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Syfte
Syftet med amfori BSCI:s uppförandekod version 1/2014 är att reglera
de värderingar och principer som amfori BSCI:s medlemmar strävar
efter att genomföra i sina leverantörskedjor. Koden antogs av styrelsen
för Foreign Trade Association (amfori den 1 januari 2018) och ersätter
samtliga språkversioner av BSCI:s tidigare uppförandekod version 2009.
amfori BSCI:s uppförandekod version 1/2014 innehåller tre huvudsak-
liga informationsavsnitt: 
a) Inledning, Tolkning, Våra värderingar och Genomförande, som omfat-
tar samtliga företag, 
b) Principer, som särskilt riktar sig till amfori BSCI-medlemmarnas af-
färspartner, och 
c) amfori BSCI:s Genomförandebestämmelser, amfori BSCI:s referens-
material och amfori BSCI:s ordlista, som utgör en del av koden och in-
nehåller närmare information om hur den ska tolkas och genomföras.

amfori BSCI:s uppförandekod version 1/2014 träder ikraft den 1 januari
2014. amfori BSCI:s kontroll av efterlevnaden av reglerna i denna kod
inleds i januari 2015. Det innebär att revisioner som genomförts enligt
BSCI:s uppförandekod version 2009 inte längre är giltiga från januari
2015. Den engelska versionen av amfori BSCI:s uppförandekod version
1/2014 utgör den bindande versionen.

1 © Copyright 2017 av amfori
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I. Inledning
amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) grundades
av Foreign Trade Association (FTA) som ett erkännande av att interna-
tionell handel är ett viktigt medel för mänskligt välstånd och social eko-
nomisk tillväxt.

amfori BSCI:s uppförandekod (amfori BSCI-koden) består av ett antal
principer och värderingar som återspeglar amfori BSCI:s medlemmars
övertygelser och förväntningar på sina affärspartner.

amfori BSCI-koden bygger på internationella konventioner som exem-
pelvis FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Barn-
rättsprinciperna för företag, FN:s vägledande principer för företag och
mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer, FN Global Compact samt kon-
ventioner och rekommendationer från Internationella arbetsorganisatio-
nen (ILO) som är relevanta för att förbättra arbetsvillkoren i
leverantörskedjan. 

Företagen som antar amfori BSCI-koden åtar sig att eftersträva princi-
perna i detta dokument och att inom sin intressesfär uppfylla sin skyldig-
het att respektera mänskliga rättigheter.

amfori BSCI och dess medlemmar (amfori BSCI medlemmar) för en me-
ningsfull och öppen dialog med affärspartner och intressenter i syfte att
stärka principerna om hållbart företagande (eller ”CSR” från engelskans
Corporate Social Responsibility). De anser att etablering av välutveck-
lande arbetsmarknadsrelationer är en viktig förutsättning för hållbart fö-
retagande.
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II. Tolkning
Inom ramen för amfori BSCI-koden omfattar begreppet ”företag” både
amfori BSCI-medlemmar och deras affärspartner i leverantörskedjan,
framför allt producenter.

De bilagor som förtecknas i slutet av amfori BSCI-koden (Genomföran-
debestämmelser, amfori BSCI:s referensmaterial och amfori BSCI:s ord-
lista) utgör en del av amfori BSCI-koden. amfori BSCI-koden ska läsas
och tolkas tillsammans med bilagorna.

Olika genomförandebestämmelser tillämpas på företagen beroende på
deras roll i leverantörskedjan och på huruvida företaget ska övervakas
enligt amfori BSCI:s kontrollsystem.

III. Våra värderingar
amfori BSCI-medlemmar som antar amfori BSCI-koden och sprider den
vidare till sin leverantörskedja ska tillämpa följande värderingar:

l Ständig förbättring: amfori BSCI:s medlemmar åtar sig att
genomföra amfori BSCI-koden stegvis i enlighet med ett ut-
vecklingsorienterat förhållningssätt. amfori BSCI:s medlem-
mar förväntar sig att deras affärspartner ska ansvara för en
ständig förbättring av arbetsvillkoren i sina organisationer.

l Samarbete: Genom samarbete och ett gemensamt förhåll-
ningssätt har amfori BSCI-medlemmar större möjlighet att
påverka och förbättra arbetsvillkoren i sina leverantörsked-
jor. Värdet av samarbete är också viktigt i medlemmarnas
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relationer med sina affärspartner i leverantörskedjan, fram-
för allt de som kräver stöd för att kunna införa förbättringar.
På samma sätt utgör samarbetsanda en viktig beståndsdel i
förhållandet mellan företag och berörda intressenter på olika
nivåer.

l Starkare ställning: En viktig målsättning för amfori BSCI
är att stärka amfori BSCI-medlemmarnas och deras affärs-
partners ställning, särskilt i fråga om producenter som ska
övervakas enligt amfori BSCI:s kontrollsystem, så att de
kan utveckla sina leverantörskedjor på ett sätt som respek-
terar mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter samt
att ge företagen i leverantörskedjan nödvändiga verktyg för
att förbättra arbetsvillkoren på ett hållbart sätt. Utveckling
av interna ledningssystem är avgörande för att ge amfori
BSCI:s principer en central roll i organisationernas företags-
kultur.

IV. Genomförande
Principerna i amfori BSCI-koden ger uttryck för amfori BSCI-medlem-
marnas inriktningsmål och lägsta förväntningar i fråga om leverantörs-
kedjornas sociala ansvarstagande.

Medan inriktningsmålen står fast kan de lägsta förväntningarna som fö-
reskrivs i amfori BSCI-koden och kommer till uttryck i form av kontroller-
bara sociala standarder komma att förändras i takt med att samhället
förändras.

amfori BSCI:s medlemmar åtar sig att vidta skäliga åtgärder för att
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uppnå de målsättningar som eftersträvas med amfori BSCI-koden. Det
är inte möjligt för amfori BSCI-medlemmarna att garantera att deras af-
färspartner vid alla tillfällen uppfyller koden, men medlemmarna åtar sig
att vidta skäliga åtgärder för att uppfylla principerna i koden, särskilt på
platser eller marknader där risken för brott mot koden är större. Fullstän-
dig efterlevnad av koden är självfallet en process som kräver lång tid,
avsevärda resurser och betydande ansträngningar och det kommer all-
tid att finnas en risk för avvikelser, brister och oförutsedda händelser.
Icke desto mindre förbinder sig amfori BSCI:s medlemmar att eftersträva
tidig upptäckt, kontroll och avhjälpande av sådana brister i sina leveran-
törskedjor och är öppna för aktivt samarbete med intressenter som har
ett genuint intresse i hållbart företagande.

Efterlevnad av koden

Först och främst ska företagen uppfylla tillämpliga nationella lagar. I län-
der där nationella lagar och regler strider mot eller föreskriver en annan
skyddsstandard än amfori BSCI-koden, ska företagen sträva efter att
finna sätt att uppfylla de principer som innebär bäst skydd för arbetsta-
gare och miljön.

Hantering av leverantörskedjan och kaskadeffekter

amfori BSCI:s medlemmar är medvetna om att de med hjälp av sina in-
köpsaktiviteter kan bidra till förbättrade sociala villkor i sina leverantörs-
kedjor. De hanterar relationerna med sina affärspartner på ett
ansvarsfullt sätt och förväntar sig att deras affärspartner ska agera på
samma sätt.

För att detta ska vara möjligt måste alla företag vara beredda att samar-
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beta genom att a) involvera sina respektive affärspartner, b) inom sin in-
tressesfär vidta alla skäliga och lämpliga åtgärder som krävs för att ge-
nomföra amfori BSCI-koden samt c) utbyta information för att snabbt
kunna uppmärksamma eventuella svårigheter som kräver insatser.

amfori BSCI:s medlemmar och deras affärspartner strävar efter att i när-
mare detalj beskriva grundorsakerna till eventuella negativa effekter på
mänskliga rättigheter, särskilt när de köper in varor från högriskområden
eller högriskmarknader. Företagen ska underbygga detta ansvar genom
att agera med omsorg och i skälig utsträckning utveckla nödvändiga sy-
stem, principer och processer för ledning och förvaltning samt effektivt
motverka och avhjälpa negativa effekter på mänskliga rättigheter som
de uppmärksammar i sina leverantörskedjor.

För producenter som övervakas enligt amfori BSCI:s kontrollsystem
uppmuntras särskilt interna ledningssystem som ett effektivt sätt att
bygga in amfori BSCI-koden i sin affärspraxis.

Att säga upp en affärsrelation eller ett visst avtal med en affärspartner
på grund av svårigheter att genomföra amfori BSCI-koden ses som en
sista utväg. Det kan dock vara nödvändigt om affärspartnern inte uppträ-
der på ett sätt som är förenligt med principerna i amfori BSCI-koden
och/eller om affärspartnern inte är villig att genomföra de åtgärder som
krävs för att uppfylla någon eller några av de skyldigheter som anges i
eller följer av koden.

Arbetstagarnas medbestämmanderätt och skydd

Företagen ska ha bra ledningsprocesser som låter arbetstagare och
deras företrädare delta i informationsutbyte i frågor som rör arbetsplat-
sen och gör det möjligt att införa lämpliga åtgärder för att skydda arbets-



tagare i linje med de mål som eftersträvas med amfori BSCI-koden. Fö-
retag ska ta särskilda steg för att informera arbetstagarna om deras rät-
tigheter och skyldigheter.

Dessutom ska företagen bygga upp tillräcklig kunskap hos arbetsgivare,
chefer, arbetstagare och arbetstagarrepresentanter i syfte att ge dessa
processer en framträdande roll i affärsverksamheten. Det är viktigt att
det kontinuerligt ges utbildning på varje arbetsnivå, särskilt i fråga om
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Företagen ska inrätta eller delta i effektiva klagomålsmekanismer på
operativ nivå för individer och samhällen som kan ha påverkats negativt.
Även på platser som har ett effektivt domstolssystem med goda resurser
kan klagomålsmekanismer ha speciella fördelar som till exempel snabb
åtkomst och hantering, lägre kostnader och gränsöverskridande verkan.

V. Principer
amfori BSCI:s medlemmar förväntar sig att alla deras affärspartner ska
följa amfori BSCI-koden. Dessutom ska affärspartner som kontrolleras
enligt principerna nedan tillhandahålla dokumentation som visar att de
a) vidtar de åtgärder som krävs för att garantera att de själva uppfyller
amfori BSCI-koden och b) vidtar skäliga åtgärder för att säkerställa att
deras affärspartner som är inblandade i produktionsprocessen uppfyller
amfori BSCI-koden.

Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal

Affärspartner ska a) respektera arbetstagarnas rätt att fritt och demokra-
tiskt bilda fackföreningar, b) inte diskriminera arbetstagare som är med-
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lemmar i fackföreningar och c) respektera arbetstagarnas rätt att för-
handla och ingå avtal kollektivt.

Affärspartner ska inte hindra att arbetstagarna och deras representanter
träffar varandra på arbetsplatsen eller samverkar.

Affärspartner som driver verksamhet i länder som förbjuder fackför-
eningsaktivitet eller inte tillåter fri och demokratisk fackföreningsverk-
samhet ska respektera denna princip och låta arbetstagarna fritt välja
sina egna representanter som bolaget kan föra en dialog med i frågor
som rör arbetsplatsen.

Diskrimineringsförbud

Affärspartner ska inte diskriminera, utesluta eller ge företräde åt perso-
ner på grundval av kön, ålder, trosuppfattning, ras, etnisk tillhörighet,
samhällsställning, födelse, social bakgrund, funktionsnedsättning, natio-
nalitet, medlemskap i arbetstagarorganisationer eller andra legitima or-
ganisationer, politisk tillhörighet eller politiska värderingar, sexuell
läggning, familjeansvar, civilstånd, sjukdomar eller andra omständighe-
ter som kan ge upphov till diskriminering. I synnerhet ska arbetstagare
inte trakasseras eller disciplineras på någon av de förutnämnda grun-
derna.

Skälig lön

Affärspartner uppfyller denna princip genom att respektera arbetstagar-
nas rätt att erhålla en skälig lön som räcker för att ge dem och deras fa-
miljer en skälig levnadsstandard samt de sociala förmåner som de
lagligen har rätt till, utan begränsning av de särskilda förväntningar som
anges nedan.
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Affärspartner ska lägst betala en ersättning som uppgår till det högre av
vad som föreskrivits i lagar om minimilön och/eller i branschstandarder
som har antagits genom kollektiv förhandling.

Lön ska betalas i rätt tid, regelbundet och i sin helhet i form av ett lagligt
betalningsmedel. Betalning av viss del av lönen som naturaförmån god-
tas i enlighet med vad som har angetts av ILO. Lönenivån ska åters-
pegla arbetstagarens yrkesskicklighet och utbildning och ska grunda sig
på regelbunden arbetstid.

Avdrag tillåts endast under de förhållanden och i den utsträckning som
föreskrivs i lag eller kollektivavtal.

Skälig arbetstid

Affärspartner uppfyller denna princip genom att säkerställa att arbetsta-
gare inte tvingas arbeta mer än 48 ordinarie timmar per vecka, utan be-
gränsning av de särskilda förväntningar som anges nedan. amfori BSCI
erkänner dock de undantag som har angetts av ILO.

Tillämpliga nationella lagar, branschnormer och kollektivavtal ska tolkas
inom ramen för det internationella ramverk som har upprättats av ILO.

I de undantagsfall som ILO har preciserat, kan ovanstående begräns-
ning av arbetstiden överskridas, varvid övertid tillåts.

Övertid ska användas i undantagsfall, vara frivillig och betinga högre er-
sättning som uppgår till minst en och en fjärdedel gånger den ordinarie
lönen och ska inte innebära väsentligt större risk för yrkesskada. Affärs-
partner ska också låta de anställda ta vilopauser varje arbetsdag och ha
minst en dag ledigt varje sjudagarsperiod, om inte annat föreskrivs i till-
lämpligt kollektivavtal.
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Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Affärspartner uppfyller denna princip genom att respektera rätten till
sunda och säkra arbets- och levnadsförhållanden för anställda och lo-
kala samhällen, utan begränsning av de särskilda förväntningar som
anges nedan. Sårbara personer som exempelvis unga arbetstagare, ny-
blivna mammor eller gravida kvinnor samt personer med funktionshinder
ska ges särskilt skydd.

Affärspartner ska följa bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbets-
platsen eller internationella normer i de fall den nationella lagstiftningen
är svag eller genomförs bristfälligt.

Aktivt samarbete mellan ledning och anställda och/eller deras företrä-
dare är avgörande för att utveckla och genomföra system för att garan-
tera säkra och sunda arbetsvillkor. Detta kan uppnås genom att upprätta
kommittéer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Affärspartner ska säkerställa att det finns system för att upptäcka, be-
döma, undvika och avhjälpa eventuella hot mot arbetstagarnas hälsa
och säkerhet. De ska införa effektiva åtgärder som motverkar att arbets-
tagare drabbas av olyckor, skador eller sjukdomar i samband med eller
under arbetet. Dessa åtgärder ska sträva efter att i skälig utsträckning
minimera de risker som naturligt finns på arbetsplatsen.

Affärspartner ska sträva efter att förbättra skyddet för arbetstagarna i
händelse av olyckor, bland annat genom obligatoriska försäkrings-
system.

Affärspartner ska inom sin intressesfär vidta lämpliga åtgärder för att sä-
kerställa att den utrustning och de lokaler de använder (inklusive bo-
stadslokaler för anställda när dessa tillhandahålls av arbetsgivaren) är
stabila och säkra samt skydda dem mot förutsägbara nödsituationer. Af-
färspartner ska respektera arbetstagarnas rätt att lämna arbetsplatsen
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för att avlägsna sig från omedelbar fara utan att begära tillstånd.

Affärspartner ska säkerställa att det finns tillgång till lämplig medicinsk
personal på arbetsplatsen och därmed sammanhängande resurser.

Affärspartner ska säkerställa att det finns tillgång till dricksvatten, hygie-
niska och säkra utrymmen för att äta och vila samt hygieniska och säkra
utrymmen för att tillaga och förvara matvaror. Affärspartner ska vidare
kostnadsfritt tillhandahålla fungerande personlig säkerhetsutrustning till
samtliga anställda.

Förbud mot barnarbete

Affärspartner uppfyller denna princip genom att inte direkt eller indirekt
anställa barn som inte har uppnått åldern för avslutande av obligatorisk
skolgång, vilket inte ska vara yngre än 15 år, om inte de undantag som
erkänns av ILO är tillämpliga.

Affärspartner ska införa rutiner för grundlig ålderskontroll som en del av
rekryteringsprocessen. Dessa rutiner får inte vara nedvärderande eller
ohövliga gentemot arbetstagaren. Principen är avsedd att skydda barn
från alla typer av exploatering. Särskild försiktighet ska iakttas när barn
sägs upp från anställning, eftersom de kan övergå till mer riskfyllt arbete
som prostitution eller narkotikasmuggling. När barn avlägsnas från ar-
betsplatsen ska affärspartner aktivt medverka till att införa åtgärder som
skyddar de berörda barnen. Om lämpligt ska de söka erbjuda skäligt ar-
bete för de vuxna medlemmarna i barnens familj.

Särskilt skydd för unga arbetstagare

Affärspartner uppfyller denna princip genom att säkerställa att unga per-
soner inte arbetar nattetid och att de skyddas mot arbetsvillkor som är

12
amfori BSCI:s uppförandekod



skadliga för deras hälsa, säkerhet, moral och utveckling, utan begräns-
ning av de särskilda förväntningar som anges nedan.

Affärspartner som anställer unga arbetstagare ska säkerställa att a) ar-
betet inte är ägnat att vara skadligt för deras hälsa eller utveckling, b) ar-
betstiden inte inverkar menligt på deras skolgång, deltagande i
yrkesutbildning som godkänts av den behöriga myndigheten eller deras
förmåga att dra nytta av utbildning eller undervisningsprogram.

Affärspartner ska införa lämpliga rutiner för att förebygga, identifiera och
lindra skada på unga arbetstagare. De ska därvid särskilt iaktta omstän-
digheten att unga arbetstagare ska ha tillgång till effektiva klagomålsme-
kanismer och utbildningsprogram avseende hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen. 

Inget farligt arbete

Affärspartner uppfyller denna princip genom att, utan begränsning av de
särskilda förväntningar som anges i detta avsnitt, a) säkerställa att deras
anställningsförhållanden inte skapar osäkerhet eller social eller ekono-
misk sårbarhet för de anställda, b) arbete utförs på grundval av ett er-
känt och dokumenterat anställningsförhållande som har upprättats i
enlighet med lokal lagstiftning, sedvana och praxis eller internationella
normer på arbetsmarknaden (varvid det mest långtgående skyddet ska
äga företräde).

Innan arbetstagare tar anställning ska affärspartner tillhandahålla dem
med begriplig information om deras rättigheter, skyldigheter och anställ-
ningsvillkor, bland annat arbetstid, lön och betalningsvillkor.

Affärspartner ska sträva efter att tillhandahålla anständiga arbetsvillkor
som också stöder arbetstagare - både kvinnor och män - i deras roll som
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föräldrar eller vårdnadshavare, särskilt i fråga om migrerande arbetsta-
gare och säsongsarbetare vars barn finns kvar i de migrerande arbetsta-
garnas bostadsorter.

Affärspartner ska inte utnyttja anställningsförhållanden på ett sätt som
avsiktligt strider mot lagens genuina syfte. Detta omfattar bland annat a)
lärlingsprogram där avsikten inte är att lära ut yrkeskunskap eller er-
bjuda fast anställning, b) säsongsarbete eller annat tillfälligt arbete som
tillämpas i syfte att undergräva arbetstagarnas skydd och c) arbets-
kraftsavtal. Arbetsgivarens användning av kontraktstillverkare får inte
heller undergräva arbetstagarnas rättigheter.

Förbud mot tvångsarbete

Affärspartner ska inte utnyttja någon form av tvångsarbetskraft, straffar-
betskraft, skuldarbetskraft, kontraktsarbetskraft, smugglad arbetskraft
eller ofri arbetskraft.

Affärspartner som drar nytta av att deras affärspartner utnyttjar sådana
former av arbete kan betraktas som delaktiga.

Affärspartner ska iaktta särskild omsorg när de anlitar och anställer mig-
rerande arbetstagare, vare sig det sker direkt eller indirekt. 

Affärspartner ska ge de anställda rätt att lämna arbetsplatsen och att fritt
säga upp anställningen förutsatt att de ger arbetsgivaren skälig förvar-
ning.

Affärspartner ska säkerställa att arbetstagare inte utsätts för grym eller
kränkande behandling, kroppsstraff, psykisk eller fysisk påtryckning och
eller verbal kränkning.

Disciplinåtgärder ska ha föreskrivits skriftligen och förklaras muntligen
för arbetstagare på ett tydligt och begripligt sätt.
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Skydd för miljön

Affärspartner uppfyller denna princip genom att vidta nödvändiga åtgär-
der för att undvika miljöförsämring, utan begränsning av de särskilda för-
väntningar som anges i detta avsnitt.

Affärspartner ska bedöma de betydande miljömässiga effekter verksam-
heten kan medföra och införa effektiva regler och rutiner som återspeg-
lar deras miljöengagemang. De ska sträva efter att genomföra lämpliga
åtgärder för att förebygga eller minimera negativa effekter på samhället,
naturresurser eller miljön som helhet.

Etiskt företagande

Affärspartner uppfyller denna princip genom att, utan begränsning av de
målsättningar och förväntningar som anges i detta avsnitt, inte delta i
någon form av korruption, utpressning eller förskingring, eller i mutning
av något slag - såsom exempelvis att ge löfte om, erbjuda, ge eller ta
emot otillbörligt ekonomiskt eller annat incitament.

Affärspartner förväntas noggrant dokumentera aktiviteter, struktur och
resultat och ska offentliggöra dessa uppgifter i enlighet med tillämpliga
regler och erkänd branschpraxis.

Affärspartner ska inte medverka till att förfalska sådana uppgifter eller till
någon vilseledande åtgärd som vidtas i leverantörskedjan.

Affärspartner ska vidare samla in, använda och i övrigt behandla per-
sonuppgifter (även personuppgifter från arbetstagare, affärspartner, kun-
der och konsumenter i deras intressesfär) med skälig omsorg.
Insamling, användning och övrig behandling av personuppgifter ska
uppfylla lagar och föreskrifter om informationssäkerhet och personupp-
giftsskydd.
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VI. Bilagor
1.       Genomförandebestämmelser

2.       amfori BSCI:s referensmaterial: Sammanställning av 
          internationella normer av betydelse för kodens genomförande,
          såsom ILO:s konventioner och rekommendationer.

3.       amfori BSCI:s ordlista

Amfori är den ledande globala affärsorganisationen för 

öppen och hållbar handel. Vår vision är en värld där all handel bidrar

till sociala-, miljömässiga- och ekonomiska fördelar för alla.

amfori
Av. De Cortenbergh, 172 
1000 Brussels 
Belgium
Tel: +32-2-762 05 51 / Fax: +32-2-762 75 06
info@amfori.org
www.amfori.org
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ALLA HAR RÄTT ATT MÅ BRA
TEXTILE SOLUTIONS – CONSCIOUS BRANDING


