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Abstract 
 

This thesis sets out to examine how to strengthen the Danish fashion and textile 

companies’ human rights work. The industry is continuously being criticised for not 

assuming enough responsibility on the aspect of respecting human rights, and with 

the endorsement of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 

June 2011, the companies now have a minimum standard to meet on the human 

rights work. 

 

The analysis centres on establishing partly the institutional environment surrounding 

the industry and partly the Danish fashion and textile companies’ current work with 

human rights, hereby also uncovering the areas in which there is a need for 

intensified focus and action in order to meet the minimum standard for respecting 

human rights.  

 

The theoretical departure is partly neo-institutional theory, centred on the articles by 

Matten & Moon and Dimaggio & Powell, and partly the UN Guidelines for Business 

and Human Rights. The empirical basis consists of a quantitative analysis, based on 

a survey study on Danish fashion and textile companies’ wok with human rights, as 

well as a qualitative analysis, based on interviews with the business association 

DM&T and the three selected companies, Bestseller, Egetæpper and Spectre. 

 

The findings of the thesis show that there is a need for intensified focus and action on 

several areas in order to strengthen the human rights work of the Danish fashion and 

textile companies. The surrounding institutions need to develop tools aimed at the 

practical human rights work including tools for implementing the UN Guiding 

Principles, to contribute to capacity development within local authorities, and to 

promote the business case of the human rights work. The companies need to 

approach the human rights work more systematically, to develop human rights 

capacity, and finally to develop adequate grievance and remediation mechanisms.  
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Indledning 

Intro 
 
”I stood there and screamed and as soon as I screamed I fell into darkness… I was 

calling my sister's name. Everyone was screaming. I was thinking, where is my 

sister? My arm was trapped under rods, beams, machines and tables. My head hurt 

and I was bleeding from my ear. Many of the people around me had died. Their blood 

rolled down my body.” (Rojina Begum, overlevende fra Rana Plaza katastrofen, i artikel af Owen, 

2014) 

 

Rojina Begum var en af de mange tusinde, som blev begravet i murbrokker, da 

fabrikken på Rana Plaza i Bangladesh pludselig kollapsede om morgenen den 24. 

april 2013. Hun blev efter flere dage reddet ud af murbrokkerne – men over 1100 

mennesker, heriblandt Rojinas søster, overlevede ikke. Fabriksejerne var dagene 

inden blevet advaret om sprækker i bygningen, men på trods af den tydelige risiko for 

kollaps var arbejderne blevet krævet at arbejde videre.  

 

Katastrofen udstillede den måde, hvorpå meget af vores tøj i dag bliver produceret – 

hvordan de internationale mode- og tekstilvirksomheder i jagten på billig og hurtig 

masseproduktion har presset deres leverandører, således at tekstilarbejdere tvinges 

til at arbejde under kummerlige arbejdsforhold og nægtes grundlæggende rettigheder 

som fx retten til et sundt og sikkert arbejdsmiljø.  

 

I kølvandet på Rana Plaza-katastrofen har mange indenfor og udenfor 

tekstilbranchen arbejdet for at sætte større fokus på at sikre respekten for 

menneskerettigheder i branchen. Generelt er der de seneste år set et generelt øget 

fokus på virksomhedernes ansvar for at sikre respekten for menneskerettighederne, 

såvel internationalt som nationalt. Dette har bl.a. udmøntet sig i udformningen af FNs 

Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, den danske regerings øgede krav 

om rapportering specifikt på menneskerettigheder, samt udfærdigelsen af en national 

handlingsplan for at implementere FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og 

Erhverv i de danske virksomheder. 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående ønsker jeg i nærværende speciale at dykke ned i 

den danske mode- og tekstilbranches arbejde med menneskerettigheder. Dels vil jeg 

kigge nærmere på de institutionelle forhold, som omgiver branchen, og dels vil jeg 

undersøge de danske mode- og tekstilvirksomheders nuværende arbejde med 

menneskerettigheder. Med udgangspunkt i den danske mode og tekstilbranche og 

herunder specifikt tre casevirksomheder, er det specialets ærinde at besvare 

følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan de danske mode og tekstilvirksomheders arbejde med 

menneskerettigheder fremover styrkes? 

 

For at komme frem til en besvarelse af dette overordnede spørgsmål, vil jeg gennem 

opgaven anvende følgende arbejdsspørgsmål: 

 

-‐ Hvilke institutionelle faktorer har indflydelse på branchens arbejde med 

menneskerettigheder? 

-‐ Hvordan arbejder branchens virksomheder med menneskerettigheder og på 

hvilke områder skal dette arbejde styrkes for at leve op til FNs Retningslinjer 

for Menneskerettigheder og Erhverv? 

-‐ Hvordan kan såvel de omgivende institutioner som de danske mode- og 

tekstilvirksomheder selv medvirke til at fremme og styrke 

menneskerettighedsarbejdet i branchen? 

 

Som en del af besvarelsen af problemformuleringen vil jeg på baggrund af analysen 

og diskussionen fremsætte en række klare anbefalinger til såvel de omgivende 

institutioner som til virksomhederne i det fælles arbejde med at styrke arbejdet med 

menneskerettigheder i de danske mode- og tekstilvirksomheder. 
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Afklaring og uddybning af centrale begreber 
Følgende afsnit har til formål at klarlægge hvilke betydninger, jeg tillægger 

væsentlige begreber og termer, som bliver anvendt i specialet. 

 

Menneskerettigheder:  

Arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder benævnes ofte som separate 

elementer (fx i Global Compacts ti principper), men i dette speciale dækker begrebet 

menneskerettigheder over begge. Menneskerettighederne udgøres af de rettigheder, 

som er nævnt i ”The International Bill of Human Rights” (som består af 

Verdenserklæringen og de to konventioner om civile, politiske og sociale rettigheder) 

samt ILO’s deklaration om fundamentale arbejdstagerrettigheder. Der er ikke 

udarbejdet en international anerkendt samlet liste over disse rettigheder, men 

nærværende speciale henviser til en liste, udviklet af konsulentvirksomheden 

GLOBAL CSR, der består af 48 menneskerettigheder og som samler de forskellige 

rettigheder nævnt i ” The International Bill of Human Rights”1. 

 

CSR: 

Forstås som virksomhedens arbejde med at sikre social, miljømæssig og økonomisk 

bæredygtighed i dens forretningsaktiviteter. Selvom fokusområdet for specialet er 

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, vil der dog til tider tales om 

CSR, da menneskerettighedsarbejdet for mange virksomheder indgår som en del af 

det samlede CSR-arbejde. 

 

Soft law instrument: 

Forstås i dette speciale som et redskab, der ikke har nogen juridisk bindende kraft, 

men som dog heller ikke er uden juridisk betydning. Disse værktøjer har en knap så 

bindende kraft som ”hard law”, som jo er bindende instrumenter og regulering. Typisk 

vil der med soft law instrumenter være tale om retningslinjer, politikker og lignende.  

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se bilag 9 (Accept fra GLOBAL CSR til at anvende listen er indhentet) 



	   7	  

Case-beskrivelser 
Som nævnt tager specialet udgangspunkt i den danske mode- og tekstilbranche, 

med specifikt afsæt i tre casevirksomheder; Bestseller, Egetæpper og Spectre. 

Følgende afsnit vil derfor først give et kort indblik i branchen generelt, og dernæst en 

beskrivelse af de tre casevirksomheder.  

Den danske mode- og tekstilbranche 
Den danske mode- og tekstilbranche er blandt de vigtigste spillere indenfor dansk 

erhverv. Branchen er præget af nogle få store spillere som Bestseller og DK 

Company A/S og mange små- og mellemstore virksomheder, hvilket nedenstående 

figur illustrerer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur fra DM&T Analysen 2014, s. 27 

 

 

I 2013 var den samlede omsætning for branchen på 38,3 mia. (Dansk Mode & Textil 

Analysen, 2014). Branchen har oplevet en nedadgående omsætning de senere år, 

grundet nedgangen i danskernes privatforbrug, og samtidigt er indkøbspriserne 

steget bl.a. på grund af prisstigninger på bomuld samt lønstigninger i 

produktionslande som fx Kina. Branchen er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv, 

og eksporten udgjorde i 2013 60 % af den samlede omsætning (Ibid.). Det er dog 

primært de store spillere, som står for hovedparten af eksporten, mens de mindre 

virksomheder har sværere ved at få fat.  
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Der eksisterer tre brancheorganisationer indenfor den danske mode- og 

tekstilbranche; Dansk Mode & Textil (DM&T), Danish Fashion Institute (DAFI) og 

WEAR. De tre organisationer har medlemsvirksomheder fra hele branchen og yder 

faglig rådgivning indenfor fx CSR, jura, HR og teknik & miljø. Derudover er de politisk 

aktive og samarbejder med politikerne om projekter, der skal fremme branchens 

udvikling på området. Indenfor bæredygtighedsområdet er de med i projekter som 

NICE og Work2learn samt i planlægningen af Copenhagen Fashion Summit, som er 

verdens største konference for bæredygtighed og mode. 

 

Den danske mode- og tekstilbranche består af omkring 650 virksomheder, og de 

anvender vidt forskellige sourcing-processer afhængigt af deres størrelse og 

kapacitet. Der er enkelte virksomheder tilbage, som har produktion på egne fabrikker, 

enten i Danmark eller i udlandet, men mange af branchens virksomheder sourcer fra 

leverandører rundt om i verden og har derfor ofte komplicerede leverandørkæder på 

tværs af lande og kontinenter. De fleste af disse anvender mellemled, som agenter 

og indkøbskontorer, i forbindelse med produktionen. De større virksomheder sourcer 

dog i højere grad direkte fra leverandører  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015). De 

ofte komplicerede leverandørkæder betyder, at de danske mode- og 

tekstilvirksomheder reelt set sjældent er i kontakt med de mange leverandører rundt 

om i verden.  

 

De seneste årtier er der løbende opstået mediesager omhandlende leverandørernes 

kritisable arbejdsforhold, massive vandforbrug og brug af kemikalier, hvilket har 

medført et stort pres på virksomhederne for at få bedre styr på forholdene på 

produktionsfabrikkerne. Det er bl.a. NGO’er som DanWatch, Red Barnet, ActionAid 

og Human Rights Watch, der fungerer som ”vagthunde”, og kontinuerligt udgiver 

kritiske rapporter og pressemateriale om branchen.  

 

Casevirksomheder 
For at kunne dykke nærmere ned i, hvordan DMT-virksomhederne arbejder med 

menneskerettigheder er udvalgt tre casevirksomheder, som har det til fælles, at de 
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alle tre arbejder med CSR på den ene eller anden måde. Som nævnt ovenfor er der 

stor forskel på virksomhedernes økonomiske og produktionsmæssige udgangspunkt 

i branchen, og det er således ikke alle som har afsat ressourcer til at fokusere på 

CSR.  

 

Jeg er bevidst om, at de tre casevirksomheder ikke kan give en helhedsanalyse af 

branchen i forhold til deres arbejde med CSR. De er i stedet valgt for at kunne få et 

indblik i og eksemplificere, hvordan virksomheder, som arbejder med CSR, reelt 

arbejder med menneskerettighedsområdet.  

 

Bestseller2 
Bestseller er en af de helt store danske spillere og har eksisteret siden 1975. 

Tøjvirksomheden er familieejet og sælger mærker som bl.a. Jack & Jones, Name It, 

Only, Pieces og Vero Moda i tusindvis af butikker verden over. Virksomheden ejer 

ikke selv produktionsfabrikker, men har en leverandørkæde på over 700 fabrikker, 

primært fra Kina, Indien, Bangladesh, Tyrkiet og Italien. Virksomheden arbejder i høj 

grad med CSR, hvor de strategiske fokuspunkter er medarbejdere, samfund, 

produkter, og miljø & kemikalier. I forhold til menneskerettigheder har virksomheden 

en politik på området, som er baseret på FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder 

og Erhverv, og sætter samtidig fokus på området i deres CSR-strategi ”20 by 20”. 

Virksomheden er omfattet af §99a, og rapporterer således årligt på deres CSR-

aktiviteter. 

 

Egetæpper3 
Egetæpper har eksisteret siden 1938 og er i dag én af Europas førende producenter 

af gulvtæpper. Virksomheden har 480 ansatte, hvoraf de fleste er ansat i Danmark. 

Produktionen foregår på virksomhedens to egne fabrikker i Danmark, dog finder 

produktionen af uldgarner sted på virksomhedens fabrik i Litauen. Virksomheden har 

derudover hovedsageligt europæiske leverandører, der bl.a. leverer syntetiske 

garner og farvestoffer. Virksomheden arbejder i høj grad med CSR, og i januar 2014 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Oplysninger anvendt i afsnittet er primært funderet i Bestsellers årsrapport for 2014 
3 Oplysninger anvendt i afsnittet er primært funderet i Egetæppers årsrapport for 2014 
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modtog Egetæpper som den første tæppeproducent i verden CSR-certifikatet, 

DS49001, som bevis på, at de opfylder standardens krav til bl.a. 

menneskerettigheder og miljøforhold. Derudover er de medlem af FNs Global 

Compact og har formuleret en CSR politik samt en kommunikationsstrategi for deres 

CSR-arbejde. Virksomheden er omfattet af §99a, og rapporterer således årligt på 

deres CSR-aktiviteter. 
 

Spectre4 
Spectre er en mellemstor familieejet producent af outdoor-tekstiler, som fx 

fleecetrøjer og jakker, og har eksisteret siden 1947. Virksomheden har 

produktionsfabrikker i Letland og Vietnam og leverandører fra USA, Europa og Asien. 

Virksomheden arbejder i høj grad med CSR, hvor de strategiske fokuspunkter er 

miljø, mennesker, anti-korruption og rapportering, og i 2013 og 2014 modtog dens 

fabrikker i Letland og Vietnam SA8000-certifikater, hvilket betyder, at de nu har et 

ledelsessystem på plads i forhold til at sikre mod bl.a. børnearbejde og 

diskrimination. Virksomheden er ikke omfattet af §99a, men rapporterer årligt på 

deres CSR-aktiviteter til FNs Global Compact.  

 
 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Oplysninger anvendt i afsnittet er primært fundetre i Spectres COP-rapport 2015 
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Metode 
Bag specialet ligger en række videnskabsteoretiske, metodiske og analytiske 

overvejelser, som ligeledes danner rammen for specialets opbygning og struktur. 

Målet med den valgte fremgangsmåde, som jeg beskriver herunder, er at danne et 

solidt grundlag, der sikrer en reflekteret og klar besvarelse af specialets 

problemformulering.  

 

Struktur  
I specialets indledning introducerede jeg problemfeltet og klarlagde specialets 

problemformulering. Derefter fulgte en afklaring af centrale begreber og en 

casebeskrivelse af den danske mode- og tekstilbranche samt de tre 

casevirksomheder.  I specialets anden del vil jeg efter denne beskrivelse af 

strukturen klarlægge min tilgang til opgaveløsningen samt redegøre for specialets 

teori- og analysestrategi, empiri, samt afgrænsninger.  

 

I kapitlet ’Introduktion til menneskerettigheder’ vil jeg etablere den begrebsmæssige 

forståelse af menneskerettigheder ved at beskrive deres historiske baggrund og 

udvikling samt relevans i en erhvervsmæssig kontekst. Jeg afslutter kapitlet med at 

introducere og beskrive FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv. 

 

I specialets fjerde kapitel tager jeg hul på analysen, som består af to delanalyser – 

først undersøges den institutionelle kontekst, som omgiver DMT-virksomhederne, og 

dernæst undersøges DMT-virksomhedernes nuværende arbejde og overvejelser 

omkring menneskerettigheder.  

 

Jeg vil efterfølgende følge op på analysen med specialets diskussion, der munder ud 

i en række anbefalinger til såvel de omgivende institutioner som til DMT-

virksomhederne.  

 

Til slut vil jeg konkludere på analysen og diskussionen med det formål at besvare 

specialets problemformulering. 
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Nedenstående figur illustrerer specialets struktur: 
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En kritisk realistisk tilgang 
Nærværende speciale tilgås fra en kritisk realistisk vinkel. Kritisk realisme (KR) bliver 

ofte beskrevet som mellemvejen mellem positivismen og hermeneutikken, da den 

antager en ontologisk realisme med anerkendelsen af, at de aspekter, som 

undersøges, eksisterer objektivt og uafhængigt af betragteren – og samtidig en 

epistemologisk subjektivitet med anerkendelsen af, at selve iagttagelsen er subjektiv 

(Egholm, 2014). Jeg tilgår således begrebet menneskerettigheder som noget 

objektivt eksisterende, men er bevidst om, at min fortolkning og behandling af 

begrebet er subjektiv. 

 

KR-perspektivet anvender jeg i kombination med den ny-institutionelle tilgang til at 

afdække dels de strukturer, som sætter betingelserne for virksomhedernes 

handlinger, og dels virksomhedernes (gen)fortolkning af disse samt deres handlinger 

på baggrund heraf. Med kombinationen af KR og ny-institutionalisme er målet med 

specialets analyse at afdække mønstre og praksisser, både i den omgivende 

kontekst og hos DMT-virksomhederne, som er uhensigtsmæssige med tanke på at 

skabe en positiv social forandring i branchen (Wry, 2009). Således vil der afsluttende 

fremsættes en række anbefalinger til såvel de omgivende institutioner som til 

virksomhederne, der har til formål at fremme og styrke arbejdet med 

menneskerettigheder blandt DMT-virksomhederne.  
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Teori og analyse 
De teoretiske bidrag beskrives uddybende og anvendes i selve analysen, således at 

der skabes en tydelig sammenhæng og relevans mellem de teoretiske bidrag og den 

empiriske analyse. I dette afsnit vil de teoretiske bidrag dog kort introduceres. For nu 

vil jeg indledningsvis beskrive de teoretiske valg, der er foretaget. 

 

Til at udfolde den første del af analysen, som ser på den institutionelle kontekst, som 

omgiver virksomhederne i den danske mode og tekstilbranche (herefter forkortet 

DMT-virksomheder), anvender jeg teoretiske bidrag fra den ny-institutionelle tilgang. 

Først tager jeg udgangspunkt i Matten og Moon’s artikel, ”Implicit and Explicit CSR: A 

conceptual framework for a comparative understanding of corporate social 

responsibility” (2008), som anvendes til at analysere de nationale rammer for DMT-

virksomhedernes arbejde med CSR og menneskerettigheder. Dernæst tager jeg 

udgangspunkt i Dimaggio & Powells artikel, ”The Iron Cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields” (1983), som anvendes 

til at undersøge de isomorfiske mekanismer, som påvirker DMT-virksomhedernes 

arbejde med CSR og menneskerettigheder.  

 

I den anden del af analysen, som omhandler DMT-virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder, tager jeg udgangspunkt i FNs Retningslinjer for 

Menneskerettigheder og Erhverv, som fastsætter den globale autoritative 

minimumsforventning til virksomhedernes arbejde på området. Analysen anvender 

en instrumentel tilgang med udgangspunkt i den due diligence proces, som 

Retningslinjerne foreskriver – således analyseres DMT-virksomhedernes arbejde 

med menneskerettigheder ud fra de fem trin; setting the tone, capacity building, 

assessing impacts, walking the talk, knowing and showing. 

 

Gennem de to analyser vil jeg kortlægge, på hvilke områder der er behov for 

yderligere fokus og handling fra såvel de omgivende institutioner som DMT-

virksomhederne selv. Dette vil der blive reflekteret over i diskussionsafsnittet, som 

munder ud i en række anbefalinger med henblik på at fremme og styrke arbejdet 

med menneskerettigheder i branchen.  
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Nedenstående figur illustrerer, hvorledes de to delanalyser og diskussionen kobles 

sammen og anvendes til at besvare problemformuleringen: 

 

 

!

!

1. delanalyse 
 

Den institutionelle 
kontekst 

 
2. delanalyse 

 
DMT-virksomhedernes 

arbejde med 
menneskerettigheder 

!

Diskussion 
De omgivende institutioner og DMT-

virksomhedernes rolle i at imødekomme udfordringer 
i arbejdet med menneskerettigheder  

 

Anbefalinger  
Anbefalinger til såvel de omgivende institutioner og 
DMT-virksomhederne med henblik på at fremme og 

styrke arbejdet med menneskerettigheder  
 

Konklusion 
Besvarelse på problemformuleringen: 

 
Hvordan kan de danske mode og tekstilvirksomheders arbejde med 

menneskerettigheder fremover styrkes? 
!
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Indsamling af empiri 
Ved dataindsamlingen til specialet er der anvendt metodetriangulering, dvs. at der er 

anvendt såvel kvalitative som kvantitative metoder (I. Andersen, 2002), i form af 

interviews, spørgeskemaundersøgelse og indsamlede rapporter og artikler. Første 

delanalyse anvender empiri i form af interviewsvar fra Pia Odgaard, CSR-chef i 

brancheorganisationen DM&T, samt indsamlede rapporter, artikler og andre 

relevante dokumenter omkring genstandsfeltet. Anden delanalyse er baseret på 

empiri fra spørgeskemaundersøgelsen, interviews med de CSR-ansvarlige fra de tre 

casevirksomheder samt CSR-rapporter og årsrapporter fra selvsamme 

virksomheder.  

 

I de følgende afsnit vil jeg redegøre for udarbejdelsen og gennemførslen af 

henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og de fire interviews. 

 

Spørgeskemaundersøgelsen 
En væsentlig del af specialets empiri består af en spørgeskemaundersøgelse 

foretaget blandt en række virksomheder inden for den danske mode- og 

tekstilbranche. 

 

Jeg iværksatte spørgeskemaundersøgelsen for at få et overblik over de tendenser, 

der eksisterer i forhold til DMT-virksomhedernes forståelse af og tilgang til arbejdet 

med menneskerettigheder. Undersøgelsens spørgsmål afspejler specialets fokus på 

menneskerettigheder, men refererer dog også i nogle tilfælde til CSR.  

 

Med undersøgelsens formål for øje, anvendte jeg følgende kriterier i udvælgelsen af 

deltagende virksomheder; For det første er alle deltagende virksomheder dansk 

funderede og arbejder enten med mode eller tekstiler. For det andet arbejder alle 

deltagende virksomheder i mere eller mindre grad med CSR, og de har således alle 

gjort sig nogle tanker på forhånd omkring dét at tage et samfundsmæssigt ansvar, 

hvilket var kritisk for undersøgelsens evne til at producere nogle brugbare 

besvarelser.  
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Disse kriterier har bevirket, at deltagerantallet ikke var ligeså højt som ved typiske 

spørgeskemaundersøgelser, da feltet af relevante kandidater er relativt småt. 

Således blev det ”kun” til 22 besvarelser, der dog til gengæld dækker bredt og 

indbefatter virksomheder på tværs af branchen. Det er såvel små, mellemstore, og 

store virksomheder, der producerer og handler med fx børnetøj, outdoor, arbejdstøj, 

tæpper og pelse. Udover at give et overblik over tendenserne indenfor DMT-

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, fungerede resultaterne af 

spørgeskemaundersøgelsen desuden som udgangspunkt for udarbejdelsen og 

gennemførslen af de tre interviews med casevirksomhederne. 

Interviews 
En anden væsentlig del af specialets empiri består af de interviews, som jeg 

gennemførte dels med CSR-chef, Pia Odgaard, hos brancheorganisationen DM&T, 

og dels med de CSR-ansvarlige hos de tre casevirksomheder – henholdsvis CSR- og 

kommunikationsdirektør Mogens Werge fra Bestseller, CSR-manager Jan Ladefoged 

fra Egetæpper, og CSR-manager Mia Walde fra Spectre. Alle fire interviews er 

gennemført som delvist strukturerede (I. Andersen, 2002; Egholm, 2014), hvor der er 

blevet taget udgangspunkt i interviewguides, som dog ikke er blevet fulgt slavisk.  

Interviewet med Odgaard blev udarbejdet og gennemført med henblik på at skabe 

supplerende empiri til første delanalyse omhandlende den institutionelle kontekst. 

Fokus var således på at få brancheorganisationens syn på forskellige faktorer og 

mekanismer i den omgivende kontekst, som påvirker DMT-virksomhedernes arbejde 

med menneskerettigheder.  

 

Hensigten med de tre interviews med henholdsvis Werge, Ladefoged og Walde var 

at skabe supplerende empiri til anden delanalyse i form af en uddybende indsigt i 

DMT-virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder. De tre virksomheder blev 

udvalgt med øje for, at de alle tre havde gjort sig tanker omkring CSR og 

menneskerettigheder, baseret ud fra deres besvarelser i 

spørgeskemaundersøgelsen, samt tilgængeligt materiale om den enkelte 

virksomheds CSR-arbejde. Derudover repræsenterer de tre virksomheder et bredt 

spektrum af branchen ved at producere og sælge forskellige typer af mode- og 

tekstilprodukter til såvel private som erhvervskunder.  
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Afgrænsninger 
Jeg er som undersøger bevidst om, at iagttagelserne i nærværende speciale er 

subjektive og viser et udsnit af virkeligheden. I følgende afsnit vil jeg derfor redegøre 

for de metodiske og teoretiske afgrænsninger, som jeg har foretaget i løbet af 

processen.  

 

Specialets genstandsfelt, menneskerettigheder, er i høj grad et begreb, som falder 

indenfor det juridiske felt. Jeg har dog bevidst valgt ikke at tage fat på de juridiske 

aspekter ved begrebet, men i stedet valgt at tilgå begrebet fra et samfunds- og 

erhvervsmæssigt perspektiv. 

 

Den danske mode- og tekstilbranche består af mange forskellige typer virksomheder, 

hvis økonomiske og produktionsmæssige udgangspunkt er vidt forskellige. Jeg har 

forsøgt at inddrage såvel små, mellemstore og store virksomheder i undersøgelsen, 

dog var fællesnævneren for alle deltagende virksomheder, at de i mere eller mindre 

grad arbejdede med CSR og således havde gjort sig nogle tanker på forhånd om 

emnet. Derudover valgte jeg interviewdeltagere med øje for, hvilke kunne give de 

mest alsidige overvejelser i forhold til arbejdet med menneskerettigheder. Med dette 

udsnit af virksomheder er jeg bevidst om, at analysen ikke kan tegne et 

helhedsbillede, der gælder for alle branchens virksomheder, men derimod nærmere 

påpege nogle tendenser, som tegner sig for de DMT-virksomheder, som på 

nuværende tidspunkt arbejder med CSR.  

 

Nærværende speciale anerkender, at den enkeltes virksomheds økonomiske status i 

høj grad influerer arbejdet med menneskerettigheder, og at den økonomiske faktor er 

relevant i forhold til at aktivere og fremme dette arbejde. Dog har jeg valgt at 

afgrænse analysen, således at det kun er de eksterne institutionelle faktorer og 

processer, der udfoldes.   
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Introduktion til menneskerettigheder 
I det følgende afsnit vil jeg etablere en begrebsmæssig forståelse af genstandsfeltet, 

menneskerettigheder. Der vil lægges fokus på den historiske baggrund og udvikling 

af menneskerettighederne og deres relevans i en erhvervsmæssig kontekst.  

Udviklingen af menneskerettighederne 
 
”Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place 

of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other 

status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These 

rights are all interrelated, interdependent and indivisible…” (OHCHR, l. 1-2) 

 

Tanken om, at mennesket har umistelige rettigheder har historiske rødder helt tilbage 

til det gamle Persien, Indien, Grækenland og Rom. Udviklingen af begrebet i juridisk 

forstand begyndte i de enkelte stater gennem formuleringen af visse grundrettigheder 

i fx det engelske Magna Carta (1215) og USA’s Bill of Rights (1791). Efter 1. og 2. 

Verdenskrig erkendte verdenssamfundet, at der var behov for en international 

beskyttelse af individets rettigheder, og således oprettedes De Forenede Nationer 

(FN) i 1945, hvis grundlæggende formål bl.a. blev beskrevet som ”på ny at bekræfte 

troen på fundamentale menneskerettigheder…” (UNRIC, 2015). I 1948 vedtog FNs 

Generalforsamling Verdenserklæringen, som blev banebrydende for udviklingen af 

konventioner på menneskerettighedsområdet. Blandt de vigtigste er de to FN-

konventioner om henholdsvis økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og civile 

og politiske rettigheder, der sammen med Verdenserklæringen udgør den såkaldte 

”International Bill of Human Rights”. Denne sammen med ILO’s 

Arbejdstagerrettigheder konstituerer den autoritative samling af internationalt 

anerkendte menneskerettigheder (Ruggie, 2010).  

 

Menneskerettighedstanken tager udgangspunkt i hensynet til beskyttelse af individet 

mod staten – især indgreb i individets frihed, øvrige integritet og ejendom (Buhmann, 

2005) - dog har den med udviklingen af det moderne vedfærdssamfund udvidet sig til 

også at omhandle beskyttelsen af visse sociale og økonomiske rettigheder. I 

stigende grad er menneskerettighedstanken ligeledes blevet udvidet til at omhandle 
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individers forpligtelser overfor hinanden, ligesom at der nu i højere grad også sættes 

krav til private aktører, som fx virksomheder, om at respektere individets 

menneskerettigheder. Dette forhold mellem virksomhed og individ vil næste afsnit se 

nærmere på.  

Menneskerettighedernes relevans for erhvervslivet 
Mange virksomheder handler i dag på tværs af landegrænser og nationale 

lovgivninger og har leverandører fra hele verden. Således har globaliseringen 

betydet, at virksomhederne er i berøring med lokalsamfund verden over, og at de 

dermed også kan have stor politisk og økonomisk indflydelse på disse samfund. 

Oplagt er selvfølgelig deres indflydelse på de ansattes leveforhold, men derudover 

influerer deres aktiviteter også levevilkårene og miljøet for de omkringliggende 

samfund. Virksomhederne bliver ikke reguleret globalt, men ligger under lovgivningen 

i de forskellige lande, som de opererer i. På den måde kan der opstå situationer, hvor 

verdenssamfundet mangler en lovmæssig rettesnor til at sikre virksomhedernes 

respekt for menneskerettighederne i deres globale aktiviteter. Dette er særligt 

relevant i udviklingslande, hvor der fx på grund af lokale myndigheders manglende 

kapacitet kan eksistere en svag lovgivning og håndhævning, som virksomheder 

søger at udnytte til deres økonomiske fordel. 

 
I løbet af årene er der kommet mange historier frem om fx usikre arbejdsforhold, 

lønninger under leveløn og forbud mod fagforeninger, på produktionsfabrikker, som 

leverer til internationale virksomheder. På baggrund af dette er de internationale 

virksomheder ofte blevet kritiseret for dels at presse leverandørerne på tid og pris og 

dermed medvirke til de kummerlige forhold på fabrikkerne, og dels at lukke øjnene 

for, hvordan deres produkter bliver fremstillet. Det har dog også vist sig, at 

virksomhedernes aktiviteter ikke kun kan have negativ indflydelse, men også positiv 

indflydelse - gennem deres forretninger kan de medvirke til en positiv 

socioøkonomisk udvikling i lokalsamfundene, der medfører fx bedre mulighed for 

sundhed og uddannelse blandt borgerne. Både de negative og de positive sager har 

betydet et større fokus på virksomhedernes ansvar for at sikre respekten for 

menneskerettigheder på produktionsfabrikkerne.  
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I praksis har respekten for menneskerettigheder også forbindelse til de to andre 

CSR-områder, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – fx kan nedbrydning af 

miljøet have stor negativ indflydelse på lokalbefolkningens sundhed. Dét, at 

respektere menneskerettighederne, opfattes ofte som en naturlig og implicit del af at 

føre en ansvarlig forretning, men i de senere år er der kommet større fokus på 

eksplicit at beskrive arbejdet med menneskerettigheder. Samtidig er der også 

kommet mere fokus på, hvad det reelt vil sige ”at respektere menneskerettighederne” 

– ikke mindst med udarbejdelsen af FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og 

Erhverv, som kort vil blive introduceret i følgende afsnit.   

 

FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
I juni 2011 blev FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 

(Retningslinjerne) enstemmigt vedtaget af FNs Menneskerettighedsråd. 

Retningslinjerne var blevet til gennem 6 års globalt samarbejde med tusindvis af 

aktører i form af stater, virksomheder og organisationer fra civilsamfundet, ledet af 

professor John Ruggie. De er siden deres vedtagelse blevet anerkendt af 

medlemsstater, globale virksomheder, erhvervsorganisationer, NGO’er og andre 

civilaktører fra hele verden (Ruggie, 2013). På den måde konstituerer 

Retningslinjerne den første globale autoritative minimumsforventning til 

virksomhedernes arbejde med at respektere menneskerettigheder.  

 

Retningslinjerne bygger på de tre søjler ”Protect”, ”Respect” og ”Remedy” og 

præsenterer 31 principper, der skal guide virksomhederne i deres arbejde med at 

sikre respekten for menneskerettighederne (OHCHR, 2011). Første søjle, Protect, 

fokuserer på statens ansvar for at beskytte dets borgeres menneskerettigheder 

overfor enhver aktør i samfundet, herunder virksomhederne. Anden søjle, Respect, 

er skelsættende, da den definerer, hvad det vil sige for en virksomhed at respektere 

menneskerettighederne, og gør dermed op med mange års uenighed og usikkerhed 

på området. Med den anden søjle fastsættes der en forventning til virksomhederne 

om dels at have etableret en menneskerettighedspolitik, og dels at have etableret en 

due diligence proces, som skal sikre mod negativ indflydelse på andres 
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menneskerettigheder. Tredje søjle, Remedy, omhandler statens og virksomhedens 

ansvar for at håndhæve afbødningsprocesser. 

  

Som nævnt opfattes den anden søjle ofte som den skelsættende del ved 

Retningslinjerne, da den netop definerer virksomhedernes ansvar på 

menneskerettighedsområdet – et område som førhen primært var et statsligt 

anliggende. Udover at definere, hvad det vil sige for virksomhederne at respektere 

menneskerettighederne, er Retningslinjerne også tænkt som en praktisk guide til 

virksomhederne i forhold til at tilgå arbejdet med menneskerettigheder mere 

systematisk.   
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Analysen 
I det følgende skal vi bevæge os et spadestik dybere ned, i det specialets analyse 

påbegyndes. Som tidligere beskrevet består analysen af to dele. I den første 

delanalyse vil jeg se nærmere på den institutionelle kontekst, som omgiver de 

udvalgte casevirksomhederne, og dernæst vil jeg i den anden delanalyse se 

nærmere på DMT-virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder holdt op mod 

den globale minimumsforventning (Retningslinjerne).  

 

Hensigten er dels af kortlægge de institutionelle rammer samt DMT-virksomhedernes 

nuværende arbejde med menneskerettigheder og dels at afdække, på hvilke 

områder, der er behov for øget fokus og handling. Resultaterne fra analysen vil 

derefter anvendes til at diskutere, hvorledes såvel de omgivende institutioner som 

DMT-virksomhederne selv kan medvirke til at fremme og styrke arbejdet med 

menneskerettigheder i branchen. 

 

Fokusområdet for analysen er som sagt virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder, men der vil dog til tider tales om CSR, da 

menneskerettighedsarbejdet for mange virksomheder indgår som en del af det 

samlede CSR-arbejde. Som nævnt tidligere vil de teoretiske bidrag uddybes og 

anvendes i direkte sammenhæng med de forskellige analysedele.  
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1. Delanalyse: Den institutionelle kontekst  
I denne første delanalyse undersøger jeg, hvorledes en bred række af aktører, som 

fx myndigheder, brancheorganisationer og forbrugere, er med til at danne rammerne 

for DMT-virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder. Først kortlægges de 

nationale rammer for at arbejde med menneskerettigheder, hvortil Matten & Moons 

artikel ”Implicit and Explicit CSR: A conceptual framework for a comparative 

understanding of corporate social responsibility” (2008) anvendes. Dernæst vil der 

med udgangspunkt i DiMaggio & Powells artikel ”The Iron Cage revisited: institutional 

isomorphism and collective rationality in organizational fields” (DiMaggio & Powell, 

1983) ses nærmere på de forandringsprocesser, som har betydning for DMT-

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder. 

 

Menneskerettigheder har i længere tid været beskrevet som en vigtig dagsorden 

indenfor CSR-agendaen, hvor de typisk omtales i forbindelse med den sociale del af 

CSR-arbejdet. Siden Milton Friedman argumenterede for, at virksomhedernes eneste 

ansvar var at skabe profit for deres aktionærer (Friedman, 1970) og Carroll senere 

satte fokus på virksomhedernes filantropiske ansvar (Carroll, 1991), er der sket en 

hel del. I dag tales der ofte om, at CSR-arbejdet bør udvikles og udfoldes i 

sammenhæng med den enkelte virksomheds forretningsstrategi, således at der 

skabes værdi for både samfund og virksomhed  (Porter & Kramer, 2006). Ydermere 

hersker der en generel enighed om, at virksomhederne er en del af et større netværk 

af interessenter (stakeholdere), som alle på den ene eller anden måde yder 

indflydelse på den enkelte virksomhed (Freeman, 1984) – det vil sige, at det er en 

bred række af aktører, som virksomhederne skal forholde sig til i udfoldelsen af deres 

CSR-arbejde. 

 

Analysen tager udgangspunkt i den nyinstitutionelle tilgang, som netop fokuserer på 

den bredere sammenhæng mellem samfund og organisation ved at undersøge, 

hvordan fx myndigheder, brancheorganisationer og forbrugere er med til at danne 

rammerne for samt influere organisationers handlinger. Tilgangen tager 

udgangspunkt i virksomhedernes konstante søgen efter legitimitet i et samfund, hvor 

forestillinger og forståelser af legitim adfærd er mangfoldigt og dynamisk, og 

forventningerne til virksomhederne ændres konstant. Legitimitet anses ikke som 
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værende en genstand, der kan besiddes eller udveksles, men derimod som en 

tilstand, der afspejler overensstemmelse med kulturelle, normative og regulative 

normer og regler (Scott, 1995). Tilgangens argument er, at det ikke er nok at udvikle 

gode produkter og services for at sikre overlevelse og succes for virksomhederne – 

de må også acceptere og optage de socialt konstruerede regler, normer og værdier, 

som de er omgivet af,  ”de institutionaliserede praksisser”, for at opnå 

samfundsmæssig legitimitet (Meyer og Rowan, 1977). 
 

De nationale rammer 
Analysen vil som sagt først se på de nationale rammer for de danske virksomheders 

arbejde med menneskerettigheder, hvortil Matten & Moons førnævnte artikel vil 

anvendes. 

 

I artiklen beskriver Matten & Moon, hvordan de nationale institutionelle rammer har 

betydning for virksomhedernes forskellige tilgange til CSR. Ifølge dem har de 

europæiske virksomheder i mange år været tilbageholdende i forhold til eksplicit at 

påtage sig et socialt ansvar, hvilket bl.a. skyldes, at velfærdsstaterne i høj grad har 

håndteret sociale udfordringer, og at virksomheders CSR har været set som et 

kollektivt forehavende primært bestemt af lovgivning og overenskomster. De 

iagttager dog i samme artikel, at europæiske virksomheder de seneste år har antaget 

en mere eksplicit tilgang til CSR-arbejdet5. Dette forklarer de bl.a. med en stigning i 

nationale politikker, der opfordrer virksomhederne til at arbejde (eksplicit) med CSR, 

samt et større samfundsmæssigt fokus på erhvervslivets indflydelse på og ansvar for 

sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i samfundet.  

 

I dansk regi satte den socialdemokratiske regering i starten af 1990’erne fokus på 

virksomhedernes sociale ansvar i forhold til at fremme inklusion og mangfoldighed på 

arbejdsmarkedet (Vallentin, 2013). Senere, i 2002, med den nye liberale regering, 

ændredes CSR-agendaen til at handle mere om værdiskabelse og forretningsfordele, 

og senere, i 2012, med endnu en ny regering, blev der i højere grad sat fokus på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Det er deres overbevisning, at denne udvikling primært gælder de store virksomheder, 
mens mindre virksomheder fortsat fører en mere implicit CSR-tilgang. 
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ansvarlighed, menneskerettigheder og miljø. Siden 1990’erne kan man således tale 

om et skift i CSR-agendaen fra at adressere sociale problemer, til at adressere 

forretningsmulighederne ved CSR, til endelig at adressere virksomhedernes 

ansvarlighed (Ibid.).  

 

De næste afsnit vil dykke nærmere ned i tre nedslagspunkter, som har været 

medbestemmende for udviklingen af de nationale institutionelle rammer for 

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder.  

 

Øget fokus på respekten for menneskerettighederne 
De seneste år er der indenfor CSR-agendaen kommet mere fokus, nationalt og 

internationalt, specifikt på menneskerettighederne og virksomhedernes ansvar for at 

respektere disse (Skjerning, 2012). Ifølge Institute for Human Rights and Business i 

London har Ruggies arbejde med udviklingen af Retningslinjerne betydet et stort 

skifte i CSR-debatten, som nu har bevæget sig ind i en ny fase, hvor virksomheder i 

højere grad forventes at forholde sig til menneskerettighederne (Ibid.).  

 

Den nye danske CSR-handlingsplan, ”Ansvarlig Vækst”, har bidraget til dette øgede 

fokus på menneskerettigheder, bl.a. ved at fremhæve Retningslinjerne, ved at 

fremsætte forslag om oprettelse af en dansk mæglings- og klageinstitution, der skal 

behandle sager om virksomheders krænkelser på menneskerettighederne, og ikke 

mindst ved at fremsætte forslag om øget CSR-rapportering specifikt på 

menneskerettighederne (Erhvervsstyrelsen, 2012). I 2014 lancerede regeringen 

ydermere en national handlingsplan for implementering af Retningslinjerne (UNGPs-

handlingsplanen), som i kølvandet på Rana Plaza katastrofen satte specifikt fokus på 

at styrke danske virksomheders arbejde med at sikre ansvarlighed i forhold til deres 

samarbejdspartnere i vækst- og udviklingslande: ”(…) human rights impacts of 

companies and their business relations operating outside Danish territory has gained 

increased political attention and become an important focus area of the Danish 

Government” (Erhvervs- og vækstministeriet, 2014). 
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I følge Pia Odgaard fra brancheorganisationen DM&T går det dog langsomt med at 

følge op på denne handlingsplan – én ting er at udtrykke og formulere ønsket om at 

fremme virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, en anden ting er reelt 

at udvikle værktøjer og vejledninger til virksomhedernes praktiske arbejde på 

området – og her mener hun, at regeringen stadig mangler at oversætte 

Retningslinjerne til dansk og bearbejde dem til praktiske redskaber (Odgaard, 08:45, 

bilag 8). Så selvom regeringen i de forskellige handlingsplaner giver udtryk for, at de 

ønsker at facilitere arbejdet med menneskerettigheder ved bl.a. at give ”målrettet 

vejledning” og sætte fokus på Retningslinjerne (Erhvervsstyrelsen, 2012), kan det 

diskuteres, hvilke værktøjer der reelt er blevet udviklet netop på dette område. Dette 

er med til at tegne et billede af, at menneskerettigheds-agendaen indenfor dansk 

erhvervsliv stadig er i sin tidlige udvikling. 

Mæglings- og klageinstitutionen 
Som nævnt tidligere, blev OECD’s danske kontaktpunkt, Mæglings- og 

Klageinstitutionen (MKI), oprettet i 2012 i kølvandet på CSR-handlingsplanen 

”Ansvarlig Vækst”. MKI er en ikke-juridisk institution, hvis formål dels er at sikre 

danske virksomheder, der gør forretning på de globale markeder, en troværdig 

håndtering af tvister om brud på OECD’s retningslinjer, og dels at sikre, at personer 

eller grupper, der har været udsat for overtrædelser af retningslinjerne kan få en 

klage behandlet (Rådet for Samfundsansvar, 2015). Selvom MKI har mandat til at 

offentliggøre sager og udtale offentlig kritik, såfremt de implicerede parter ikke kan 

komme frem til et tilfredsstillende resultat, siger formanden, Mads Øvlisen, dog: ”Det 

er ikke vores hensigt at være en gabestok. Det er derimod vigtigt for os, at 

kommende sager kommer til at køre som mæglingssager. Vi har en god tradition for 

mægling i Danmark og det håber vi, at vi kan bygge videre på…” (Øvlisen i artikel af 

L. Andersen, 2012) 

 

Det primære formål med MKI har således været at skabe rammerne for mægling og 

dialog for på den måde at forebygge krænkelser – dermed kan man sige, at 

institutionen er et eksempel på en ”blødere” retlig reguleringsform, hvor fokus er på 

at danne rammerne for virksomhedernes selvforvaltning (Buhmann, 2013). Faktum 

er dog også, at de danske virksomheder nu i højere grad risikerer offentlig kritik fra 
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en kvalificeret institution, og dermed kan dette soft law instrument, på trods af dets 

manglende retslige binding, stadig have en disciplinerende eller kontrollerende effekt 

på den enkelte virksomhed.  

 

Interessant er det dog, at MKI i 2014 kun modtog 6 klager, hvoraf de 4 blev afvist 

eller videresendt til anden instans. I en nylig analyse af OECD’s nationale 

kontaktpunkter konkluderes det ligeledes, at mange kontaktpunkter endnu ikke har 

modtaget nogle klager  (Ruggie & Nelson, 2015). Forklaringen på denne manglende 

anvendelse af klagemekanismen er, ifølge Ruggie og Nelson, ikke, at der simpelthen 

ikke sker nogle overtrædelser, men nærmere, at de enkelte kontaktpunkter ikke er 

blevet promoveret tilstrækkeligt, og at der således er tale om dels manglende 

kendskab til muligheden for at klage, og dels manglende viden om, hvad der kan 

klages over. Den manglende anvendelse af det danske MKI kan således understøtte 

billedet af, at menneskerettigheds-agendaen endnu ikke for alvor er blevet 

implementeret i det danske erhvervsliv. 

Rapporteringskravet §99a 
Et tredje væsentligt element i beskrivelsen af de nationale rammer for arbejdet med 

menneskerettigheder, er udviklingen af rapporteringskravet §99a. 

Rapporteringskravet blev en realitet i begyndelsen af 2009, og omfatter de ca. 1100 

største danske virksomheder, som indgår i enten regnskabsklasse C eller D. §99a 

stiller krav til de omfattede virksomheder om at redegøre for, hvorvidt de har 

udarbejdet politikker for arbejdet med CSR - har de ikke det, skal dette oplyses. Har 

de udarbejdet politikker herom, skal de redegøre for implementeringen af politikkerne 

samt en vurdering af, hvad der er opnået som følge heraf. Siden 2009 er lovkravet 

blevet udvidet to gange, i hhv. 2012 og 2015. 2012-udvidelsen betyder, at de 

omfattede virksomheder nu er forpligtet til at rapportere specifikt på 

menneskerettigheder og klima, og 2015-udvidelsen medførte, at de omfattede 

virksomheder skal redegøre mere specifikt for bl.a. primære risici og implementerede 

due diligence processer, og såfremt de ikke har en politik for CSR, skal de begrunde 

dette fravalg (Dansk Erhverv, 2015a).  
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Det danske §99a er endnu et eksempel på et soft law instrument, der bevæger sig 

mellem frivillig CSR og CSR-lovkrav. Det finurlige ved §99a er jo, at de omfattede 

virksomheder kun skal rapportere om CSR-aktiviteter i det omfang, som de nu har 

sådanne – men den eneste måde de kan undgå at rapportere på dette, er ved 

eksplicit at slå fast, at de ikke har CSR-aktiviteter og begrunde dette fravalg. Dermed 

kan §99a, ligesom MKI, tænkes at have en disciplinerende effekt på den enkelte 

virksomhed, på trods af det frivillige element.  

 

De nationale institutionelle rammer på CSR-området har været præget af en 

eksplicitering af behovet for øget fokus på virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder. Dog står det også klart, at menneskerettigheds-agendaen 

indenfor dansk erhvervsliv stadig er i sin tidlige udvikling, og at der endnu ikke er 

udviklet reelle værktøjer til virksomhedernes praktiske arbejde på området. Det 

øgede fokus på menneskerettigheder i en erhvervskontekst har dog resulteret i 

udvidelsen af §99a, samt udviklingen af MKI (som dog endnu ikke har haft stor 

effekt). 

 

De følgende afsnit vil gå nærmere i dybden med, hvorledes DMT-virksomhederne 

påvirkes af forskellige forandringsmekanismer.  

 

Forandringsmekanismer i den danske mode- og tekstilbranche 
Følgende afsnit vil gå i dybden med de forandringsmekanismer, som påvirker DMT-

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder. Der vil tages teoretisk 

udgangspunkt i Dimaggio & Powells artikel, hvori de taler om de tre isomorfiske 

mekanismer; koercive, mimetiske og normative mekanismer.  

 

I følge Dimaggio & Powell efterligner organisationer indenfor et givent felt hinanden i 

deres stræben efter legitimitet. Dette sker gennem nogle isomorfiske processer, som 

er et udtryk for, at virksomhederne søger at øge deres legitimitet ved at tilpasse sig 

omgivelsernes forventninger – på den måde skabes de strukturelle forandringer. I de 

følgende afsnit vil der ses nærmere på, hvilke faktorer, som medvirker til at skabe 

hhv. de koercive, mimetiske, og normative mekanismer, som finder sted indenfor 
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branchen, og som påvirker DMT-virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder.  

Koercive mekanismer 
Den koercive mekanisme tager, ifølge Dimaggio & Powell, afsæt i reguleringer fra 

andre organisationer. Det kan være traditionelle politiske reguleringer, som 

virksomhederne må indordne sig under, eller der kan være tale om politiske 

instrumenter, som lægger op til selvregulering, og som på trods af deres frivillige 

natur ofte kan have en disciplinerende eller kontrollerende effekt på den enkelte 

virksomhed – hvilket soft law-instrumenterne nævnt i foregående afsnit er eksempler 

på. En tredje ”regulering” kan være omverdenens pres og forventninger til 

virksomhederne om at agere på en bestemt måde.  

I det følgende afsnit vil der ses nærmere på nogle af mest relevante faktorer, som 

medvirker til den koercive mekanisme i forhold til DMT-virksomhedernes arbejde 

med menneskerettigheder. 

Politisk pres 
	  
DMT-virksomhederne er i stigende grad blevet mødt med øgede samfundsmæssige 

krav og forventninger i kølvandet på de negative sager om fx børnearbejde og dårlige 

arbejdsvilkår i branchen, som har præget mediebilledet de seneste mange år (A. B. 

Christensen, 2015; CSR.dk, 2012; DanWatch, 2015; Wulff Kåri, 2013). Især Rana 

Plaza katastrofen satte gang i den offentlige debat omkring forholdene på 

produktionsfabrikkerne og virksomhedernes manglende ansvarstagen herfor. Siden 

hen har flere aktører kaldt katastrofen for et vendepunkt for såvel tekstilindustrien 

som for produktionslande og indkøbslande, som fx Danmark. 

 

Flere politikere, bl.a. daværende handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr, 

fremsatte krav om åbne leverandørlister hos DMT-virksomhederne (Lindeberg, 

2013), og der blev generelt applauderet for mere gennemsigtighed, bl.a. også fra 

fagforeningen 3F (Wulff Kåri, 2013). Her var der således tale om et tydeligt politisk 

pres. Mange af branchens virksomheder, samt brancheorganisationer, afviste kravet 

men anerkendte, at der var behov for handlinger på området, i form af øget 

samarbejde mellem de forskellige relevante aktører:  
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”…de danske virksomheder hverken kan eller skal løfte hele tekstilsektoren i 

Bangladesh alene. Det er en fælles opgave at styrke hele fundamentet for 

arbejdsmarkedet i Bangladesh… Her må hver sektor bidrage med deres indflydelse 

og kompetencer – regering, NGO’er, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og 

virksomheder” (Koch, 2014) 

 

Siden hen har bl.a. brancheorganisationen DM&T sat øget fokus på at styrke 

respekten for menneskerettigheder i tekstilproduktionen (Odgaard, 2014), og i maj 

2013 indgik regeringen sammen med fagforeninger og hovedparten af den danske 

tøjbranche en såkaldt partnerskabsaftale med det formål at forbedre forholdene for 

arbejdere i Bangladeshs tøjbranche. Mange aktører fra DMT-branchen anerkendte 

denne form for samarbejde som vejen frem:  

 

”Et bredt partnerskab med alle interessenter, som vi har indgået i dag, er den eneste 

vej frem for den svære opgave at forbedre arbejdsforholdene ved symaskinerne i 

Bangladesh. Når både regering, fagforbund, folkelige foreninger og tøjbranchen 

spiller ind med hvad de kan gøre, så har vi chancen for at flytte noget.” 

(Udenrigsministeriet, 2013) 

 

Siden hen har regeringen i 2014 ydermere lanceret en seks-punktsplan, som bl.a. 

også fokuserer på vigtigheden af at skabe et partnerskab med den danske mode- og 

tekstilbranche med det mål at ”sikre en gensidig forståelse af de globale udfordringer 

og øge engagementet i at sikre ansvarlig produktion” (Udenrigsministeriet, 2014). 

  

Også NGO’erne har, især efter Rana Plaza, lagt pres på branchen og løbende 

kritiseret virksomhederne for deres manglende ansvarstagen for at sikre en 

bæredygtig produktion. Bl.a. DanWatch har af flere omgange været ude med kritiske 

rapporter, hvor de stiller skarpt på fortsat meget kritisable arbejdsforhold på 

tekstilfabrikkerne i Bangladesh (DanWatch, 2015). Mellemfolkeligt Samvirke har, 

sammen med en række andre organisationer, som fx 3F og LO, stiftet kampagnen, 

”Clean Clothes Campaign Danmark”, som er en del af et større internationalt 



	   32	  

netværk, og som sætter fokus på at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i 

udviklingslande. Organisationen kritiserer løbende industriens aktører - senest 

rettede de bl.a. kritik mod Bestseller for deres manglende åbenhed i forhold til 

leverandørkæder (Clean Clothes Campaign, 2015). Ifølge Odgaard fra DM&T 

mangler NGO’erne dog ofte nuancer i deres kritiske dækning og har for meget fokus 

på at lave gode overskrifter fremfor at dykke ned i de reelle udfordringer – som hun 

siger, så er ”…branchen (DMT-branchen red.) altid god at hive op af hatten..” 

(Odgaard, 06.34, bilag 8). Uanset om NGO’ernes løbende kritik af branchen er 

veldokumenteret eller ej, udgør det et løbende pres, som kan tænkes at påvirke især 

omverdenens opfattelse af branchen og dens udfordringer med at sikre ansvarlighed. 

 

Fokus på FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv 
	  
Som nævnt tidligere er Retningslinjerne siden deres vedtagelse blevet promoveret af 

den danske regering – også specifikt som et værktøj til DMT-virksomhedernes 

udfordringer. Eksempelvis præsenterede Udenrigsministeriet for nyligt en rapport om 

mode- og tekstilbranchens udfordringer og muligheder, hvor Retningslinjerne 

fremhævedes som et nyttigt værktøj til at sikre ansvarlig produktion  

(Udenrigsministeriet & Niras, 2015). 

 

Pia Odgaard understreger, at erhvervslivets forskellige sektorer stadig afventer 

konkret vejledning til, hvorledes virksomhederne bør omsætte Retningslinjerne til 

praksis: 

 

”Regeringen har udfærdiget en handlingsplan for UNGPs (Retningslinjerne red.), 

men derefter er der ikke sket mere. Virksomhederne mangler konkret vejledning til 

det praktiske arbejde med UNGPs i egen virksomhed og i værdikæden. I forhold til 

praktisk at arbejde med dem har vi reelt ingen redskaber at støtte os til” (Odgaard, 

09:55, bilag 8). 
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Det kan således diskuteres, hvor langt den danske regering reelt set er med praktisk 

at implementere Retningslinjerne i dansk erhvervsliv, men ikke desto mindre bliver 

de i høj grad promoveret som vejen frem.  

 

Nationale og internationale NGO’er er også begyndt at tage Retningslinjerne til sig 

som et værktøj til at påvirke såvel stater som virksomheder til at tage ansvar for 

deres indflydelse på menneskerettighederne. Et nationalt eksempel herpå er 

Mellemfolkeligt Samvirke, som fremhæver Retningslinjerne som ”den mest stabile og 

farbare kurs” på menneskerettighedsområdet (Børrild, 2015), og som anvender dem i 

kritisk dialog med virksomheder (Mellemfolkeligt Samvirke, 2015). Der er dog lang 

vej igen, mener Odgaard, førend alle de danske NGO’er fuldt ud har begreb om 

Retningslinjernes betydning (Odgaard, 17.27, bilag 8). Mange internationale NGO’er, 

som fx Amnesty International, Germanwatch og Human Rights First, har ligeledes 

budt Retningslinjerne velkomne og anvender dem i dag som et værktøj til at holde 

stater og virksomheder til regnskab for den nye globale minimumsforventning på 

menneskerettighedsområdet.  

 

Soft law instrumenter 
	  
Som nævnt i gennemgangen af de nationale institutionelle rammer ses der en 

tendens til, at staten anvender soft law instrumenter til at fremme virksomhedernes 

arbejde med menneskerettigheder. Her kan MKI og rapporteringskravet, trods deres 

refleksive elementer, fremhæves som koercive kræfter, der kan påvirke DMT-

virksomhederne.  

 

Eksempelvis er MKI blevet anvendt i en kritisk dialog mellem Mellemfolkeligt 

Samvirke og mejeriproducenten Arla – som resulterede i, at Arla valgte at formulere 

en menneskerettighedspolitik og fremover arbejde mere fokuseret med deres 

menneskerettighedsrisici (Erhvervsstyrelsen, 2015a). Som nævnt tidligere, har det 

danske kontaktpunkt endnu ikke behandlet mange sager, hvilket tyder på, at 

mekanismen endnu ikke er så udbredt i Danmark. Førnævnte analyse af OECD’s 

nationale kontaktpunkter (Ruggie & Nelson, 2015) viser dog, udover at 
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mekanismerne endnu anvendes i høj grad, at der siden 2011 er indgivet væsentligt 

flere klager internationalt omhandlende menneskerettigheder, og at der er større 

alsidighed i disse klager. På den måde kan det tænkes, at kontaktpunkterne trods alt 

har haft en betydning for menneskerettighedsområdet, om end det danske MKI 

endnu ikke er udbredt nok til at udgøre en væsentlig koerciv faktor for DMT-

virksomhederne. Fremover kan det tænkes, i takt med at bevidstgørelsen om 

mekanismen udbredes, at mekanismen vil udgøre en større koerciv faktor.  

 

Med hensyn til rapporteringskravet §99a viser en rapport fra 2014 

(Erhvervsstyrelsen), at lovkravet har haft en positiv effekt i forhold til at få de danske 

virksomheder til at rapportere om menneskerettigheder – om end der fortsat er plads 

til forbedringer. Indenfor den danske mode- og tekstilbranche er det fåtallet, som er 

omfattet af rapporteringskravet, eftersom branchen indeholder mange små- og 

mellemstore virksomheder  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015). Ikke desto mindre er 

der også en del spillere indenfor branchen, som er omfattet, bl.a. Bestseller, IC 

Companys, Gabriel og Egetæpper. Odgaard er ikke i tvivl om, at lovkravet har haft en 

betydning for de omfattede virksomheder, i og med at de blevet tvunget til at tage 

stilling til menneskerettighedsområdet (Odgaard, 07:11, bilag 8). Denne holdning 

støttes af Werges udtalelse om, at Bestseller højst sandsynligt ikke havde formuleret 

en menneskerettighedspolitik, hvis ikke det havde været for §99a (Werge, 24:41, 

bilag 8). Derudover kan rapporteringerne, som skal efterleve §99a, også tænkes at 

have en mimetisk effekt ved at fungere som inspiration for andre virksomheder, der 

frivilligt rapporterer på deres arbejde med CSR.  

 

Mimetiske mekanismer 
Den mimetiske mekanisme tager afsæt i den overbevisning, at usikkerhed fordrer 

efterligning – fx ved usikkerhed omkring anvendelse af nye teknikker, kan 

virksomheder i deres stræben efter legitimitet forsøge at efterligne andre, som synes 

at have opnået succes med dette  (DiMaggio & Powell, 1983).  

 

Selvom Retningslinjerne nu har fastsat den globale minimumsforventning til alle 

virksomheder, eksisterer der fortsat tvivl på tværs af erhvervslivet omkring 
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Retningslinjerne reelle indhold og betydning for menneskerettighedsarbejdet  

(Udenrigsministeriet & Niras, 2015). Indenfor DMT-branchen tegner der sig samme 

mønster – ifølge Walde fra Spectre eksisterer der store udfordringer i arbejdet med 

menneskerettigheder, især hvis de ansatte ikke har beskæftiget sig med emnerne 

før:  

 

”… det er ikke alle, som synes, at det er nemt at tage fat på sådan nogle lidt halv-

akademiske områder som dette (menneskerettigheder red.). Man skal være 

opmærksom på, at mange ansatte i branchen jo ikke er akademikere, og det kan 

være en stor ulempe, når man skal i gang med sådan et stykke arbejde her, for det 

er ikke så tilgængeligt.” (Walde, 24:37, bilag 8). 

 

Denne usikkerhed på menneskerettighedsområdet fordrer, ifølge Dimaggio & 

Powell’s teori, således at virksomhederne i høj grad lægger mærke til og måske 

efterligner hinanden i deres arbejde med menneskerettigheder. I det følgende afsnit 

vil der ses nærmere på nogle af mest relevante faktorer, som medvirker til den 

mimetiske mekanisme i forhold til DMT-virksomhedernes arbejde på området.  

Fokusering på enkelte rettigheder 
	  
Ofte, når der tales om menneskerettigheder i branchen, refereres der især til 

arbejdstagerrettigheder. Dette afspejles også i spørgeskemaundersøgelsen, hvor det 

er rettigheder som fx leveløn, arbejdsmiljø, og mulighed for at organisere sig, der 

bliver nævnt som værende i størst risiko, ligesom at knap halvdelen af de adspurgte 

svarer, at deres Code of Conduct udelukkende omhandler udvalgte rettigheder (bilag 

1). Odgaard mener, at fokuseringen bl.a. kan ses som et resultat af, at det ofte er de 

samme rettigheder, som NGO’erne sætter kritisk fokus på gang på gang, ligesom at 

det også typisk er disse rettigheder, som de stærke fagforeninger fokuserer på 

(Odgaard, 17:11, bilag 8). Derudover er de nævnte rettigheder ofte dem, som DMT-

virksomhederne oplever som værende i størst risiko for at blive krænket. Denne 

fokusering på enkelte rettigheder blandt DMT-virksomhederne vil blive beskrevet 

mere dybdegående senere i analysen. 
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Promovering af standarder og retningslinjer 
 

En af de mest fremhævede CSR-standarder er FNs Global Compact (GC). Mere end 

12.000 virksomheder er tilsluttet GC’s ti principper om menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption – heraf 317 danske virksomheder 

(UN Global Compact, 2015). Derudover fremhæves ofte internationale standarder 

som fx Retningslinjerne, BSCI6 og SA80007. Indenfor mode- og tekstilbranchen 

henvises der, udover til de nævnte standarder, ofte til virksomhedernes Code of 

Conduct (CoC) samt initiativer rettet mod specifikke geografiske områder eller 

udfordringer, som fx The Accord 8  og Better Cotton Initiative 9 . 

Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 90 % af virksomhederne er tilsluttet en CSR-

standard eller et CSR-initiativ, hvoraf de hyppigst anvendte er en CoC, GC, BSCI og 

SA8000 (bilag 1).  

 

Odgaard mener, at engagementet i disse standarder kan skyldes enten kundekrav, 

eller at virksomhederne anvender det som en form for selvmotivering – ved at tilslutte 

sig fx GC ved virksomheden, at den skal leve op til nogle krav, og på den måde kan 

det for nogle være en måde at komme i gang med eller sikre fremdrift af CSR-

arbejdet (Odgaard, 20:48, bilag 8). Den hyppige anvendelse og kommunikation 

omkring disse standarder og retningslinjer kan også tænkes at reflektere en slags 

dominoeffekt i branchen, hvor virksomheder, der er usikre på området, efterligner 

andre virksomheder, som har haft succes med deres CSR-engagement. På den 

måde kan det tænkes at flere og flere DMT-virksomheder tilslutter sig/optager nogle 

af disse CSR-standarder og retningslinjer.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 BSCI står for Business Social Compliance Initiative og er et erhvervsledet initiativ, som 
støtter virksomheder i deres arbejde med at styrke arbejdsbetingelserne hos deres globale 
leverandører. BSCI tilbyder dets medlemmer en fælles CoC samt et implementeringssystem. 
7 SA8000 er er udviklet af SAI – Standard Accountability International – og er en 
certifikationsstandard omhandlende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. For at 
blive SA8000-certificeret skal virksomheden have etableret et ledelsessystem for at sikre 
compliance med de ni fokusområder. 
8 The Accord on Fire and Building Safety blev vedtaget i kølvandet på Rana Plaza 
katastrofen, og er en 5-årig uafhængig bindende aftale mellem globale virksomheder og 
fagforeninger, hvis formål er at styrke sikkerheden på tekstilfabrikkerne i Bangladesh. 
9 Better Cotton Initiative er et samarbejde mellem de mange aktører indenfor 
bomuldsindustrien, hvis formål er at skabe en global bomuldsproduktion, der er bæredygtig i 
forhold til såvel arbejdere som miljøet. 
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Best practices 
 

En anden tendens, som kan virke stimulerende for efterligning blandt 

virksomhederne i forhold til arbejdet med menneskerettigheder, er det 

samfundsmæssige fokus på de såkaldte best practice virksomheder. Hvert år ved det 

årlige CSR Awards uddeler CSR-fonden priser til de virksomheder, som har gjort en 

ekstraordinær indsats på området. Ligeledes uddeler FSR Danske revisorer hvert år 

en pris for den bedste CSR-rapportering blandt danske virksomheder. Formålet med 

disse priser er, ”at skabe synlighed og debat om virksomheders arbejde med CSR for 

dermed at inspirere virksomheder til at tænke samfundsansvar ind i deres forretning” 

(CSR Fonden, 2015). Der er således, med initiativer som disse, fokus på at inspirere 

de danske virksomheder til at arbejde mere med CSR, herunder også med 

menneskerettigheder, ved at fremhæve og hylde best practice eksemplarer. Udover 

disse prisuddelinger, afholder regeringen og andre organisationer, som fx Dansk 

Erhverv, løbende CSR-konferencer, hvor frontløberne indenfor feltet fremhæves 

(Dansk Erhverv, 2014).  

 

Normative mekanismer 
Den normative mekanisme udmønter sig, ifølge Dimaggio & Powell, i en 

professionalisering, der medvirker til, at virksomhederne præges af ens 

tankemønstre og normative regler omkring, hvad der anses for legitim 

virksomhedsadfærd. Denne proces sker bl.a. gennem de nyuddannede 

medarbejdere, som har organisatoriske og professionelle normer med fra 

uddannelsesinstitutionen, og derudover gennem de utallige netværk på tværs af 

organisationsfeltet, som er med til at skabe en fælles kognitiv base på tværs af 

virksomhederne.  

 

Som foregående afsnit har beskrevet, er der de seneste år blevet sat mere fokus på 

virksomhedernes ansvar for at sikre respekten for menneskerettigheder. Ikke mindst 

med Retningslinjerne, som såvel regering, brancheorganisationer og NGO’er 

fremhæver - dog eksisterer der endnu ikke mange praktiske vejledninger specifikt til 

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder. Odgaard fortæller, at 
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menneskerettighedsområdet for mange af branchens virksomheder er et forholdsvist 

uopdyrket område, som hos langt størstedelen ikke bliver tillagt meget 

opmærksomhed endnu (Odgaard, 15:27, bilag 8).  

 

DM&T har ad flere omgange afholdt kurser for deres medlemmer med fokus på 

menneskerettighedsarbejdet, og her har det været en udfordring af skabe 

tilstrækkelig interesse for kurserne. Imidlertid fortæller hun, at de tre 

brancheorganisationer, DM&T, DAFI og WEAR, er gået sammen om et fælles CSR-

projekt, hvis formål er at opkvalificere DMT-branchens arbejde med CSR, herunder 

også menneskerettighedsområdet (Odgaard, 11:08, bilag 1). Håbet er, at dette 

projekt kan medvirke til at skabe en større bevidstgørelse i branchen på området, og 

at der dermed langsomt udvikles et normativt framework for legitim 

virksomhedsadfærd i forhold til menneskerettigheder i branchen.  

 

Delkonklusion  
Analysen af de nationale institutionelle rammer beskrev, hvorledes de seneste år har 

været præget af en eksplicitering af behovet for øget fokus på virksomhedernes 

arbejde med menneskerettigheder. Dette har resulteret i en udvikling af en række 

soft law instrumenter, som har haft til formål at fremme virksomhedernes arbejde 

hermed. Dog står det også klart, at menneskerettigheds-agendaen indenfor dansk 

erhvervsliv stadig er i sin tidlige udvikling, og at der endnu ikke er udviklet reelle 

værktøjer til virksomhedernes praktiske arbejde på området. 

 

For så vidt angår de isomorfiske processer, som finder sted blandt DMT-

virksomhederne og influerer deres arbejde med menneskerettigheder, er det især de 

koercive og mimetiske kræfter, som er på spil. Presset fra omverdenen for at styrke 

respekten for menneskerettigheder i produktionen, samt promoveringen af 

Retningslinjerne, udgør det største koercive pres, mens soft law instrumenterne MKI 

og §99a endnu ikke udgør et væsentligt koercivt pres. Usikkerheden på 

menneskerettighedsområdet fordrer i høj grad de mimetiske kræfter blandt DMT-

virksomhederne - således hersker der en tendens til dels at tilslutte sig/optage CSR-

standarder, dels at fokusere på især arbejdstagerrettighederne. På nuværende 
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tidspunkt eksisterer der ikke en kognitiv base på menneskerettighedsområdet, men 

det kan tyde på, bl.a. med arbejdet fra brancheorganisationerne, at der langsomt er 

ved at etableres en sådan.  

 

Med denne første delanalyse er de institutionelle rammer for DMT-virksomhedernes 

arbejde med menneskerettigheder nu blevet kortlagt, og det er ligeledes blevet 

afdækket, på hvilke områder der er behov for yderligere fokus og handling. Det vil nu 

være relevant at undersøge, hvorledes DMT-virksomhederne selv går til arbejdet 

med menneskerettigheder, hvilket næste delanalyse netop går i dybden med. 
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2. Delanalyse: DMT-virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder  
Ved at se nærmere på, hvorledes DMT-virksomhederne agerer på 

menneskerettighedsområdet, komplimenterer denne del af analysen den foregående 

delanalyse, som kortlagde de omgivende institutionelle rammer, indenfor hvilke DMT-

virksomhederne agerer. Formålet med denne delanalyse er at give et overblik over 

de tendenser, der eksisterer indenfor arbejdet med menneskerettigheder samt at 

afdække, på hvilke områder virksomhederne er udfordrede i forhold til at leve op til 

de globale minimumsforventninger på området. Analysen vil slutte af med at give et 

indblik i de tanker og overvejelser, som de tre interviewede DMT-virksomheder gør 

sig omkring arbejdet med menneskerettigheder fremadrettet.  

 

Teoretisk og analytisk vil der tages udgangspunkt i FNs Retningslinjer for 

Menneskerettigheder og Erhverv, som konstituerer den globale minimumsforventning 

til virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder.  

 

Fem-trins analyse 
Retningslinjerne definerer, hvorledes det forventes af alle virksomheder, at de 

implementerer en due diligence proces (DD-proces), som indeholder de fire 

komponenter: 1) formulering af en politik på området, 2) løbende vurdering af 

virksomhedens potentielle og aktuelle indflydelse på andres rettigheder, 3) 

integration af politikker og vurderinger i virksomhedens systemer, og endelig 4) 

tracking og rapportering, herunder etablering af klage- og afbødningsmekanismer. 

Ved at anvende denne DD-proces på alle rettigheder sikrer virksomheden at 

forebygge eller afbøde enhver negativ indflydelse, som den måtte forårsage eller 

medvirke til, og på den måde komme ”hele vejen rundt” (Ruggie, 2011).  

 

Med udgangspunkt i Retningslinjernes DD-proces, og med inspiration fra Business & 

Human Rights Initiative’s Due Diligence Guide  (Business & Human Rights Initiative, 

2010) vil analysen følge fem trin; 1) setting the tone, 2) capacity building, 3) 

assessing impacts, 4) walking the talk, og 5) knowing & showing. Denne 

instrumentelle tilgang til analysen anvendes til at afdække, hvordan DMT-

virksomhederne arbejder med de forskellige aspekter af 
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menneskerettighedsarbejdet, som Retningslinjerne sætter forventning om, og 

hvorvidt DMT-virksomhederne så lever op til de globale minimumsforventninger og 

reelt kan siges at respektere menneskerettighederne. Formålet med denne tilgang er 

således, at analysen ikke blot skal beskrive, hvordan virksomhederne arbejder med 

menneskerettigheder, men også kritisk afdække, på hvilke områder de ikke gør 

tilstrækkeligt for at kunne siges at respektere menneskerettighederne. 

 

Menneskerettighedsarbejdet handler for DMT-virksomhederne i høj grad om at sikre 

respekten for menneskerettigheder ud gennem deres leverandørkæder. Dette 

arbejde omhandler oftest at sikre leverandørers overholdelse af en CoC, enten 

virksomhedens egen eller en fælles 10 , som typisk indeholder krav til fx miljø, 

arbejdsforhold og andre rettigheder. Derfor vil følgende analyse indeholde aspekter 

omkring DMT-virksomhedernes arbejde med CoC’s. 

 

Setting the tone 
Som basis for menneskerettighedsarbejdet forventes virksomhederne at have 

formuleret en erklæring eller politik for deres engagement på området. Denne 

erklæring kan have mange former og kan ligeledes indgå som en del af andre 

politikker eller dokumenter (OHCHR, 2011). For mange DMT-virksomheder kan en 

CoC ses som en erklæring for deres engagement på menneskerettighedsområdet, 

og den fungerer ofte som grundlaget for deres CSR-arbejde. Såvel for en eventuel 

erklæring som for en CoC vil det være vigtigt, at den relateres til virksomheden og 

dens leverandørers virkelighed samt inkorporeres i virksomhedens værdier. 

Derudover er det også relevant at involvere virksomhedens interessenter i 

udviklingen af såvel politik som CoC. Dette fokus på kommunikation og dialog med 

interessenterne er centralt igennem hele implementeringsprocessen, ikke kun for den 

indledende fase. 

 

Såvel interviews som spørgeskemaundersøgelsen tegner et billede af, at arbejdet 

med CSR og menneskerettigheder i høj grad er værdidrevet og handler om at tage 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Fx har brancheorganisationen DM&T udviklet en fælles CoC, som dets medlemmer kan 
anvende 
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proaktivt ansvar for omgivelserne og deres påvirkninger herpå (bilag 1 og 8). Som 

Walde udtaler:  

 

”For os handler det om, at vi ikke vil være med til at undertrykke nogen - vi vil ikke 

drive vores virksomhed med sådan en pris. Vi vil være en etisk forsvarlig virksomhed, 

så på den måde er det jo meget værdidrevet (…) Vi mener, at det er den rigtige 

måde at drive virksomhed på..” (Walde, 22:35, bilag 8) 

 

Der eksisterer en generel anerkendelse af, at mode- og tekstilbranchen er udfordret 

på mange af menneskerettighederne, især arbejdstagerrettighederne, og netop 

derfor er CSR-arbejdet en naturlig og rigtig måde at drive forretning på for dem. Med 

leverandører fra hele verden handler menneskerettighedsarbejdet i høj grad om at 

sikre respekten for menneskerettigheder ud gennem deres leverandørkæder. 

”Når du arbejder i Bangladesh, Kina, Indien og sådan nogle steder, jamen der får du 

ikke noget forærende. Altså, det er ikke nok at sige, at ”vi følger jo reglerne” - du 

bliver også nødt til mere aktivt at forholde dig til at påtage et ansvar.” (Werge, 02:02, 

bilag 8) 

 

I spørgeskemaundersøgelsen svarede 71 % af de adspurgte, at de i nogen, høj eller 

meget høj grad har formuleret en menneskerettighedspolitik (bilag 1). Bestseller har 

formuleret en menneskerettighedspolitik, hvilket, ifølge Werge, er sket indenfor det 

sidste 1,5 år som et resultat af deres forpligtelse i forhold til rapporteringskravet §99a 

(Werge, 09:27, bilag 8). Egetæpper og Spectre har ikke decideret en politik på 

området, men inkluderer en erklæring på området i enten deres CSR-rapport eller 

CSR-strategi. Alle tre casevirksomheder kommunikerer denne erklæring ud til deres 

interessenter gennem fx årsrapporter og hjemmesider, og generelt lægger alle tre  

vægt på dialog og involvering i forhold til deres interessenter i forbindelse med CSR-

arbejdet. 

 

42 % af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen anvender deres egen CoC, 

mens 58 % anvender en fælles CoC (bilag 1). Alle tre casevirksomheder anvender 
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ligeledes en CoC, og Bestseller har ydermere formuleret en såkaldt Code of Ethics 

henvendt til dets medarbejdere. Werge påpeger, hvorledes Bestsellers CoC danner 

grundlaget for hele virksomheden, og hvordan der i høj grad er en sammenhæng 

mellem CoC’en og virksomhedens grundlæggende værdisæt (Werge, 04:15, bilag 8). 

Egetæpper er først for nylig begyndt at udsende deres CoC til leverandørerne, og de 

betragter det som en langvarig og løbende proces, hvor der er fokus på at få en 

bedre dialog med de enkelte leverandører. For Spectre gælder samme billede – at 

målet med CoC’en i høj grad er at skabe en dialog med leverandørerne og medvirke 

til refleksion omkring fx arbejdsforhold:  

 

”We believe that a stronger relationship and increased trust can be build amongst our 

local SA8000 responsible and other employees and that this will result in more 

openness and improved communication about working conditions which then will 

reach the local management and top management in Denmark. Only by 

communicating we can continue to improve as one company.” (Spectre, 2015, s. 5). 

 

Der tegner sig et billede af, at en stor del af DMT-virksomhederne har formuleret en 

erklæring i forhold til deres tilgang til og arbejde med menneskerettigheder – enten 

gennem generelle CSR-dokumenter, politikker, eller gennem deres CoC. Der er 

generelt fokus på at involvere og skabe dialog med virksomhedernes interessenter – 

også i forbindelse med implementeringen af CoC’s.   

 

Capacity building 
En politik eller CoC er ikke meget værd, hvis ikke virksomhedens ansatte og 

leverandører har en viden og forståelse herfor. Det handler således om at formulere, 

hvorfor og hvordan der arbejdes med menneskerettigheder, og hvad der forventes af 

de implicerede parter. Det er således vigtigt at opbygge intern kapacitet og viden 

omkring virksomhedens menneskerettighedsarbejde og dets implikationer for det 

praktiske arbejde, gennem fx kommunikation og træning, både for interne 

medarbejdere og leverandører. Arbejdet med at opbygge kapacitet og viden er vigtigt 

for at sikre en reel implementering af politikker og praksisser, og virksomheden skal 
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således være klar til at afsætte både menneskelige og økonomiske ressourcer til 

denne fase.  

 

Gennem de tre interviews blev det klart, at såvel Bestseller, Egetæpper og Spectre 

bruger ressourcer på at opbygge viden og kapacitet i forhold til CSR-arbejdet både 

blandt deres egne medarbejdere i Danmark, men også blandt medarbejdere hos 

leverandører. Denne tendens afspejles ligeledes i spørgeskemaundersøgelsen, hvor 

over 80 % af de adspurgte svarer, at de, ved en leverandørs manglende efterlevelse 

af CoC, ikke blot afbryder samarbejdet men derimod indgår i dialog med 

leverandøren med henblik på at rette op på udfordringen, fx gennem træning på det 

specifikke område (bilag 1).   

 

Hos Egetæpper bliver der gjort meget ud af at holde informationsmøder for 

medarbejderne på de danske fabrikker omkring CSR-arbejdet, og derudover sendes 

der nyhedsbrev ud, hvor forskellige CSR-temaer beskrives i et mere praktisk og 

jordnært sprog. Hos Bestseller introduceres alle nye medarbejdere til CSR-arbejdet 

og virksomhedens CoC, de danske CSR-medarbejdere deltager på kurser om fx 

Retningslinjerne og deltager i møder med fx DIEH, og globalt mødes alle koncernens 

CSR-medarbejdere og diskuterer udfordringer og resultater. Endelig tilbyder 

Bestseller sine mange brands træning i fx compliance-program, leverandør-ratings 

og ansvarlige indkøbsstrategier.  

 

I forhold til medarbejderne på de lokale fabrikker og hos leverandørerne, har Spectre 

på deres fabrikker opsat offentlige computere, hvor alle medarbejdere kan gå hen og 

læse om CSR-politikkerne samt finde en form for ”medarbejderhåndbog”. Derudover 

underviser de i CSR-certificeringen, SA8000, på deres fabrikker i Letland og 

Vietnam, hvilket indtil videre har resulteret i, at fabrikken i Letland nu selv er i stand til 

at stå for certificeringen. Bestseller tilbyder forskellig træning til de lokale 

fabriksarbejdere, afhængigt af den enkeltes regions udfordringer – eksempelvis på 

fabrikkerne i Bangladesh med ”HER Project”, der sætter fokus på træning af 

kvindelige fabriksarbejdere i sundhed og familieplanlægning, eller ”Work2learn”, som 

sætter fokus på udsatte unge, der tilbydes et uddannelsesprogram med henblik på 
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ansættelse. Derudover supporterer Bestsellers lokale CSR-folk, der er certificerede 

SA8000-auditører, koncernens leverandører i deres kapacitetsopbygning i forhold til 

CoC’en og uddanner dem i sundheds- og sikkerhedsrelaterede emner. Som de selv 

skriver i deres CSR-rapport, så er målet at ”arbejdere skal engageres mere i selv at 

tage ansvar for, at deres menneskerettigheder respekteres” (Bestseller, 2014, s. 34).  

 

Ud fra ovenstående tegner der sig et billede af, at virksomhederne generelt bruger en 

del ressourcer på at opbygge viden og kapacitet omkring arbejdet med CSR, og det 

gælder såvel i forhold til egne medarbejdere og i forhold til leverandører og deres 

ansatte. Da kapacitetsopbygningen ofte omhandler det generelle CSR-arbejde, er 

spørgsmålet, hvor dybdegående menneskerettigheds-delen er. Dette vil være et 

område, som virksomhederne sandsynligvis godt kan fokusere mere på.  

 

Assessing impacts 
I sit arbejde med udviklingen af Retningslinjerne kom Ruggie frem til, at 

virksomhederne ofte har en effekt, ikke kun på deres medarbejderes rettigheder, 

men også på de omgivende lokalsamfund (Ruggie, 2013). Derfor dækker 

virksomhedernes ansvar for at respektere menneskerettighederne også for alle 

rettigheder – ikke for en begrænset liste omhandlende fx arbejdsforhold. Dog 

anerkender Retningslinjerne, at nogle rettigheder er mere relevante end andre for 

den enkelte virksomhed, bl.a. afhængigt af branche og omgivelser. Ydermere kan det 

for virksomheder med komplekse leverandørkæder være svært at foretage en 

dækkende vurdering af alle rettigheder. I sådanne tilfælde skal virksomhederne 

identificere risikoområder og prioritere disse i deres DD-proces – men selvom der 

foretages prioriteringer, er det stadig nødvendigt på længere sigt at gennemgå alle 

rettigheder ud igennem hele leverandørkæden for at være sikker på, at afdække hele 

virksomhedens indflydelse (OHCHR, 2011).  

 
I forhold til prioriteringen af relevante rettigheder, gælder det for alle tre 

casevirksomheder, at det især er arbejdstagerrettighederne, der er i fokus, da det er 

dem, som anses for værende i størst risiko for at blive krænket. 

Spørgeskemaundersøgelsen viser også, at virksomhederne typisk har fokus på 
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arbejdstagerrettigheder, som fx retten til leveløn, til kollektiv forhandling, til sikkert 

arbejdsmiljø, etc. (bilag 1). Spectre og Bestseller har begge udvalgt flere 

fokusområder, som fx børnearbejde og sundhed/sikkerhed. Egetæpper prioriterer 

deres CSR-fokus ud fra, hvad deres interessentgrupper anser som relevante - i 

første omgang fik menneskerettigheder en mindre prioritet, men i deres seneste 

analyse fra 2015 er menneskerettigheder nu kommet på listen over fokusområder 

(Ladefoged, 15:26, bilag 8) – der siges dog ikke noget om, hvilke rettigheder der 

bliver fokuseret på.  

 

Alle tre casevirksomheder har foretaget en analyse af deres leverandører på 

baggrund af bl.a., hvilken region de ligger i, og hvad de producerer, og ud fra denne 

analyse prioriterer de, hvilke leverandører der løbende skal vurderes i forhold til 

compliance med CoC. Alle tre opererer med en form for rating-standard, hvor de 

inddeler deres vigtigste leverandører i farverne rød, gul og grøn, der betegner den 

risikogruppe, som de tilhører (rød er højrisiko). Ud fra denne rangering arbejdes der 

løbende med at forbedre forholdene hos de ”gule” og ”røde” leverandører. I deres 

årsrapport beskriver Bestseller, hvorledes det med en leverandørkæde på mere end 

700 fabrikker er en for kompleks og krævende proces at gennemgå alle – og derfor 

har de valgt at fokusere på de vigtigste leverandører og kerneprodukter. I lyset af 

Rana Plaza katastrofen har de dog sat ekstra fokus på deres leverandører i 

Bangladesh (Bestseller, 2014). 

 

Således tegner der sig et billede af, at virksomhederne i høj grad prioriterer såvel i 

forhold til rettigheder, der skal fokuseres på, samt hvilke leverandører der løbende 

skal vurderes. Der danner sig et tydeligt mønster omkring fokuseringen af rettigheder 

– det er især arbejdstagerrettigheder, som der ofte forstås som de relevante 

menneskerettigheder. Dette mønster i prioriteringen af rettigheder afspejler, hvordan 

det i en branche som denne, hvor virksomhederne ofte har mange led i værdikæden, 

er nødvendigt at prioritere og sætte ind dér, hvor der er størst risiko for at krænke. 

Med udgangspunkt i Ruggies arbejde på området, kan virksomhedernes tydelige 

prioritering dog betyde en risiko for, at de ”overser” rettigheder, hvor de har en aktuel 

eller potentiel negativ indflydelse. 
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Walking the talk 
Denne fase handler om at implementere politikken, CoC’en, og de prioriterede 

områder i praksis ved at uddele ansvar til de forskellige relevante funktioner og 

afdelinger, således at det giver mening for den enkelte virksomhed eller leverandør 

under de givne forhold.  

 

Hos Spectre er CSR-arbejdet forankret i topledelsen, som ofte er med inde over 

CSR-arbejdet. Indtil for nylig har virksomheden dog ikke arbejdet specielt 

systematiseret med menneskerettigheder, men påbegyndte dette arbejde ifm. 

SA8000-certificeringen. Også for Egetæpper var det i forbindelse med en 

certificering, DS49001, at de fik systematiseret CSR-arbejdet i højere grad. Her er 

der dog tale om det generelle CSR-arbejde og ikke specifikt på menneskerettigheder. 

Men for Egetæpper er CSR-arbejdet, udover i høj grad at være værdidrevet, også en 

stor del af deres forretningsgrundlag. 

I spørgeskemaet svarede 79 % af de adspurgte, at de i nogen, høj, eller meget høj 

grad har etableret processer, der sikrer et løbende tjek af, at alle 

menneskerettigheder respekteres (bilag 1). Spectre har gennem arbejdet med 

SA8000-certificeringen etableret et ledelsessystem, som skal sikre en systematisk 

tilgang til arbejdet – indtil videre anvendes systemet dog ”kun” på de fokusområder, 

som SA8000 foreskriver, men Walde ser det som en fordel, at de allerede har 

implementeret en systematisk tilgang, som de fremover kan anvende til at vurdere 

alle rettigheder (Walde, 12:08, bilag 8). Egetæpper har implementeret DS/OHSAS 

18001, et ledelsessystem til arbejdsmiljø og sikkerhed, som hjælper dem med 

løbende at afdække og minimere risici på deres fabrikker i Danmark. Indtil videre har 

de primært arbejdet med systemet på deres egne fabrikker i Danmark og sikret 

overholdelse af CoC på disse – og først for nylig er de begyndt at implementere 

deres CoC hos leverandørerne. Bestseller oplyser, at de gennem audits tjekker, at 

menneskerettighederne respekteres – her er det sandsynligvis ikke alle rettigheder, 

der vurderes, men nærmere virksomhedens fokusområder, som tidligere er nævnt.  
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Når det drejer sig om at uddelegere ansvaret for arbejdet med CSR og 

menneskerettigheder, har Spectre siden 2012 haft et CSR-team, der er ledet fra 

Danmark men arbejder på tværs af landegrænserne og støtter de lokale fabrikker i 

implementeringen af CSR-aktiviteterne. De lokale produktionsfabrikker i Letland har 

selv fået ansvaret for SA8000-certificeringen, og der arbejdes hen imod det samme i 

forhold til fabrikken i Vietnam. Bestseller har ligeledes en CSR-afdeling på det 

danske kontor, og har derudover tilknyttet CSR-medarbejdere hos brands og lokale 

folk rundt om i produktionslandene. Derudover etablerede de i 2013 en Supply Chain 

Working Group, hvis opgave er at omdanne strategiske beslutninger til handlinger 

samt sikre implementering af disse i organisationen og hos leverandørerne. Hos 

Egetæpper er der en dansk CSR-afdeling, som står for udvikling og implementering 

af CSR-aktiviteterne, og ligeledes en CSR-styregruppe, som mødes 4 gange årligt og 

følger op på aktiviteterne, samt fremlægger løbende for ledelsen. 

 

Retningslinjerne har slået fast, at virksomhedernes ansvar for at respektere 

menneskerettigheder ikke kun dækker deres egne aktiviteter, men også de 

aktiviteter, som de medvirker til eller er forbundet til (OHCHR, 2012). Samtidig 

fastslår de dog også, at dette ansvar er afhængigt af relationen til den enkelte sag. 

Hvis virksomheden forårsager eller medvirker til en negativ indflydelse, har den et 

ansvar for at ophøre den negative indflydelse, samt at forebygge, at det ikke sker 

igen. Hvis den negative indflydelse sker i aktiviteter, som virksomheden udelukkende 

er forbundet med – det kunne fx være en leverandørs anvendelse af børnearbejde - 

har virksomheden ansvar for at anvende sin indflydelse og magt til at påvirke/presse 

leverandøren til at udbedre dette.  

Bestseller anvender sin indflydelse og samarbejder med NGO’er, stater, 

fagforeninger, etc. – eksempelvis i Bangladesh, hvor de er i dialog med 

leverandørerne omkring leveløn. En sådan anvendelse af indflydelse kan have stor 

betydning – i december 2013 blev mindstelønnen i Bangladesh hævet med 65% efter 

pres fra vestlige virksomheder, fagforeninger, NGO’er og regeringer (Bestseller, 

2014, s. 42). Egetæpper skriver i deres CSR-rapport, at de engagerer sig i de lokale 

samfund, hvor de har produktion og søger “at samarbejde med relevante 

organisationer, uddannelsesinstitutioner og myndigheder om lokal erhvervsudvikling, 
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jobskabelse og kompetenceudvikling samt udvikling af moderne teknologier” 

(Egetæpper, 2014, s. 11). Eksempelvis har Egetæpper indledt et samarbejde med 

Arbejdstilsynet i Bangladesh, hvor de bl.a. gennem besøg på fabrikker og dialog 

forsøger at ”inspirere embedsmændene til at komme i gang med at udvikle et 

velfungerende Arbejdstilsyn i Bangladesh” (Ladefoged, bilag 4). Hos Spectre søger 

de ligeledes at påvirke myndigheder og organisationer i de lande, hvor de har 

produktion, dvs. Letland og Vietnam. De har bl.a. en tillidskvinde, som jævnligt er til 

møder og i kontakt med fagforeninger og interesseorganisationer, og derudover 

forsøger de generelt at have gode kontakter til myndigheder og derigennem være i 

løbende dialog omkring arbejdsforhold, etc. (Walde, bilag 6). 

 
Ifølge Retningslinjerne skal virksomheden have etableret klagemekanismer, som 

ansatte eller andre påvirkede parter, som fx lokale borgere, kan tage i brug, hvis de 

oplever, at deres rettigheder bliver negativt påvirket grundet virksomhedens 

aktiviteter. En sådan mekanisme skal fungere både som et alarmsystem, hvor klager 

håndteres og udbedres, inden de eskalerer, og som et feedback loop, hvor det er 

muligt at analysere klager og dermed identificere systematiske problemer og udvikle 

nye praksisser. Det vil måske være nødvendigt i første omgang at prioritere at 

implementere klagemekanismer på de fabrikker/områder, som er blevet identificeret 

som højrisiko-områder, men på lang sigt forventes det, at mekanismerne udrulles i 

alle led for at kunne afdække alle potentielle og aktuelle klager. For at sikre en 

effektiv og tilstrækkelig praksis, er det er nødvendigt at oplyse alle relevante parter 

om mekanismen og deres muligheder for at klage samt sikre nem adgang dertil for 

alle. Derudover skal virksomheden have etableret processer, som sikrer afbødning 

for de personer, hvis rettigheder bliver negativt influeret, således at påvirkede 

personer hurtigt og direkte kan sikres kompensation på den ene eller anden vis. 

 
Hele 65 % af de adspurgte i spørgeskemaet svarede, at de i lav eller ingen grad har 

etableret en klagemekanisme, og samme mønster tegner sig i forhold til at have 

etableret processer til at sikre afbødning, hvor 64 % svarede i ”lav” eller ”ingen” grad 

(bilag 1). Bestseller har ikke en klagemekanisme som sådan, hverken på fabrikker 

eller centralt i organisationen, udover de postkasser, som hænger hos nogle af 
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leverandørerne, hvor man kan lægge forslag og klager i (Werge, 10:02, bilag 8). De 

fokuserer i stedet på at have nære relationer med leverandørerne, bl.a. gennem 

deres lokale folk, som kommer ude på fabrikkerne, og gennem disse relationer 

regner de med opfange eventuelle issues. Spectre har arbejdet mere fokuseret med 

dette område, og Walde forklarer også, at de fortsat bruger ressourcer på at udvikle 

området yderligere (Walde, 15:17, bilag 8). De har opsat postkasser og opslagstavler 

på alle fabrikkerne, hvor alle medarbejdere opfordres til anonymt eller personligt at 

rette klager og ideer til. Et af de nye tiltag er en mailfunktion, som ansatte kan 

anvende til samme formål. Problematikker, som kommer frem igennem disse kanaler 

eller ved audits, behandles på de ugentlige ledelsesmøder og reageres på indenfor 

en begrænset tidsperiode, alt afhængigt af den enkelte sag, hvorefter der informeres 

om svar og eventuelle handlinger. Egetæpper har etableret et whistleblower-system, 

som er udrullet i forhold til egne medarbejdere, der kan klage anonymt, og hvor 

klagen behandles af en advokat og går direkte til direktionen. Dog er dette system 

udelukkende udrullet i forhold til egne medarbejdere, og de har endnu ikke etableret 

nogen klagemekanismer i deres leverandørkæde (Ladefoged, 07:58, bilag 8). Dette 

afspejler det faktum, at virksomheden først for nyligt er begyndt at arbejde med 

leverandørstyring. 

 

Der tegner sig således et billede af, at virksomhederne generelt er bagud i forhold til 

at sikre en systematisk gennemgang af potentiel og aktuel negativ indflydelse på alle 

rettigheder. I forhold til at uddele ansvaret, har alle tre casevirksomheder et CSR-

team, der står for CSR-arbejdet, men der kunne godt efterspørges større 

ansvarsuddeling og kapacitetsopbygning hos de enkelte leverandører, i stil med det 

Spectre gør. De tre virksomheder forsøger alle at anvende deres indflydelse til at 

påvirke relevante aktører i produktionslandene med det mål at forbedre rammerne for 

fx arbejdsforhold. Med hensyn til etablering af dækkende klagemekanismer og 

afbødningsprocesser, tegner det sig som en udfordring for mange af DMT-

virksomhederne. Det virker til at være et ”glemt” område, som ikke har fået meget 

opmærksomhed. Ved ikke at have etableret disse praksisser, kan den enkelte 

virksomhed, ifølge Retningslinjerne, ikke siges at respektere menneskerettighederne. 
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Knowing and showing 
Ifølge Retningslinjerne skal virksomheden spore og måle effektiviteten af dens 

forebyggende handlinger for at sikre, at negativ indflydelse bliver taget hånd om. 

Rent praktisk handler det for mange DMT-virksomheder om at sikre, at CoC’en reelt 

er implementeret hos leverandørerne, hvortil mange anvender audits/revisioner af 

leverandørerne til at sikre, at CoC’en bliver overholdt. Sådanne audits kan foretages 

af virksomheden selv eller af tredjeparter, som er hyret til opgaven. Her kan en 

klagemekanisme også være anvendelig til at give feedback på effektiviteten af 

handlingerne.  

 

Alle tre casevirksomheder anvender tredjepartsauditører i evalueringen af 

leverandørers overholdelse af CoC. Bestseller lægger fokus på, at disse audits skal 

fungere som et middel til udvikling og support, fremfor kun fokus på compliance. De 

arbejder desuden med en pre-screeningsproces, hvor det lokale CSR-team foretager 

en pre-screening af en potentiel ny fabrik og samtidig forbereder fabrikken til en 

audit. Spectres lokale CSR-kontakter tjekker løbende op på issues rundt om på 

fabrikkerne, og derudover tjekker de hver 6. måned, ifm. SA8000-rapporteringen, 

hvorvidt fabrikkerne lever op til kravene. Egetæpper har førhen hovedsageligt haft 

vesteuropæiske leverandører og har ikke arbejdet med leverandørstyring. For nyligt 

er de dog gået i gang med at udrulle og implementere deres CoC ud gennem 

leverandørkæden. De anerkender, at det er en lang proces at få etableret sådanne 

evalueringsprocesser, og at det kræver dialog med leverandører. Således har de i 

forholdsvis kort tid arbejdet med at gennemføre audits hos de leverandører, som de 

betragter som værende i risikozonen.  

 

En del af DD-processen, ifølge Retningslinjerne, er at kommunikere til 

virksomhedens interessenter, hvorledes virksomheden identificerer og adresserer 

negativ indflydelse på menneskerettighederne. Den interne kommunikation på 

området handler, som tidligere nævnt, ofte om at opbygge kapacitet og viden på 

området blandt virksomhedens medarbejdere. Derudover kan den måde, hvorpå 

virksomheden italesætter sine ideer og idealer på området,  være en driver til at 

skabe reelle ændringer, især på nye og uudforskede områder (L. Christensen, 

Morsing, & Thyssen, 2013). Den eksterne kommunikation, fx i forbindelse med 
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rapportering eller formulering af politikker, kan også virke fremmende for arbejdet ved 

at påvirke omverdenens forventninger til virksomheden, som på den måde i højere 

grad er presset til at efterleve dens kommunikation (Ibid.). Til at styrke 

rapporteringens indhold kan forskellige internationalt anerkendte 

rapporteringsstandarder anvendes. Et eksempel herpå er FN-initiativet Global 

Reporting Initiative (GRI), som er ét af de mest anvendte internationale 

rapporteringsværktøjer til at måle og redegøre for virksomheders CSR-arbejde. 

Mange danske virksomheder rapporterer ifm. med deres engagement i GC. 

 

Når det drejer sig om rapportering er såvel Bestseller som Egetæpper omfattet af 

§99a og skal således rapportere på deres CSR-aktiviteter i årsrapporten. Ifølge 

Ladefoged har Egetæpper altid rapporteret på de emner, som §99a foreskriver - for 

dem var det i stedet i forbindelse med deres CSR-certificering, at de formulerede 

deres menneskerettighedspolitik og styrkede rapporteringen herfor (Ladefoged, 

16:31, bilag 8).  

 

Bestseller lægger vægt på et højt informationsniveau i forhold til interessenter 

omkring virksomhedens CSR-aktiviteter, udfordringer og resultater og udgiver 

således også en separat CSR-rapport, som primært er rettet mod kollegaer og 

sekundært mod leverandører, kunder, NGO’er og andre interessenter. Egetæpper 

udgiver ligeledes en årlig CSR-rapport baseret på rapporteringsstandarden, GRI, og 

informerer alle relevante parter om udgivelsen. De har desuden udviklet en 

kommunikationsstrategi specifikt for deres CSR-arbejde, som de kalder ”Pure 

Respect”, hvor fokus er på at kommunikere klart og enkelt omkring arbejdet.  

 

Spectre rapporterer årligt gennem deres tilslutning til GC i form af en såkaldt COP-

rapport, som indsendes til organisationen og er offentligt tilgængeligt. De sender 

desuden rapporten ud til kunder og andre partnere, som måtte have interesse herfor. 

Derudover rapporterer de ifm. med SA8000-certificeringen til organisationen SAI. To 

gange årligt sender de også nyhedsbrev ud til alle relevante parter, hvor der er et 

afsnit om nyeste tiltag i forhold til CSR.  
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Der tegner sig således et billede af, at virksomhederne ofte anvender 

tredjepartsaudits til at vurdere implementeringen af CoC hos leverandørerne. 

Gennem rapportering kommunikerer de til deres interessenter omkring CSR-

arbejdet, herunder menneskerettigheder, og der tegner sig en tendens til, at 

virksomhederne er blevet mere eksplicitte på dette område – eksempelvis har 

Egetæpper udviklet en decideret CSR-kommunikationsstrategi. 

 

Fremadrettede overvejelser  
Som nævnt tidligere, vil analysen afsluttende give et indblik i de interviewede 

virksomheders tanker og overvejelser omkring det fremadrettede arbejde med 

menneskerettigheder. Disse overvejelser drejer sig om to fokuspunkter; dels 

virksomhedernes tanker omkring mulighederne og udfordringerne ved 

Retningslinjerne, som jo nationalt og internationalt fremhæves som værktøj til 

arbejdet med menneskerettigheder, og dels virksomhedernes tanker omkring den 

strategiske værdi ved menneskerettighedsarbejde, hvilket kan tænkes at påvirke 

virksomhedernes fremadrettede engagementsniveau på området. 

 

Muligheder og udfordringer ved Retningslinjerne 
For alle tre virksomheder gælder det, at de erkender, at de på nuværende tidspunkt 

kan have nogle ”huller”, når det drejer sig om menneskerettighederne, og at de anser 

en mere systematisk tilgang til arbejdet med menneskerettigheder som en måde at 

styrke arbejdet hermed. Selv Werge fra Bestseller, som ellers føler, ”at de er ret godt 

med på området”, mener også, at en mere systematiseret tilgang til arbejdet med 

menneskerettigheder, ville være en styrke, og en måde ”at få knækket nøden” på 

området (Werge, 20:08, bilag 8).  

Generelt mener de tre interviewpersoner, at Retningslinjerne tilbyder nogle rammer 

og systemer, som kan være et værktøj til netop at systematisere arbejdet med 

menneskerettigheder, som i højere grad kan sikre, at virksomheden kommer hele 

vejen rundt om alle rettigheder. Dette er 94 % af de adspurgte i 

spørgeskemaundersøgelsen enige i (bilag 1). Ifølge Ladefoged vil det betyde, at de 

kan komme mere på forkant med udfordringerne på området (Ladefoged, 13:49, 
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bilag 8). 88 % af de adspurgte mener, at Retningslinjerne vil styrke risikostyringen i 

leverandørkæden, og 62 % mener i høj eller meget høj grad, at de ligeledes kan 

være et værktøj til at styrke CSR-kommunikationen (bilag 1). 

”Det er da helt sikkert, at de her forskellige rammer og systemer er en stor hjælp, for 

det er jo et meget diffust område at gå i gang med. Jeg synes helt sikkert, at hvis 

man vil sikre sig at komme omkring alle rettigheder, så skal man bruge de her 

retningslinjer. Det er helt klart vejen frem.” (Walde, 23:49, bilag 8) 

Udover de nævnte muligheder ved Retningslinjerne ser alle tre dog også 

udfordringer ved implementeringen af dem. Det drejer sig især om Retningslinjernes 

kompleksitet. Walde, som også er medlem af DM&Ts CSR-udvalg, mener, at folk i 

branchen oplever store udfordringer med at forstå og omsætte Retningslinjerne til 

praksis (Walde, 24:37, bilag 8). Werge er enig – selvom han længe har kendt til 

Retningslinjerne og været med i flere debatter og udviklingsmøder omkring dem, 

virker de ”ret bøvlede” (Werge, 15:43, bilag 8), og som han siger: ”det fremstår fortsat 

uklart for mig, hvilke forventninger, der nu ligger i forbindelse med Retningslinjerne” 

(Werge, 16:00, bilag 8). Han beskriver ligeledes, hvordan han oplever, at mange 

andre DMT-virksomheder er meget usikre overfor Retningslinjernes indhold og 

betydning. Det samme gælder for Ladefoged, som ligeledes finder både 

menneskerettighedsområdet og specifikt Retningslinjerne for omfattende og 

komplekse at arbejde med (Ladefoged, 12:05, bilag 8). 

 

En af udfordringerne er således, at den enkelte virksomhed skal afsætte ressourcer 

til at bearbejde Retningslinjerne, og at det kræver et stort træningsarbejde og 

opbygning af kapacitet på området. Dette store stykke arbejde, som ligger forud for 

en implementering af Retningslinjerne, beskriver Ladefoged da også som grunden til, 

at de i første omgang har valgt at ”trække lidt luft på det (red. Retningslinjerne)” 

(Ladefoged, 12:27, bilag 8). Denne holdning afspejles også i 

spørgeskemaundersøgelsen, hvor 75 % mener, at de mangler viden omkring 

Retningslinjerne internt i virksomheden, og 94 % mener, at deres leverandører 

mangler viden og ressourcer til at implementere Retningslinjerne (bilag 1). Desuden 

mener 82 % af de adspurgte, at de mangler en praktisk guide til at omsætte 
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Retningslinjerne fra teori til handling (Ibid.). Werge mener ligeledes, at der er behov 

for formidling omkring den praktiske betydning af Retningslinjerne: 

 

”…der er rigtig lang vej, før man som virksomhed kan sige - nå ja, det er jo bare 

sådan her vi skal gøre det (…) jeg synes, at der mangler et kæmpe stykke 

formidlingsarbejde fra fx Erhvervs- og selskabsstyrelsen eller Rådet for 

Samfundsansvar..” (Werge, 16:55, bilag 8) 

 

Den strategiske værdi ved at arbejde med menneskerettigheder 
Gennem de tre interviews blev det tydeligt, hvorledes de tre casevirksomheder 

repræsenterer tre forskellige holdninger til, hvorvidt der findes en strategisk værdi 

ved at arbejde med menneskerettigheder. 

 

Walde har svært ved på nuværende tidspunkt at se en strategisk værdi ved 

menneskerettighedsarbejdet (Walde, 27:22, bilag 8). Ifølge hende vil det kræve mere 

gennemsigtighed og mere mærkning af tekstilprodukterne, i stil med de eksisterende 

mærkninger for fx økologiske produkter. Så forbrugeren klart kan se, at tøjet er blevet 

lavet på en bæredygtig og ansvarlig måde. Til den tid kan hun se en økonomisk og 

konkurrencemæssig fordel ved arbejdet. Hun tror dog på, at det er de virksomheder, 

som tager arbejdet med CSR og menneskerettigheder seriøst, der kommer til at 

overleve – men det vil snarere være pga. lovgivningen end forbrugerne. I forhold til 

den kommunikative værdi ved at arbejde med menneskerettigheder, siger hun: 

”Altså, det er jo aldrig en negativ værdi… men der har været en masse greenwashing 

i branchen, og jeg tror, at man skal passe rigtig meget på med ”at slå for stort brød 

op”. For alle der arbejder med CSR ved, at der er ikke nogen garanti” (Walde, 28:02, 

bilag 8). 

 

Werge har ligeledes svært ved umiddelbart at se konkurrencefordelen ved arbejdet 

med menneskerettigheder (Werge, 20:37, bilag 8). Han ser dog en økonomisk værdi 

i arbejdet i forhold til de såkaldte ”avoided costs” – dvs. de undgåede omkostninger 

ifm. eksempelvis ulykker eller konfrontationer med lokalsamfund. Ved fx at håndtere 

udfordringer på en fabrik, inden de eskalerer, kan de undgå en rigtig negativ 
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situation, som i sidste ende kan betyde negativ omtale og økonomiske tab. Ved at 

tage hånd om negativ indflydelse på menneskerettighederne, mener Werge, at 

virksomheden, selvom man aldrig kan være 100 % sikker på at undgå ulykker og 

negative sager,  i hvert fald kan sige, at man har gjort hvad man kunne for at undgå 

det (Werge, 22:26, bilag 8).  

 

Hos Egetæpper er man overbevist om, at CSR-arbejdet, herunder arbejdet med 

menneskerettigheder, skaber værdi på bundlinjen. Ifølge Ladefoged stiller mange af 

deres kunder krav til fx miljø og ansvarlig produktion, og han er således sikker på, at 

de netop på grund af deres store arbejde på området hiver mange ordrer ind 

(Ladefoged, 03:38, bilag 8). Her er det væsentligt at fremhæve, at Egetæppers 

kunder typisk er erhvervskunder. Arbejdet med CSR udgør således for dem en stor 

del af deres forretningsgrundlag.  

 

“I egetæpper betragter vi CSR som et middel til at tiltrække og fastholde 

medarbejdere, kunder og slutbrugere, interessenter og leverandører samt som en 

ramme for udvikling af samarbejdet i hele værdikæden. CSR er også et udtryk for et 

ønske om at udvikle nye og stadigt mere bæredygtige produkter og 

produktionsmetoder samt nye metoder til brug og bortskaffelse af vores tæpper.” 

(Egetæppers CSR-rapport s. 10) 

 

Delkonklusion 
Ud fra ovenstående tegner der sig et billede af, at DMT-virksomhedernes arbejde 

med CSR og menneskerettigheder i høj grad er værdidrevet og samtidig udspringer 

af en erkendelse af, at der indenfor branchen eksisterer massive udfordringer på 

området.  

 

DMT-virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder indgår i høj grad som en 

integreret del af det samlede CSR-arbejde, hvilket primært handler om at få 

implementeret deres CoC såvel på egne fabrikker som hos leverandører og ikke 

mindst sikre en løbende vurdering af overholdelsen af denne. Ud fra ovenstående 

analyse, kan det uddrages, at der eksisterer to primære udfordringer for DMT-
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virksomhederne i arbejdet med at leve op til de internationale forventninger i forhold 

til menneskerettighedsarbejdet.  

 

For det første betyder DMT-virksomhedernes prioritering af udvalgte rettigheder og 

leverandører, at de risikerer at overse potentielle og aktuelle problematikker, som 

ikke nødvendigvis indgår i de områder, som af virksomheden anses for værende i 

størst risiko. De tre interviewpersoner anerkendte også alle denne udfordring, og 

pegede på en mere systematisk tilgang til arbejdet med menneskerettigheder som en 

mulig løsning for bedre at sikre sig at komme rundt om alle rettigheder i hele 

leverandørkæden. For det andet viste analysen, at det er de færreste af DMT-

virksomhederne, som har etableret tilstrækkelige klagemekanismer og 

afbødningsprocesser. En virksomhed kan ikke, ifølge Retningslinjerne, siges at 

respektere menneskerettighederne, hvis ikke disse mekanismer er blevet etableret. 

 

Fremadrettet ser de tre interviewpersoner Retningslinjerne som et nyttigt værktøj til 

at styrke menneskerettighedsarbejdet – der bl.a. kan medvirke til at skabe en mere 

systematisk tilgang, og dermed i højere grad sikre at komme ”hele vejen rundt”. Dog 

hersker der også enighed om, at Retningslinjernes reelle indhold og betydning ikke 

er lige til at forstå, og at der er behov for et stort stykke formidlingsarbejde for at 

kunne omsætte deres kompleksitet til praksis og relatere dem til de enkelte 

virksomheders forhold og udfordringer, ikke mindst i forhold til arbejdet med 

leverandørstyring. Derudover er DMT-virksomhederne langt fra overbeviste om den 

strategiske værdi ved arbejdet med menneskerettigheder - hvilket kan betyde, at der 

ikke lægges tilstrækkelig engagement på området. Det kunne derfor være relevant at 

skabe rammer, som kunne sikre en større strategisk værdi, og samtidig promovere 

dette aspekt noget mere for at fremme arbejdet med menneskerettigheder i 

branchen. 
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Diskussion 
Med udgangspunkt i analysen vil dette afsnit diskutere dels, hvordan den 

institutionelle kontekst kan medvirke til at fremme DMT-virksomhedernes arbejde 

med menneskerettigheder, dels hvilket ansvar virksomhederne selv har for at styrke 

menneskerettighedsarbejdet, og dels hvordan Retningslinjerne kan fungere som et 

relevant og nyttigt værktøj til at styrke arbejdet med ansvarlig leverandørstyring.  

 

De omgivende institutioners rolle  
Gennem analysen stod det klart, at virksomhederne i høj grad er usikre på arbejdet 

med menneskerettigheder, og således må tænkes at være modtagelige overfor 

koercive, mimetiske og/eller normative kræfter fra omverdenen. Men hvordan kan de 

omgivende institutioner medvirke til at fremme arbejdet med menneskerettigheder i 

branchen? 

 

Øget regulering?  
Der hersker stor uenighed om, hvorvidt yderligere regulering er vejen frem mod mere 

ansvarlige virksomheder. Walde er overbevist om, at mere regulering på området vil 

fremme virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder:  

 

”Jeg synes faktisk, og der står jeg nok meget alene med det synspunkt, at det havde 

været fint med noget mere regulering. For man ser jo bare på mange andre områder, 

at det er først når man skal, at man reelt gør noget ved det.” (Walde, 30:36, bilag 8). 

 

Werge og Ladefoged mener dog ikke, at rapporteringskravet på 

menneskerettigheder har haft den store betydning for det praktiske arbejde. Dog 

erkender Werge, at de nok ikke havde formuleret en menneskerettighedspolitik, hvis 

ikke det havde været for de nye krav i §99a – men at de jo altid har haft værdierne og 

holdningerne, og at det således mere var et spørgsmål om formulering og 

rapportering (Werge, 24:41, bilag 8).  

 

Undersøgelser fra PWC peger på, at de fleste virksomheder ønsker at fastholde det 

nuværende niveau af CSR-rapportering og ser overregulering som den 
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altoverskyggende trussel for virksomhederne (PWC, 2015). En række politikere har 

offentligt delt virksomhedernes bekymring over de seneste udvidelser af §99A, med 

den begrundelse at de frygter, at øget lovgivning for CSR vil blive ”en møllesten om 

halsen på de virksomheder, som skal trække væksten” (CSR.dk, 2015). 

 

Måske er det mere relevant at tænke i, hvordan man kan forbedre effekten af de 

nuværende rapporteringskrav, fremfor at tænke i mere regulering. Som nævnt 

tidligere, kan der hurtigt blive tale om en ”overfladisk” effekt, hvor der ikke sker reelle 

forandringer. I Bestsellers tilfælde virker det som om, udvidelsen af §99a har haft en 

overfladisk effekt, hvor der ikke er blevet ændret på praksisser, men blot lagt mere 

fokus på formulering af det påkrævede. Én ting er at kræve, at virksomhederne har 

en politik på området – men hvordan fremmes en reel implementering af disse 

politikker? De nye lovkrav, som blev vedtaget i maj 2015, kan ses som et forsøg på 

netop at tage skridtet videre ved at sætte krav om rapportering på fx implementerede 

due diligence processer. Det er dog ikke nogen selvfølge, at den nye rapportering 

betyder reelle forandringer i arbejdet med menneskerettigheder - for at sikre at disse 

nye lovkrav skaber en reel forandring, vil det være nødvendigt at vejlede 

virksomhederne i rapporteringsarbejdet,  således at der bliver skabt refleksion 

omkring de ”fine ord” og eventuelle huller i CSR-arbejdet – fx på 

menneskerettighedsområdet.  

 

Indtil videre henviser Dansk Erhverv til den nye GRI-vejledning og til en vejledning fra 

EU, som dog først forventes lanceret i slutningen af 2016 (Dansk Erhverv, 2015b). 

Der eksisterer således et stort behov for en dansk vejledning, som præcist og klart 

vejleder de danske virksomheder i CSR-lovkravet. Det lader til, at Erhvervsstyrelsen 

er klar over dette behov – de har sammen med FSR og Dansk Erhverv inviteret til 

infomøde omkring de nye lovkrav, hvor fokus bl.a. vil være på virksomhedernes 

behov og ønsker til en ny vejledning på området (Erhvervsstyrelsen, 2015b). Det er 

vigtigt, at udviklingen af en sådan vejledning tages alvorligt og hurtigst muligt 

lanceres. I den forbindelse vil det være relevant at skelne til den helt nye 

rapporteringsvejledning fra Shift og Mazars, som vejleder virksomhederne i at 

rapportere i overensstemmelse med Retningslinjerne. Adskillige internationale 
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virksomheder, som fx H&M, Unilever og Nestlé, har allerede adopteret denne 

rapporteringsvejledning, og Ruggie siger om den:  

 

“This Reporting Framework puts the corporate responsibility to respect human rights 

into everyday language: a set of smart, straightforward questions to which any 

company needs to have answers – inside and outside its own walls.” (Ruggie i Shift 

og Mazars, 2015, s. 6). 

 

Set i lyset af regeringens promovering af Retningslinjerne vil det give god mening at 

tage disse med i udviklingen af en vejledning til rapporteringsarbejdet med 

menneskerettigheder.  

 

Fokus på forretningsfordele ved menneskerettighedsarbejdet 
Ifølge Odgaard er det vigtigt at huske på, at branchen i efterhånden mange år har 

været økonomisk presset, og derfor vil det være afgørende at øge bevidstheden om 

og forståelsen af de forretningsfordele, som CSR-arbejdet kan betyde for DMT-

virksomhederne:  

 

”I det øjeblik at virksomhederne forstår, at CSR faktisk kan være en sikring af deres 

forretning og måske oven i købet kan give dem en bæredygtig vækst begynder de 

reelt at arbejde med menneskerettigheder.” (Odgaard, 30.02, bilag 8). 

 

Dette behov for øget fokus på forretningsfordelene ved CSR og 

menneskerettighedsarbejdet bakkes op af den nylige rapport om den danske mode- 

og tekstilbranche (DMT-rapporten):  

 

“(…) it is recommended that illustrative business cases are developed to show that 

improvement of working and environmental conditions can improve effectiveness and 

add to the branding value of the supplier and thereby in turn attract new customers 

and new orders.”  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015, s. 21) 
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Én af de forretningsfordele, som kunne fremhæves, er de undgåede omkostninger, 

som arbejdet med menneskerettigheder højst sandsynligt medfører – om end 

sådanne undgåede omkostninger er svære at måle. Det er dog tydeligt for de fleste, 

at det kan have store omkostninger for virksomhederne at være indblandet i ulykker 

– som Ruggie udtaler: ”There can be huge financial risks (…) there are opportunity 

costs, financial costs, legal costs, and reputational costs..” (Ruggie i Business Ethics, 

2011). På mange måder giver det derfor rigtig god mening at fremhæve værdien i de 

undgåede omkostninger.  

 

Ifølge Walde kan det være svært for DMT-virksomhederne at se en strategisk værdi i 

arbejdet med menneskerettigheder (Walde, 27:22, bilag 8). Hun kan have en pointe i, 

at der indenfor fx miljøområdet, hvor der jo eksisterer adskillige tekstilmærkninger, er 

langt bedre rammer for at skabe fx en kommunikativ og økonomisk værdi i og med, 

at forbrugeren har relativt nemt ved at gå efter de miljømæssigt ansvarlige produkter. 

Ideen om en ”social mærkning” er da også blevet fremsat af bl.a. Enhedslisten 

(Aaen, 2014) og ligeledes af den tyske udviklingsminister (Sarmadi, 2014). Dog kan 

man forestille sig, at en sådan mærkning vil være svær at realisere med tanke på 

virkelighedens komplekse leverandørkæder, og at der derfor er en høj risiko for, at 

der blot bliver tale om en urealistisk PR-manøvre. For at fremme arbejdet med 

menneskerettigheder i branchen giver det dog god mening at forsøge at skabe større 

gennemsigtighed for forbrugerne – at give forbrugeren større indsigt i, hvordan det 

enkelte tekstilprodukt er blevet til, ville måske betyde, at flere virksomheder kunne se 

en kommunikativ og økonomisk værdi ved at arbejde med menneskerettigheder og 

derfor afsætte ressourcer og kapacitet til at styrke arbejdet hermed.  

 

Flere værktøjer til menneskerettighedsarbejdet 
Mange af DMT-virksomhederne ser Retningslinjerne som et værktøj til at styrke 

arbejdet med menneskerettigheder men har store vanskeligheder med at forstå, 

hvordan de kan omsætte dem fra teori til praksis. Der eksisterer således et stort 

behov for en ”oversættelse” af Retningslinjerne med fokus på branchens forhold og 

udfordringer. En sådan international guide rettet mod mode- og tekstilsektoren er rent 

faktisk under udvikling hos OECD på nuværende tidspunkt (OECD, 2015), og den 
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tidligere nævnte DMT-rapport anbefaler da også, at relevante danske aktører, som fx 

brancheorganisationer og regeringen, deltager i udviklingen og udbredelsen af denne 

OECD-guide  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015).  

 

Det vil være relevant at udvikle en dansk guide rettet mod mode- og tekstilbranchen, 

som med fordel sagtens kunne tage afsæt i den internationale guide. Det væsentlige 

er, at der udvikles et redskab på dansk, som i et jordnært og klart sprog omsætter 

Retningslinjerne fra teori til praksis med udgangspunkt i de udfordringer, som DMT-

virksomhederne står overfor – her tænkes især på udfordringerne med at sikre en 

ansvarlig leverandørstyring. Odgaard lægger også vægt på vigtigheden af, at det er 

simple værktøjer, som der er behov for – hun nævner selv små pixi-bøger som et 

eksempel.  

 

Det er vigtigt at huske, at der er stor forskel på de forskellige spillere i branchen.  

Nogle, som de interviewede, er godt i gang med CSR-arbejdet og har ligeledes 

kendskab til Retningslinjerne. Mange andre er enten slet ikke gået i gang eller er 

først lige er startet med CSR-arbejdet, og har måske aldrig stiftet bekendtskab med 

Retningslinjerne. Således eksisterer der også vidt forskellige behov i forhold til 

arbejdet med CSR og menneskerettigheder, og derfor vil det være nødvendigt med 

forskellige redskaber rettet mod de forskellige stadier, som virksomhederne er nået til 

i arbejdet med menneskerettigheder.   

 

DMT-virksomhedernes ansvar 
Som set i analysen har DMT-virksomhederne udfordringer med at leve op til 

Retningslinjernes minimumskrav til arbejdet med menneskerettigheder.  

 

For det første halter de bagefter, når det kommer til at vurdere alle rettigheder, og 

ikke blot nogle få udvalgte. I den forbindelse vil DMT-virksomhederne med fordel 

kunne gennemføre en analyse, hvori de gennemgår såvel potentiel og aktuel negativ 

indflydelse på alle rettigheder – en såkaldt human rights gap analyse. En sådan 

analyse er selvfølgelig en langvarig og løbende proces, som kontinuerligt skal 

foretages, og det vil også være vigtigt at alle relevante parter involveres i arbejdet 
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hermed. Belønningen ved at gennemføre en sådan proces vil være at sikre sig at 

komme rundt om alle rettigheder og kunne tage hånd om potentielle negative sager, 

inden de bliver til aktuelle sager. Det vil også være et værktøj til at skabe refleksion 

omkring og være en øjenåbner for uhensigtsmæssige praksisser. For overhovedet at 

kunne gennemføre denne proces vil det være nødvendigt, at den enkelte virksomhed 

opbygger intern viden og kapacitet på menneskerettighedsområdet, fx i form af mini-

kurser, vejledninger og online træningsprogrammer.  

 

En anden stor udfordring for DMT-virksomhederne er, at langt de fleste ikke har 

tilstrækkelige klage- og afbødningsmekanismer på plads. Ved ikke at have etableret 

en tilstrækkelig klagemekanisme går de glip af såvel et løbende advarselssystem, 

der kan anvendes til at analysere og håndtere udfordringerne, samt muligheden for 

at håndtere og udbedre issues, inden de eskalerer for alvor. Den manglende 

afbødningsproces betyder, at de går glip af muligheden for direkte og hurtigt at sørge 

for afbødning og dermed undgå, at sagen eskalerer (Ruggie, 2010). 

Klagemekanismen skal udrulles, således at alle relevante parter kan tilgå og 

anvende redskabet, og afbødningsprocesserne skal implementeres, således at 

påvirkede personer hurtigt og direkte kan få afbødning – om så det er i økonomisk 

forstand, eller på anden vis.  

Retningslinjerne som værktøj til ansvarlig leverandørstyring 
Det er interessant at dykke ned i, hvordan Retningslinjerne kan være et relevant 

værktøj til at styrke DMT-virksomhedernes menneskerettigheds-arbejde. Ikke mindst 

på det område, som de typisk oplever udfordringer med, nemlig i arbejdet med 

leverandørstyring.  

 

Som nævnt i analysen, har leverandørstyringsarbejdet været præget af et fokus på 

udvikling og implementering af CoC’s og tilhørende kontrol af overholdelsen af disse 

hos leverandørerne (som oftest afholdt af tredjeparter). Fra i første omgang primært 

at være en proces, som den enkelte virksomhed uafhængigt af andre har etableret, 

er der de seneste år set en tendens til, at grupper af virksomheder, fx brancher, 

anvender en fælles CoC og samtidig anvender fælles internationale initiativer til at 
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kontrollere og certificere11  (Thorsen & Jeppesen, 2011). Den generelle kritik af disse 

tilgange er, at arbejdet med ansvarlig leverandørstyring i højere grad kommer til at 

handle om risikostyring end om at skabe en bæredygtig erhvervsudvikling  

(Andreasen, 2013; Thorsen, 2010; Udenrigsministeriet & Niras, 2015).  

 

”A general opinion expressed by both manufacturers as well as different 

organizations is that this practice does little to create incentives for long term 

development, but instead creates a mind-set of short term compliance decisions 

among manufacturers…”  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015) 

 

Der fokuseres mere på overvågning og kontrol end på kapacitetsopbygning, det kan 

være omkostningstungt og ressourcekrævende, og der skabes en ”code-mania” hos 

leverandørerne, hvilket ofte kun betyder midlertidige forandringer (Ibid.). Odgaard 

udtrykker ligeledes kritik over denne hidtidige tilgang til ansvarlig leverandørstyring:  

 

”Med en CoC får du sjældent skabt nogle forandringer. Leverandørerne gør jo bare 

lige det, som de skal for at overholde tjeklisten, og lige så snart du er ude af døren, ja 

så gør de det alligevel ikke, fordi kravene ikke er en del af deres eget værdigrundlag” 

(Odgaard, 29:10, bilag 8). 

 

Retningslinjerne repræsenterer en ny tilgang til arbejdet med leverandørstyring, som 

lægger fokus på mere dialog og tillid parterne imellem. Retningslinjerne fastsætter, at 

alle virksomheder, store som små, skal implementere den tidligere omtalte DD-

proces for at kunne siges at respektere menneskerettighederne. Det betyder altså, at 

den enkelte DMT-virksomhed skal ”holde orden i eget hus” og derudover forvente, 

vejlede og fremme samme praksis hos leverandørerne, således at de kan vise, at de 

har vurderet potentiel og aktuel negativ indflydelse på menneskerettighederne og 

tager hånd om disse (UNHRC, 2012). På lang sigt er målet således, at 

Retningslinjerne kan afløse de mange forskellige CoC’s, hvilket vil betyde, at 

leverandørerne kun vil have én ”rettesnor” at gå efter – nemlig Retningslinjerne.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Her kan fx nævnes BSCI, SA8000, og DM&Ts fælles CoC 
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Tilgangen sætter fokus på at skabe forbedret samarbejde mellem købere, 

leverandører og lokale myndigheder – det vægtes således højt at inkludere de lokale 

autoriteter i arbejdet med at sikre ansvarlige produktionsforhold, og ikke mindst at 

opbygge kapacitet hos de lokale myndigheder samt den enkelte leverandør. Dette 

paradigmeskift vil således betyde øget fokus på at skabe langvarige relationer med 

leverandører og myndigheder baseret på dialog, transparens og bæredygtig 

udvikling. Odgaard er varm fortaler for denne nye tilgang til 

leverandørstyringsarbejdet: 

 

”Det handler om at skabe nogle tætte leverandørsamarbejder, hvor du opbygger en 

langvarig relation, i stedet for at få auditører ud og lave et øjebliksbillede. Det er 

bedre at skabe nogle reelle forandringer, om end de kan være små (…) Det handler 

simpelthen om at få skabt et mindset-change – og det er det der opnås med UNGPs 

(Retningslinjerne red.).” (Odgaard, 29:20, bilag 8) 

 

Man kan sige sig selv, at det ikke vil være nogen ligetil opgave at implementere 

denne nye tilgang til ansvarlig leverandørstyring. Det er en langsigtet løsning, som i 

første omgang nok skulle implementeres som supplement til virksomhedernes 

eksisterende arbejde på området. Det store fokus på lokale myndigheders 

engagement og inklusion i arbejdet med ansvarlig leverandørstyring fremsætter 

nogle potentielt store udfordringer. Manglende kapacitet hos de lokale myndigheder, 

især i udviklingslande, kan betyde, at de  institutionelle rammer er svage i forhold til 

at regulere og håndhæve relevante politikker. Samtidig kan man også forestille sig, at 

øget inklusion og samarbejde med lokale myndigheder, skaber nogle rammer, 

indenfor hvilke korruption vil have endnu bedre vilkår for at udfolde sig.  

 

For at implementere denne nye tilgang til leverandørstyring er der et enormt behov 

for kapacitetsopbygning hos de lokale myndighederne. Dette arbejde bør hjælpes på 

vej af andre stater, NGO’er, og internationale virksomheder, som dels kan yde støtte 

og dels påvirke ved fx at opsætte flere incitamenter for de lokale myndigheder til at 

engagere sig i arbejdet. Et initiativ af denne slags er allerede i gang med 

udstationeringen af vækstrådgivere fra den danske regering i udvalgte lande, som 
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har det formål at støtte de lokale myndigheder i at forbedre rammerne for 

håndhævelse af fx politikker for arbejdsmiljø  (Udenrigsministeriet & Niras, 2015). 

 

Én ting er myndighedernes manglende kapacitet, men derudover udgør det også en 

udfordring, at mange af leverandørerne på nuværende tidspunkt ikke har viden nok 

på området til at varetage en større opgave i forhold til menneskerettighedsarbejdet 

(Ibid.). I disse situationer vil det være nødvendigt, at de danske virksomheder 

vejleder deres leverandører i de ansvarlige praksisser og måske også opsætter 

incitamenter for leverandørerne til at tage CSR-arbejdet seriøst. Som set i analysen 

er fx Bestseller og Spectre allerede godt i gang med at tilbyde forskellige CSR-

træninger til deres leverandører, og det er sådanne initiativer, der skal flere til af, hvis 

leverandørstyringsarbejdet skal ændres.  

 

Den nye tilgang til ansvarlig leverandørstyring tilbyder således både løsninger i 

forhold til de mangler og udfordringer, som der eksisterer ved de nuværende 

praksisser på området, men det er dog også tydeligt, at der eksisterer udfordringer 

for implementeringen heraf, og at der er et stort behov for især kapacitetsopbygning, 

førend det reelt kan lade sig gøre. 
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Anbefalinger  
På	   baggrund	   af	   analysen	   og	   diskussionen	   fremsætter	   nærværende	   speciale	   følgende	  

anbefalinger	   til	   henholdsvis	   de	   omgivende	   institutioner	   og	   DMT-‐virksomhederne.	  

Hensigten	  med	  disse	  anbefalinger	  er	  at	  adressere	  de	  områder,	  hvor	  der	  er	  udfordringer	  

med	   menneskerettighedsarbejdet,	   og	   på	   den	   måde	   styrke	   og	   fremme	   arbejdet	   med	  

menneskerettigheder	  blandt	  DMT-‐virksomhederne.	  

	  

Anbefalinger til de omgivende institutioner 
 

! Få hurtigst muligt udviklet en dansk vejledning, der klart og præcist vejleder de 

danske virksomheder i at rapportere på menneskerettigheder – gerne med 

udgangspunkt i Retningslinjerne 

 

! Skab bedre rammer for at øge den strategiske værdi for DMT-virksomhederne 

i deres arbejde med menneskerettigheder 

 

! Sæt fokus på de forretningsfordele, som menneskerettighedsarbejdet kan 

tilbyde DMT-virksomhederne 

 

! Udvikl værktøjer, som i et jordnært og klart sprog omsætter Retningslinjerne 

fra teori til praksis med fokus på DMT-virksomhedernes udfordringer 

 

! Udvikl værktøjer rettet mod de forskellige stadier, som DMT-virksomhederne 

befinder sig i på menneskerettighedsområdet 

 

! Øg indsatsen med at støtte lokale myndigheder i de lande, hvor DMT-

virksomhederne typisk sourcer fra 
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Anbefalinger til DMT-virksomhederne 
 

! Implementer en mere systematisk tilgang til arbejdet med 

menneskerettigheder – fx ved hjælp af Retningslinjerne 

 

! Opbyg intern kapacitet og viden på menneskerettighedsområdet 

 

! Igangsæt en human rights gap analyse for at afdække al potentiel og aktuel 

negativ indflydelse 

 

! Udvikl dækkende klagemekanismer, som er tilgængelige for alle relevante 

parter 

 

! Udvikl afbødningsmekanismer, der sikrer hurtig og direkte afbødning til 

personer, hvis rettigheder er blevet negativt influeret 

 

! Vejled i og promover ansvarlige praksisser hos jeres leverandører 

 

! Opsæt eventuelt incitamenter for leverandørerne til at øge CSR-indsatsen 
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Konklusion 
Gennem de foregående afsnit har jeg set nærmere på den danske mode- og 

tekstilbranche, som gennem årene har oplevet store udfordringer med at sikre 

ansvarlige produktionsforhold. Der er de seneste år set en øget bevidstgørelse, både 

i samfundet og erhvervslivet, omkring virksomhedernes ansvar for, blandt andre ting, 

at sikre respekten for menneskerettigheder. Nærværende opgave har således søgt 

at besvare problemformuleringen: ”Hvordan kan de danske mode- og 

tekstilvirksomheders arbejde med menneskerettigheder styrkes?”. 

 

Dette søgtes besvaret gennem en analyse dels af den omkringliggende institutionelle 

kontekst og dels gennem en analyse af DMT-virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder. Til analysen blev der foretaget en kvantitativ undersøgelse i 

form af en spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews med henholdsvis 

brancheorganisationen DM&T samt de tre casevirksomheder Bestseller, Egetæpper 

og Spectre.  

 

Analysen af den institutionelle kontekst viste, at der de seneste år er kommet mere 

fokus på virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, men samtidig at 

menneskerettigheds-agendaen stadig er i sin tidlige udvikling indenfor dansk 

erhvervsliv. Således eksisterer der stor usikkerhed på området blandt DMT-

virksomhederne, hvilket betyder at de i høj grad er modtagelige overfor koercive, 

mimetiske og/eller normative kræfter fra omverdenen. Det viste sig dog især at være 

de koercive og mimetiske mekanismer, som indtil videre har influeret DMT-

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder, i form af det uformelle og 

formelle pres, som virksomhederne bliver mødt med fra omverdenen, samt en 

tendens til dels at fokusere på udvalgte rettigheder og dels at tilslutte sig forskellige 

standarder. Samtidigt er der langsomt ved at udvikles et normativt framework 

indenfor feltet, som kan tænkes fremover at få større effekt. 

 

Anden del af analysen viste, at DMT-virksomhedernes arbejde med CSR og 

menneskerettigheder i høj grad er værdidrevet og udspringer af en anerkendelse af, 

at mange af menneskerettighederne er udfordret indenfor branchen. Analysen 
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identificerede især to udfordringer for virksomhederne i deres arbejde med at sikre 

respekten for menneskerettigheder. For det første risikerer virksomhederne at overse 

potentielle og aktuelle issues grundet deres fokusering på udvalgte rettigheder og 

leverandører. For det andet er det de færreste af DMT-virksomhederne, som har 

etableret tilstrækkelige klagemekanismer og afbødningsprocesser, og derfor ikke har 

nær så stor mulighed for dels at håndtere og udbedre problematikker, inden de 

eskalerer, og dels at sikre afbødning hurtigt og direkte.  

 

Fremadrettet ser mange af virksomhederne Retningslinjerne som et nyttigt værktøj til 

at styrke menneskerettighedsarbejdet – ved bl.a. at medvirke til at skabe en mere 

systematisk tilgang, og dermed i højere grad sikre at komme ”hele vejen rundt”. 

Derudover repræsenterer Retningslinjerne også en ny tilgang til 

leverandørstyringsarbejdet, som kan medvirke til at skabe en mere langvarig og 

bæredygtig udvikling hos leverandørerne. Dog er der behov for et stort stykke 

formidlingsarbejde for at kunne omsætte Retningslinjernes kompleksitet til praksis og 

relatere dem til de enkelte virksomheders forhold og udfordringer. Derudover er 

DMT-virksomhederne langt fra overbeviste om den strategiske værdi ved arbejdet 

med menneskerettigheder - hvilket kan betyde, at der fremadrettet ikke lægges 

tilstrækkelig engagement på området fra virksomhedernes side.  

 

På baggrund af analysen og diskussionen blev der således fremsat en række 

anbefalinger med henblik på at styrke arbejdet med menneskerettigheder i branchen. 

Anbefalingerne til de omgivende institutioner fokuserer på nødvendigheden af at 

udvikle værktøjer rettet mod DMT-virksomhedernes praktiske arbejde og udfordringer 

med menneskerettigheder, gerne med udgangspunkt i Retningslinjerne, på 

promoveringen af forretningsfordelene ved arbejdet med menneskerettigheder, og på 

øget kapacitetsudvikling hos lokale myndigheder i udviklingslande. Anbefalingerne til 

DMT-virksomhederne fokuserer på vigtigheden af at tilgå 

menneskerettighedsarbejdet mere systematisk, fx ved hjælp af Retningslinjerne, på 

at opbygge kapacitet og viden på menneskerettighedsområdet såvel internt som hos 

leverandører, og på at udvikle dækkende klage- og afbødningsmekanismer.  
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Nærværende speciale har således søgt at adressere de områder, hvor der eksisterer 

udfordringer med menneskerettighedsarbejdet for DMT-virksomhederne, og er 

herigennem kommet frem til en række anbefalinger til, hvorledes arbejdet med 

menneskerettigheder blandt DMT-virksomhederne kan styrkes. 
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Bilag 1  
 
Spørgeskemaundersøgelsens resultater 
 
 
 
Samlet status 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan arbejder I med samfundsansvar/CSR? Sæt kryds ved en eller flere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvor høj grad gælder følgende bevæggrunde for ikke at arbejde med CSR hos 
jer: - Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer 
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I hvor høj grad gælder følgende bevæggrunde for ikke at arbejde med CSR hos 
jer: - Vi ser ikke nogen værdi i CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvor høj grad gælder følgende bevæggrunde for ikke at arbejde med CSR hos 
jer: - Vi er en ansvarlig virksomhed – men vi har ikke behov for at skilte med 
det 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvor høj grad gælder følgende bevæggrunde for ikke at arbejde med CSR hos 
jer: - Vi er bange for at love mere, end vi kan holde 
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I hvor høj grad gælder følgende bevæggrunde for ikke at arbejde med CSR hos 
jer: - Vi har ikke tilstrækkelige ressourcer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor længe har I arbejdet med samfundsansvar/CSR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anvender I nogle værktøjer ift. CSR eller/og er I medlem af CSR-
projekter/initiativer? 
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Hvilke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke? - Andre:  
SAC, AFIRM, Better Cotton 
Medlem af FSC og TFT. 
Vi benytter sund fornuft hele vejen igennem vores virsomhed, især i produktionen 
Har du mon skrevet fejl i 3. linie? BSCI? 
iso 2000 certificeret 
CSR politik 
GOTS, EU Eco-Label, Fairtrade 
WFTO 
The Sustainable Apparel Coalition 
CSR-forløb via Deloitte 
 
 
Hvilken code of conduct (CoC) arbejder I med? 
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Hvordan forholder jeres CoC sig til menneskerettighederne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evt uddybning ift. jeres CoC: 
Vi har også tilføjet elementer vedr dyrevelfærd og åbenhed/altid at videregive 
korrekte informationer 
 
Hvordan reagerer I, hvis I opdager, at leverandøren ikke efterlever jeres CoC? 
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Hvordan reagerer I, hvis I opdager, at leverandøren ikke efterlever jeres CoC? - 
Andet 
Der er kriterier defineret for handling 
Vi har endnu ikke oplevet at de ikke har levet op til CoC. Skulle det ske vil vi anvende 
dialog vejen 
 
Hvordan arbejder I med menneskerettigheder? Sæt kryds ved én eller flere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På hvilke områder indenfor branchen er respekten for menneskerettigheder 
især udfordret, efter din mening?  
 
I de mest sårbare produktionslande, Bangladesh, Pakistan, Kina, m.f. 
Worker's rights: freedom of association, collective bargaining, living wages 
- leveløn, løn generelt 
- muligheden for at organisere sig 
I produktionslandene. Retten til fagforening og kollektivforhandling, retten til et sikkert 
arbejdsmiljø, etc. 
Jeg tror efterhånden at menneskerettigheder inden for tekstil branchen er rimelig 
godt sikret. Det er den i hvert fald i de lande vi producere, som hovedsageligt er CN 
og TR. Vi arbejder ikke i eksempelvis Bangladesh, som jo har været ramt af nogle 
skandaler, hvor man kan sige at arbejdsforhold i hvert fald ikke har været sikret, 
hvilket jo også i en form er en overtrædelse af menneskerettigheder. 
Ifht arbejdstider, mulighed for at organisere sig, sundsforhold, løn 
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Børnearbejde er et issue som er svært at adressere. Det er svært for familierne at 
overleve hvis børnene ikke må arbejde på en fabrik - Dermed ikke sagt at børne 
arbejde er i orden, hvis en 16 årig arbejder i produktionen, skal det være som led i en 
uddannelse synes vi. 
 
Rhana plaza er gået hårdt udover de fattigste i Bangladesh, og det er et problem at 
man i den vestlige verden forsøger at løse det, ved at lave civile sanktioner imod 
bangladesh produktion! 
Forhold, arbejdstid og ordentlig løn på fabrikker i risko lande 
Tøjproduktion, syersker 
Forhold for bomuldsplukkere 
retten til et sundt og sikkert arbejdsliv 
Igennem hele produktionen af tøj. Bomuldsbønderne bliver presset af frø og 
kemikalie firmaerne mens fabriksarbejderne i mange tilfælde arbejder under 
uanstændige forhold. 
Produktion i fjernøsten 
? 
arbejdstager rettigheder 
Fattige produktionslande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - for at vise, at vi er en virksomhed med etik og værdier 
på plads 
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I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - for at styrke virksomhedens omdømme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - for bedre at sikre en ansvarlig produktion i vores 
leverandørkæde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - for at imødekomme forbrugernes forventninger 
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I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - For at imødekomme NGO'er og andre 
interesseorganisationers forventninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - For at imødekomme samarbejdspartneres krav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad passer følgende udsagn for jeres virksomhed? - Vi arbejder med 
menneskerettigheder: - For at leve op til politiske reguleringer på området, (fx 
rapporteringskrav ift CSR, menneskerettigheder og miljø 
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Hvilket af følgende udsagn passer bedst på din virksomhed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan har I stiftet bekendtskab med Retningslinjerne? 
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I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - 
Det styrker vores risikostyring i leverandørkæden 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - 
Det styrker vores CSR-kommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - 
Det hjælper os til at sætte et ledelsessystem op, som sikrer en systematisk 
gennemgang af alle menneskerettighederne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - Vi 
kan anvende Retningslinjernes systematiske tilgang ift andre CSR-områder, 
som fx miljø og anti-korruption 
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I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - Vi 
sikrer os compliance med verdens første globalt vedtaget og anerkendte 
minimumsstandard på området 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende fordele ved at implementere Retningslinjerne? - Vi 
opnår "first mover" fordele ved at implementere Retningslinjerne nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende udfordringer ift at implementere Retningslinjerne? 
- Vi mangler viden omkring Retningslinjerne internt i virksomheden 
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I hvilken grad ser I følgende udfordringer ift at implementere Retningslinjerne? 
- Vores leverandører mangler viden og ressourcer til at implementere 
Retningslinjerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I hvilken grad ser I følgende udfordringer ift at implementere Retningslinjerne? 
- Vi mangler en praktisk guide til at omsætte Retningslinjernes teori til handling 
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I hvilken grad ser I følgende udfordringer ift at implementere Retningslinjerne? 
- Vi har svært ved at overskue, hvordan Retningslinjerne skal kobles sammen 
med vores eksisterende arbejde på området	  
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Bilag 2 
 
Interviewguide til interviewet med Mogens Werge, CSR- og 
kommunikationsdirektør i Bestseller 
 
 
Ift CSR svarer du, at I arbejder strategisk med CSR – vil du uddybe hvorfor og 
hvordan?  
 

Kan du fortælle lidt om jeres arbejde med menneskerettigheder? 
-‐ Primære grunde til, at I arbejder med menneskerettigheder? 

-‐ Hvor længe har I arbejdet med menneskerettigheder?  

-‐ Hvordan tjekker I løbende, at rettighederne respekteres? 

-‐ I har formuleret  en menneskerettighedspolitik – hvornår gjorde I det? 

-‐ I har ikke etableret en klagemekanisme? Overvejer I at gøre dette? 

-‐ Hvordan tracker I jeres arbejde på området? Har I fastsat mål ift. 

menneskerettigheder? 

-‐ Bruger I ekstern sparring ift. menneskerettighedsarbejdet?  

 

Du svarer, at I er påbegyndt arbejdet med at implementere FNs Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhverv - vil du uddybe, hvad I ser som fordele og 
udfordringer ved Retningslinjerne?  

Hvordan ser du, at jeres menneskerettighedsarbejde kan blive styrket? 

Ser du en økonomisk værdi ved at arbejde med menneskerettigheder? 

Hvilke politiske reguleringer, initiativer og retningslinjer mener du, har påvirket jer 
ift. at tænke mere samfundsansvarligt, og specifikt overveje at fokusere mere på 
menneskerettigheder? 

Hvordan oplever I det eksterne pres fra fx forbrugere og NGO’er? 

Deltager I i samarbejder/udvikling af værktøjer på området sammen med fx regering 
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eller NGO’er? – hvis ja, hvordan?  



	   95	  

Bilag 3 

Interviewguide til interview med Jan Ladefoged, CSR Manager, i Egetæpper 

 

Ift CSR svarer du, at I arbejder strategisk med CSR - vil du uddybe hvorfor og 
hvordan?  

 
Ift til jeres CoC - anvender I jeres egen, og hvordan tjekker I løbende, at den 
overholdes?  

 
Kan du fortælle lidt om jeres arbejde med menneskerettigheder? 
- I har formuleret  en menneskerettighedspolitik – hvornår gjorde I det? 

- I har etableret en klagemekanisme - Hvordan fungerer den? 

- Hvordan tracker I jeres arbejde på området? Har I fastsat mål? 

- Bruger I ekstern sparring ift. menneskerettighedsarbejdet?  

 

Har I fuldt ud implementeret FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, 
eller er I påbegyndt arbejdet hermed? Og vil du uddybe fordele og udfordringer ved 
Retningslinjerne? 

 

Hvordan oplever I det eksterne pres i forhold til at arbejde med 
menneskerettigheder? 

 

Hvilke politiske reguleringer, initiativer og retningslinjer mener du, har påvirket jer 
ift. at tænke mere samfundsansvarligt, og specifikt overveje at fokusere mere på 
menneskerettigheder? 
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Bilag 4 
 
Uddybende svar fra Jan Ladefoged pr mail 
 
 
Fra: Jan Ladefoged <jlj@ege.dk> 
Emne: SV: Uddybende spørgsmål ifm. speciale om de danske mode- og 
tekstilvirksomheders arbejde med menneskerettigheder 
Dato: 10. aug. 2015 08.19.59 CEST 
Til: mille kyvsgaard <millekyvsgaard@hotmail.dk> 
 
Hej Mille 

  

Her kommer lidt forskellige eksempler. 

  

Vi samarbejder med Dansk Mode & Textil (vores brancheorganisation) om at 

opkvalificere CSR indsatsen i tekstilbranchen generelt. I den forbindelse havde 

egetæpper d. 18. juni besøg af 3 embedsmænd fra Arbejdstilsynet i Bangladesh, 

samt det danske Arbejdstilsyn, for at høre om, hvordan vi arbejder med 

arbejdsmiljøledelse på egetæpper. Vi har jo DS/OHSAS 18001 certificering, hvilket 

var udgangspunktet for besøget. Det var et meget spændende møde, hvor vi 

forhåbentligt har inspireret embedsmændene til at komme i gang med at udvikle et 

velfungerende Arbejdstilsyn i Bangladesh. 

  

Det er en del af vores CSR-politik, at vi vil bekæmpe korruption i relation til vores 

forretning, og derfor er det et vigtigt signal at sende til myndighederne i de lande, 

hvor vi er til stede. I forbindelse med etableringen af fabrikken i Litauen har vi 

konsekvent nægtet at anvende bestikkelse, hvilket ellers ofte ses på de kanter. Ved 

at nægte at acceptere bestikkelse og korruption, fremmer vi god forretningsskik. Det 

påvirker også menneskerettighederne ift. lige muligheder for alle. 

  

I Herning samarbejder vi med den lokale folkeskole Gjellerupskolen, som har elever 

med adfærdsdiagnoser såsom ADHD, Asperger og autisme. Vi har tilrettelagt 

specielle praktikforløb for deres 9. klasses elever, så de har mulighed for at komme i 

virksomhedspraktik på egetæpper på vilkår, der er tilpasset deres behov. Det 

betyder, at de får en positiv oplevelse med arbejdslivet, og for os betyder det, at vi 
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lærer om hvordan mennesker med udfordringer kan indgå på lige fod med os andre i 

virksomhedens drift. Flere af de unge mennesker har efterfølgende fået arbejde hos 

os. 

  

Andre eksempler på, hvordan vi samarbejder med lokalsamfundet: 

I Litauen samarbejder vi med myndighederne omkring udvikling i lokalområdet. Vi har 

bl.a. været med til at sponsorere en legeplads og har også været sponsor i en lokal 

børnehave. Det har ikke noget med arbejdsbetingelser eller politik at gøre, men 

handler slet og ret om at bidrage positivt til lokalsamfundet. 

  

I Danmark tager vi ofte ud og holder foredrag på undervisningsinstitutioner og i 

erhvervsfora omkring egetæppers CSR arbejde. Herunder også hvordan man kan 

arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet og håndtere leverandører. Begge dele 

handler i bund og grund også om at sikre, at menneskerettighederne ikke bliver 

overtrådt. 

  

  
Med venlig hilsen/Kind regards 
Jan Ladefoged CSR Manager 
egetæpper a/s Industrivej Nord 25 - Postbox 190 DK-7400 Herning - Denmark T: 
+45 97117486 M: +45 21404093 E: jlj@ege.dk CVR nr. 38454218 www.ege.dk 
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Bilag 5 
 

Interviewguide til interview med Mia Walde, CSR Manager, i Spectre 
 
 

Ift CSR svarer du, at I arbejder strategisk med CSR - vil du uddybe hvorfor og 
hvordan?  

 
Kan du fortælle lidt om jeres CoC? 
 
Kan du fortælle lidt om jeres arbejde med menneskerettigheder?  
- Primære grunde for jer til at arbejde med menneskerettigheder? 

- Hvor længe har I arbejdet med menneskerettigheder?  

- Overvejer I at formulere en menneskerettighedspolitik? 

- I har etableret en klagemekanisme? – hvordan fungerer den?  

- Hvordan sikrer I oprejsning til personer, hvis rettigheder er blevet krænket?  

- Hvordan tracker I jeres arbejde på området? 

- Bruger I ekstern sparring ift. menneskerettighedsarbejdet?  

- Hvordan kommunikerer I omkring jeres menneskerettighedsarbejde?  

- Hvad ser du som den største risiko ved ikke at forholde sig til menneskerettigheder? 

 

Du svarer, at I overvejer/planlægger at implementere Retningslinjerne – vil du  
uddybe fordele og udfordringer ved Retningslinjerne?  

Hvordan kan du se, at jeres menneskerettighedsarbejde kan styrkes? 

Tror du, at menneskerettighedsarbejdet kan skabe strategisk eller økonomisk 
værdi?  

Hvilke politiske reguleringer, initiativer og retningslinjer mener du, har påvirket jer 
ift. at tænke mere samfundsansvarligt, og specifikt overveje at fokusere mere på 
menneskerettigheder?  
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Bilag 6 

 
Uddybende svar fra Mia Walde pr mail 
 
 
Fra: Mia Walde <mia.walde@spectre.dk> 
Emne: SV: Uddybende spørgsmål ifm. speciale om de danske mode- og 
tekstilvirksomheders arbejde med menneskerettigheder 
Dato: 11. aug. 2015 08.49.18 CEST 
Til: mille kyvsgaard <millekyvsgaard@hotmail.dk> 
 
Hej Mille, 

 

Ja, det gør vi på den måde at vi har en tillidskvinde som jævnligt er til møder og i 

kontakt med fagforeningen. Der igennem er der god dialog med de 

interesseorganisationer samt regeringens lovudspil, som skal tilgodese 

arbejdstagerinteresserne.  I LV er det mindre formelt, men vi har en fabrikschef som 

har gode kontakter til regeringen, og som derfor er i løbende dialog omkring 

arbejdstagerforhold mv.  

 

Bedste hilsner og held og lykke, 

 

Mia Walde 
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Bilag 7 

Interviewguide til interview med Pia Odgaard, CSR-ansvarlig hos 

brancheorganisationen DM&T 

 

Hvordan har I mærket, at der fra politisk side og fra fx NGO’er er kommet mere 

fokus på branchens arbejde med ansvarlighed i leverandørkæderne? 

 

Tror du rapporteringskravet §99a har haft en betydning for DMT-

virksomhedernes arbejde med menneskerettigheder? 

 

Hvordan oplever I, at Retningslinjerne promoveres, fra fx Erhvervsstyrelsen, 

som et værktøj til at styrke respekten for menneskerettigheder i branchen? 

 

Hvordan oplever I DMT-virksomhedernes usikkerhed på 

menneskerettighedsområdet? 

 

Hvorfor tror du, at det ofte er udvalgte rettigheder, især 

arbejdstagerrettighederne, som DMT-virksomhederne fokuserer på? 

 

Hvorfor tror du, at mange DMT-virksomheder optager/tilslutter sig standarder 

som fx Global Compact og BSCI? 

 

Oplever I en efterspørgsel i rådgivning på området og engagement i form at 

deltagelse ved de netværksmøder og kurser, som I arrangerer? 
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Er I ved at udvikle guides/værktøjer til Retningslinjerne, specifikt rettet mod 

DMT-virksomhederne? Fx også gennem samarbejde med andre 

organisationer? 

 

Hvad tror du, at der skal til, for at DMT-virksomhedernes arbejde med 

menneskerettigheder kan styrkes? 
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Bilag 8 
 
Lydfiler – Interviews 
 
 
 

• Mogens Werge, Bestseller 
 

• Jan Ladefoged, Egetæpper 
 

• Mia Walde, Spectre 
 

• Pia Odgaard, DM&T 
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Bilag 9 
 
Liste med menneskerettigheder – udviklet af GLOBAL CSR 
	  
	  

 

 

 

 

 

 
 
	  


