportering 
 

Ord från kanslichefen 
Fair Action arbetar för att människor som påverkas av företags verksamhet ska ha möjlighet 
att själva kunna utkräva sina rättigheter. Vår uppgift är att agera blåslampa och sätta agendan 
för företags hållbarhetsarbete. Att kommunicera och ge presumtivt utsatta personer eller 
grupper och andra relevanta parter insyn och möjlighet till ansvarsutkrävande är en viktig del 
av företagens arbete med att visa att de respekterar de mänskliga rättigheterna. Sveriges 
regering har röstat igenom en lag33 om att svenska företag ska hållbarhetsrapportera. Vår 
förhoppning är att detta ska bidra till att information om hur företag påverkar samhället bli 
mer lättillgänglig. Även om Fair Action inte själva omfattas av lagkravet faller det sig 
naturligt med föreningens vision och värdegrund i åtanke att vi själva berättar hur vi arbetar 
med att minimera vår påverkan på människor och miljö. På så sätt föregår vi också med gott 
exempel. Vi har för år 2016 valt ut ett antal särskilt viktiga indikatorer för att börja mäta de 
allvarligaste riskerna vi ser i vårt dagliga arbete. Vi planerar att hållbarhetsrapportera årligen 
och succesivt utöka antalet indikatorer under de närmaste åren. 

 

 
Ulrika Urey   
Kanslichef, Fair Action  
Foto: Johan Jeppsson 
  

                                                      
33 Den 1 december 2016 trädde en förändring av bland annat aktiebolagslagen i kraft som ställer krav på de 
största svenska företagen att hållbarhetsrapportera. Kravet på hållbarhetsredovisning omfattar ca 1 600 svenska 
företag. 
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Miljö 
Fair Action antog 2015 en hållbarhetspolicy34 som omfattar de risker inom miljöområdet vi 
har identifierat som de mest relevanta för Fair Actions verksamhet. Bland de områden som 
berörs i policyn finns energianvändning, resursanvändning, och val av produkter och tjänster. 
Vad gäller resor står följande att läsa i vår hållbarhetspolicy: Vi eftersträvar att välja de mest 
miljöanpassade metoderna för persontransporter. I första hand väljer vi spårbundna 
transportmedel. När det inte är möjligt väljer vi kollektiva transportmedel som buss eller båt. 
Vad gäller val av produkter och tjänster står bland annat följande att läsa i vår 
hållbarhetspolicy: Vid inköp väljer vi i första hand produkter och tjänster som är 
tredjepartscertifierade eller märkta utifrån kriterier för miljömässig hållbarhet och rättvisa 
arbetsförhållanden i produktionen. Vårt mål är att för 2017 börja mäta andelen certifierade 
livsmedelsinköp och hur mycket långt vi reser med respektive färdmedel.  

Personal 
I Verksamhetsplanen för 2016 betonas att föreningen ska implementera ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete, genom fortbildning samt framtagande av relevanta dokument och 
utvecklande konkreta verktyg för att hantera arbetsmiljörelaterade problem. Styrelsen har 
delegerat uppgifter för arbetsmiljöfrågorna till kanslichefen. Kanslichefen har vid tre tillfällen 
deltagit på kurser som behandlar arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Kansliet har 
genomfört fyra workshops och totalt har kanslipersonalen lagt 48 timmar på workshopsarbete, 
inklusive förberedelser och efterarbete. Fokus under våra workshops har varit riskanalys, 
riskförebyggande arbete, riskhantering, föreningens värdegrunder samt säkerhet vid fältresor. 
Utifrån dessa tillfällen har vi tagit fram verktyg för hur vi årligen diskuterar riskrelaterade 
aspekter i vår verksamhet och hur vi förhåller oss till dem, rutin för att föreningens 
gemensamma värdegrunder genomsyrar medarbetarnas dagliga arbete samt vidareutvecklat 
vår checklista vid fältresor. Vi har även tagit fram en krishanteringsplan. 

De riskfaktorer som främst lyfts fram av kanslipersonalen är stressrelaterade. Som ett led i att 
minska stressen på kansliet och för att arbeta förebyggande har kansliet implementerat en 
rutin där kanslichef har återkommande samtal med personalen under året. Under 2016 har sex 
medarbetarsamtal med tre medarbetare genomförts. Medarbetare ska få kontinuerlig feedback 
och möjlighet att utvecklas på bästa sätt. Samtalen syftar också till att det ska bli mer tydligt 
vad som förväntas av medarbetarna. Kansliets gemensamma workshops och återkommande 
medarbetarsamtal har varit mycket uppskattat hos medarbetarna och har bidragit till ökad 
delaktighet och samhörighet. 

Vi börjar i årets verksamhetsberättelse också mäta antalet sjukdagar samt antalet 
friskvårdstimmar per arbetstagare och år35. Samtliga föreningens anställda omfattas av 
kollektivavtalet mellan arbetsgivarförbundet Idea och fackföreningen Unionen. 
 

                                                      
34 http://fairaction.se/wp-content/uploads/2015/06/H%C3%A5llbarhetspolicy-f%C3%B6r-Fair-Action-utan-blanksteg.pdf
  
35 Se not 2, sida 25 
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Sociala frågor och mänskliga rättigheter 
I samarbetet med framförallt våra partnerorganisationer i Asien, men också inom EU, har Fair 
Action under 2016 identifierat ett minskat utrymme för civilsamhället att verka och göra sin 
röst hörd. Bland annat illustreras detta av att våra finansiärer i konkreta fall påverkats av 
lobbyorganisationer som representerar branscher som vi har i uppdrag att granska. Ett annat 
mycket oroande tecken är de faktiska juridiska processer och hot om juridiska processer vi har 
sett under 2016 mot organisationer och aktivister i Thailand, Hong Kong, Kambodja och 
Indien. Den mest direkta risken är att enskilda aktivister och funktionärer i våra 
partnerorganisationer får sina mänskliga rättigheter kränkta. En annan risk är att vårt arbete att 
granska förhållanden i olika branschers leverantörskedja försvåras vilket i sin tur kan leda till 
sämre granskningar. 

För att hantera dessa risker och inte själva förvärra konsekvenserna av dem, för oss själva 
eller våra intressenter, har två medarbetare genomgått en halv dags säkerhetsutbildning på 
Forum Syd. Vi har också medverkat på ett första möte i ett nätverk initierat av Concord 
Sverige för att hantera risker och konsekvenser av det minskade utrymmet för civilsamhället. 

Antikorruption 
Fair Action antog 2015 en antikorruptionspolicy36. Som definition av korruption använder 
Fair Action Sidas definition: Missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. 
Korruption innefattar bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – 
utpressning, jäv samt nepotism. 

En del av föreningens antikorruptionspolicy avser mottagande av gåva, där säger policyn följande: 
Representanter för Fair Action får inte låta sig bli bjudna på lunch eller middag av företag. Undantag 
kan göras för seminarier eller liknande där alla deltagare erbjuds lunch eller middag. 
 
Representanter för Fair Action måste anmäla alla fall av och misstankar om korruption inom 
organisationen till verksamhetsansvarig för kansliet omgående. Om misstanken gäller 
verksamhetsansvarig rapporteras misstankarna till ordföranden. Om misstanken om 
korruption rör ett visst projekt ska finansiären av projektet omedelbart informeras. 
  

                                                      
36 http://fairaction.se/wp-content/uploads/2015/06/Antikorruptionspolicy-f%C3%B6r-Fair-Action.pdf
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Tabell – Indikatorer för Fair Actions hållbarhetsarbete 

Indikatorer GRI-index Avsnitt 

 Standardupplysningar  

 Strategi och analys  

G4-1 

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om 
relevansen av hållbar utveckling för organisationen och 
organisationens strategi för hantering av hållbar utveckling Ord från kanslichefen, sid 20 

G4-2 Beskrivning av påverkan, risker, möjligheter 
Hållbarhetsredovisning, sid 
21-22 

 Organisationsprofil  
G4-3 Redovisa organisationens namn sid 24 

G4-4 Primära verksamhetsområden Inledning, sid 3 

G4-5 Redovisa lokalisering av organisationens huvudkontor sid 24 

G4-6 

Antal länder och namn på länder där vi har betydande 
verksamhet eller verksamhet som har betydelse för 
hållbarhetsarbetet  

Projekt 2016, sid 5-13, 
Nätverk och samarbeten, sid 
17-19 

G4-7 Redovisa ägarstruktur och företagsform sid 1 

G4-8 

Redovisa marknader som organisationen är verksam på 
(inklusive geografisk fördelning, sektorer som man är verksam i 
och typ av kunder och förmånstagare) 

Projekt 2016, sid 5-13, 
Nätverk och samarbeten, sid 
17-19 

G4-9 Organisationens storlek  Medlemsantal, sid 19 

G4-10 
Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, 
anställningsvillkor, region och kön. Noter, not 2, sid 28 

G4-11 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Hållbarhetsredovisning, sid 21 

G4-16 Sammanslutningar som organisationen är medlem i 

Nätverk och samarbeten, sid 
17-19, 
Hållbarhetsrapportering, sid 
21-22 

 Specifika standardupplysningar  

 Ekonomisk påverkan  
G4-EC1 Skapat och levererat ekonomiskt värde Resultaträkning, sid 25 

G4-EC2 
Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för 
organisationens aktiviteter hänförliga till klimatförändringen 

Hållbarhetsrapportering, sid 
21-22 

 Hälsa och säkerhet  

G4-LA5 

Andel av personalstyrka representerad i formella gemensamma 
förvaltningsråd för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhetskommittéer som bistår med mätning och rådgivning 
för hälsa och säkerhet 

Hållbarhetsrapportering, sid 
21-22 

G4-LA12 Styrelsesammansättning, fördelad per kön Noter, not 2, sid 28 

 Väsentliga aspekter - etisk insamling  

NGO 8 Källor till medel och de fem största givarnas bidrag Noter, not 1, sid 28 
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