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Sammanfattning  
Den här uppsatsen är en intensiv fallstudie av hur EU:s handelsrelation med Bangladesh 
förändrades efter den tragiska Rana Plaza-olyckan år 2013, då ett fabrikskomplex i 
Bangladeshs huvudstad Dhaka kollapsade. Olyckan tog över tusen människors liv och enligt 
Ian Manners teori om EU som en normativ borde det vara incitament till en förändring av en 
handelsrelation där bristfälliga arbetsvillkor drabbar redan utsatta människor. Syftet med 
undersökningen är att förstå och diskutera EU:s roll i ett globalt sammanhang. Fallet ifråga 
används som ett kritiskt fall med gynnsamma förutsättningar för att EU skulle agera 
normativt och främja arbetsrättsliga villkor. Undersökningen har genomförts som en 
kvalitativ innehållsanalys. Ett analysverktyg har utformats med avseende på tre perspektiv 
vilka är förändringen av EU:s principer, agerande samt effekter av principer och agerande. 
Det har gjorts med en ambition att få en fulländad bild av handelsrelation men också för att 
urskilja skillnader mellan de olika perspektiven. Resultatet visar att EU:s prioritering av 
arbetsrättsliga villkor inom dess principer är avsevärt högre än deras agerande och effekter. 
Undersökningen ger indikationer på att Manners teori i detta fall inte ger en fulländad bild 
över huruvida EU framgångsrikt främjar goda värderingar i detta fall. Av denna anledning 
ifrågasätts EU legitimitet samt troligheten att EU skulle mot orättvisor eller brott mot 
mänskliga rättigheter i andra situationer.  
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1. Inledning 

1.1  Introduktion 
Den 24:e april 2013 kollapsade ett åttavåningshus i den bengaliska huvudstaden Dhaka. 
Byggnaden var arbetsplats åt 3000 textilarbetare och gick under namnet Rana Plaza. Efter tre 
veckors intensivt räddningsarbete för att gräva fram fastklämda människor kunde det 
konstateras att olyckan krävt 1136 dödsoffer och 2500 skadade, många med men för livet. 
Katastrofen var ett faktum och olyckan kom att bli benämnd som en av de värsta 
industriolyckorna i modern tid (The Guardian, 2015). Olyckan kom att skaka om hela 
textilindustrin; debatt skapades, kritik utdelades och ansvarstagande utkrävdes. Efter olyckan 
förnekade många västerländska företag koppling till Rana Plaza, samtidigt som deras 
logotyper sedan hittades på textilrester i ruinerna av det stora fabrikskomplexet. Många av 
importörerna av textilier från Bangladesh går att koppla till den europeiska marknaden, vilket 
gör Europeiska Unionen till den största handelspartnern till Bangladesh med särskild fokus på 
kläder och konfektion.  
 
Den här uppsatsen behandlar hur EU som internationell aktör kan bidra till större global 
rättvisa. För att undersöka EU:s ambition att fungera som en normativ stormakt och främja 
“goda värderingar” ur ett globalt perspektiv har ett specifikt fall valts ut, nämligen EU:s 
reaktion och handel av textilvaror med Bangladesh efter Rana Plaza olyckan år 2013. Det här 
fallet är särskilt unikt då Bangladesh i hög grad är beroende av handelförmånerna och 
handelsintäkterna relationen med EU genererar i. Det sker samtidigt som EU argumenterar 
för vikten av goda arbetsvillkor ur ett globalt perspektiv, något som kan tyckas 
självmotsägande utifrån de förutsättningar som föregick Rana Plaza katastrofen. Som en av 
historiens dödligaste industriolyckor anser jag att Rana Plaza borde ge EU som självutnämnd 
normativ stormakt, mer än god anledning att reagera, ställa krav och förändra sitt beteende 
gentemot textilproduktionen i Bangladesh. Fallet är av kritisk karaktär med gynnsamma 
omständigheter och resonemanget är som följande: om inte EU agerar och förändrar sitt 
förhållningssätt i handelsrelationen med Bangladesh efter katastrofala Rana Plaza olyckan, så 
är det inte heller troligt att de kommer agera är gäller andra globala orättvisor. Det valda 
fallet ifråga är därför i detta avseende ett “most likely-fall” avseende hur EU skulle kunna 
reagera i andra frågor.  

1.2 Bakgrund  
Produktion och konsumtion av kläder är en industri som har kommit att förändrats dramatiskt 
under de senaste årtiondena. Små lokaler och påkostad produktion har bytts ut till förmån för 
storskalig produktion i låglöneländer i jakten på billigare kläder. I Europa har vi aldrig förr 
handlat så mycket kläder, samtidigt som vi aldrig har betalat så lite för dem. Globalisering 
och handelsliberalisering är två komponenter som har möjliggjort utvecklingen av “fast 
fashion”, konceptet som de flesta stora multinationella klädkedjor och deras kunder idag 
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anammat (Andersson och Kärnstrand, 2016). Ytterligare en komponent behövs dock för en 
förklaring till västvärldens möjlighet till dagens billiga konsumtion av kläder.  
Det kan förklaras av att en majoriteten av dagens klädproduktion äger rum i låginkomstländer 
där arbetskraften är stor och billig och arbetet sker till lägsta möjliga pris för producenten.  
 På grund av stor konkurrens pressas fabriker hårt till hög produktivitet och låga priser, vilket 
innebär att arbetarnas hälsa och säkerhet riskerar att bli bortprioriterad på grund av 
obligationen att leva upp till beställarens krav (Andersson och Kärnstrand, 2016).  
 
I ett fattigt land som Bangladesh har textilindustrin kommit att bli oerhört betydelsefull. 
Textilindustrin har i hög grad bidragit till landets ekonomiska och sociala utveckling genom 
högre sysselsättning, högre inkomstnivå och yrkesskicklighet. Textilindustrin är en 
verksamhet som inte kräver stora kapitalinvesteringar och har därför i Bangladesh, precis 
som i andra utvecklingsländer varit en bidragande faktor till att lyfta en stor del av 
befolkningen ur fattigdom. (EU-kommissionen, 2013A). Industrin har fungerat som en motor 
i landets ekonomi och har resulterat i att 80% av landets totala exportvärde består av 
textilvaror. Industrin sysselsätter över 4 miljoner människor i ett fattigt och folkrikt land där 
en stor majoritet av människorna fortfarande bor på landsbygden. En stor del av de som 
arbetar inom textilindustrin är kvinnor. Bangladesh är den globalt näst största exportören av 
textilvaror, näst efter Kina och en av anledningarna till den framstående positionen är 
Bangladesh har världens lägsta minimilön efter Sri Lanka. Lönerna i landet är hälften av vad 
en textilarbetare får ut i grannlandet Indien och en femtedel av vad en textilarbetare tjänar i 
Kina (Reuter, 2016). Det är därför lätt att förstå att de låga produktionskostnaderna är en 
tydlig fördel som lockar utländska klädföretag.  
 
Den bristande säkerheten i Rana Plaza var inte ett enskilt fall, utan ett i mängden i en industri 
som under en längre tid har kritiserats för bristfälliga arbetsvillkor. Sedan år 2000 har ett stort 
antal allvarliga olyckor skett inom textilindustrin i Bangladesh och hundratals människor har 
mist livet. Återkommande brister finns kring säkerhetsrutiner vilket har orsakat bränder och 
andra strukturella olyckor som hade kunnat undvikits. Precis som i Rana Plaza fallet där 
påtalad oro och risk kring sprickor i taket ignorerades för fortsatt produktion. Även om 
Bangladeshisk lag säger att en arbetsvecka ska omfatta 48 timmar och som mest 60 timmar 
inklusive övertid, är det inte ovanligt att arbetsdagarna sträcker sig över tio timmar om dagen, 
sju dagar i veckan. Dessa orimliga arbetsveckor avlönas sedan med en ersättning som endast 
ligger strax över den bangladeshiska minimilönen för sömnadsarbete, vilket innebär 675 kr i 
månaden (Andersson och Kärnstrand, 2016).  
 
EU beskriver återkommande vikten av att värna om mänskliga rättigheter och främja hållbar 
handel (Lissabonfördraget, 2013). Därför kan just handel med ett land där brott mot 
arbetsrättsliga villkor har dragits till sin spets tyckas verka mycket motsägelsefullt. Som 
största handelsaktör i ett av världens fattigaste länder, Bangladesh, erkände EU ett ansvar 
inom den skrämmande industri som reducerar människors liv till en del av ett produktionsled. 
EU:s unika roll som förhandlare och ansvarig för avtal för dess medlemmar, som alla är väl 
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utvecklade ekonomier, gör EU till en viktig och mäktig handelspartner. Ett sätt att studera 
EU:s globala inflytande är genom Ian Manners teori om EU som en normativ stormakt 
(Normative Power Europe, NPE) med möjlighet och ambition att förespråka “goda värden” 
såsom mänskliga rättigheter (Manners, 2002). Det finns utifrån Manners teori anledning att 
att tro att en olycka av Rana Plaza skulle vara en total vändpunkt och därmed ge incitament 
för ett förändrat beteende.  

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med den här undersökningen är att förstå och diskutera EU:s roll i ett globalt 
sammanhang med fokus på orättvisor och brott mot mänskliga rättigheter. För att möjliggöra 
detta kommer EU:s tillämpning av handelspolitik och ambition för upprätthållande och skydd 
av mänskliga rättigheter i egenskapen att vara en normativ stormakt, att undersökas. Som 
främsta importör av bangladeshiska textilvaror kan EU som handelspartner tros ha ett stort 
inflytande när det gäller under vilka förutsättningar produktionen ska tillåtas att ske. Den här 
stora tragedin i kombination med EU:s stora makt kan EU utifrån NPE-teorin väntas agera 
och därmed vara ett kritiskt fall med gynnsamma förutsättningar. Textilbranschens offer är en 
redan mycket utsatt grupp människor och därför anser jag att den globala handelns 
konsekvenser är en fråga som bör belysas. Förutom den utomvetenskaplig ansatsen kring 
förkastliga arbetsvillkor för textilarbetarna i Banlgadesh, behandlar även uppsatsen teorier 
kring EU:s möjligheter och ambitioner till normativa influenser och agerande. Med 
bakgrunden av Rana Plaza olyckan 2013 och den efterföljande debatten formulerar jag 
följande frågeställning:  
 
Hur förändrade EU sin handelsrelation med Bangladesh efter olyckan i textilfabriken Rana 
Plaza 2013? 

1.3 Undersökningens uppläggning  

Uppsatsen är uppdelad i sex olika delar. Efter inledning och introduktion av det specifika 
fallet i fråga i uppsatsens första del, följer den andra delen med ytterligare bakgrund och 
tidigare forskning. Den tidigare forskningen presenteras under rubrikerna “Teorin om EU 
som normativ stormakt”, “GSP-systemets betydelse för textilindustrin i Bangladesh” samt 
“Sociala dimensioner i EU:s handelspolitik”. Därefter presenteras undersökningens 
analysverktyg och användandet av det i del tre. Del fyra avser att presentera undersökningens 
metod och material samt föra en reflekterande diskussion kring val av fall och källor. I del 
fem genomförs sedan analysen av EU:s handelsrelation med Bangladesh efter Rana Plaza 
olyckan år 2013. Analysen utförs enligt verktyget presenterat i del tre. Avslutningsvis ämnar 
del sex att sammanfatta undersökning genom att presentera och diskutera resultatet.  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Teorin om EU som normativ stormakt i en globaliserad värld 

EU:s ökade roll inom internationell politik under de senaste decennierna har resulterat i ett 
forskningsfält som diskuterar huruvida EU är, bör eller vill verka som en normativ stormakt. 
Med normativ stormakt menas i det här avseendet till vilken grad EU har som uppgift att 
sprida demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, särskilt i relation till 
utvecklingsländer. Den som introducerade begreppet EU som normativ stormakt (Normative 
Power Europe, NPE), var Ian Manners år 2002, med avsikten att bättre kunna förstå och 
beskriva EU:s internationella roll och därigenom lägga fokus på en ny typ av makt. Manners 
väljer därmed att göra en skillnad mellan civil, militär respektive normativ makt och menar 
att den sistnämnda typen av makt är av ideologisk karaktär som därigenom ger möjlighet för 
unionen att definiera vad som bör ses som ”normalt” ur ett globalt perspektiv (Manners, 
2002:239). 
  
Manners beskriver EU:s normativa bas genom att identifiera fem stycken huvudvärderingar 
som historiskt sett har vuxit fram i unionens grundläggande fördrag och deklarationer, såsom 
Avtalet om den europeiska gemenskapen samt Avtal om den Europeiska unionen (Manners, 
2002:240). När det gäller de första två värderingarna för främjande av fred och frihet, 
hänvisar Manners till EU:s grundande efter andra världskriget. Dessa två följs av värdena 
demokrati, internationell lag och mänskliga rättigheter som alla kom att bli viktiga aspekter 
för unionen, för att skilja det demokratiska samarbetet som utgör EU, från de 
kommunistmakter som växte fram i öst under den senare halvan av 1900-talet. Manners 
identifierar dessutom ytterligare fyra ”minor norms” som har tillkommit senare under 
90-talet; social utveckling, kamp mot diskriminering, hållbar utveckling och principen om 
god förvaltning (Manners, 2002:243).  
  
För att fastställa EU:s normativa makt menar Manners att enbart EU:s identifikation som 
främjare av värderingarna är inte nog, utan han vill även exemplifiera hur spridandet av 
värderingarna kommer till uttryck. Han menar att det sker genom totalt sex materiella och 
symboliska faktorer. De symboliska faktorerna är spridning genom oavsiktlig “smitta” av 
idéer till andra aktörer samt informativ spridning som grundar sig i strategisk 
kommunikation. En ren materiell faktor är överföringar av värderingar i relationer med en 
tredje part genom t.ex. handel, bistånd och andra ekonomiska samarbeten. Ytterligare tre 
strategier kommer till uttryck genom en kombination av symboliska och materiella aspekter 
och de är processuell spridning som skapas genom institutionaliserande av relationer mellan 
EU och tredje part i samarbetsavtal såsom t.ex. EU:s medlemskap i WTO eller unionens 
faktiska utvidgning (Manners, 2002:244). Offentlig spridning av normer kan slutligen ske 
genom fysisk närvaro av EU, t.ex. genom representation och EU-delegationer runt om i 
världen och genom konstruktion av kulturell kunskap och social-politisk identitet (Manners, 
2002:245). 
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Konceptet normativ makt innebär med andra ord inte bara att EU är uppbyggt utav normativa 
värderingar, utan även att EU avser agera utifrån samma värderingar i den internationella 
politiken. En stor del av forskningen kring EU som normativ stormakt bedrivs med Manners 
definition som utgångspunkt. En vanlig diskussion är just huruvida EU lever upp till sina 
uttalade normer och vad som hindrar unionen från att göra det, alltså det glapp som kan 
finnas mellan agerande och principer (Laidi, 2007:17). En diskuterad aspekt är EU:s i hög 
grad brist på hård makt, i avseende att kunna avkräva agerande och ansvar från andra aktörer. 
Hård makt innebär utgörs av den makt som kommer med ekonomiska påtryckningsmedel, 
tvång och militär makt (Goldthau och Sitter, 2015:942). Istället är EU begränsat till 
framförallt mjuka maktmedel som innebär att påverka genom attraktionskraft och det gör de 
genom att att skapa opinion och sprida värderingar genom tidigare nämnda strategier. De har 
emellanåt möjligheten att använda sitt ekonomiska inflytande för att pådriva förändringar, 
antingen genom ekonomisk belöning eller ekonomiska sanktioner som straff (Laidi, 2007:5). 
Därför kan det finnas anledning att tro att EU:s ekonomiska partners kan vara mer benägna 
att acceptera unionens normer. En fråga som är intressant att ställa är huruvida EU:s makt är 
övertygande för att den är normativ eller för att den helt enkelt är kraftfull?  
 
För att hävda att EU är en normativ stormakt krävs förutom EU:s självbild även ett svar på 
om andra länder och internationella aktörer också känner igen och accepterar den bilden. En 
stormakt kan onekligen vara normativ även om den inte mottas som normativ av andra 
(Elgström, 2016:262). Mycket empirisk forskning talar för att EU sällan uppfattas som en 
normativ makt av andra. Det beror i hög grad på vilken region man utvärderar, men det beror 
även på att många länder såsom USA, Brasilien, Kina, Ryssland och Indien upplever sig 
själva ha samma roll. Dock visar undersökningar att EU:s normbildande främst har varit 
särskilt framgångsrikt i länder som aspirerar på EU-medlemskap, men att ambitionen också i 
högre grad har varit lyckosam i freds- och demokratiprocesser än i andra sammanhang 
(Elgström, 2016:262). 

2.2 GSP-statusen och dess betydelse för Bangladeshs textilindustri   
EU är som tidigare beskrivits Bangladeshs största handelspartner med upp till 24% av landets 
totala export och hela 60% av Bangladeshs exportvärde för kläder och konfektion, 
(EU-Bangladesh Delegration, 2016). Bangladesh har sedan år 1971 omfattats av EU:s 
General Specialised Preference agreement (GSP), ett program vars syfte är att underlätta för 
utvecklingsländer att integreras i den globala handeln och exportera till den europeiska 
marknaden. Genom minskade handelshinder förväntas utvecklingsländernas export att öka, 
vilket uppmuntrar till ökade investeringar i landet. Expansionen förväntas generera ökade 
handelsinkomster, vilket i sin tur skapar ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. EU- 
kommissionen beskriver GSP som ett verktyg för att underlätta handel och som inte har till 
uppgift att lösa de andra problem som utvecklingsländer möter. Eftersom behoven kan se 
väldigt olika ut mellan olika utvecklingsländer, är EU:s GSP-program uppdelat i tre olika 
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avtal; Det generella avtalet (GSP), Det särskilda GSP-avtalet (GSP+) som uppmanar länder 
till hållbar utveckling och gott styre samt “Allt utom vapen” avtalet (EBA) 
(EU-kommissionen, 2015B).  
 
Det sistnämnda avtalet EBA gäller sedan det etablerades år 2001 för Bangladesh. Detta avtal 
innebär att alla länder som av FN kategoriseras som “Minst utvecklade länder” (LDC) 
automatiskt blir tilldelade EBA-statusen av EU. Länderna i fråga är sårbara och har ofta en 
icke-diversifierad exportbas, såsom är fallet med Bangladesh. Den mest gynnsamma statusen 
ger de minst utvecklade länderna helt tull- och kvotfri tillgång till EU:s marknader för alla 
varor förutom vapen och ammunition, utan några övriga motkrav (EU-kommissionen, 
2014C). Den totalt tull- och kvotfria statusen EBA ger Bangladesh som exportland en 
avsevärd fördel framför länder med liknande huvudexport men med andra handelsavtal, 
såsom Kina, Indien, Pakistan, Turkiet och Vietnam (FN, 2015:13). Därför har Bangladesh 
status under EBA haft avgörande betydelse för ökningen av export till Europa. EBA är ett så 
kallat unilateralt avtal där enbart ena aktören bestämmer villkoren för avtalet och det ger EU 
stor makt att bestämma över Bangladeshs handelsförutsättningar.  
 
GSP systemet som sådant har egenskapen att vara villkorligt och det betyder att EU kan 
applicera det i både på positiva och negativa grunder. I positiv bemärkelse innebär det att 
länder kan få ytterligare fördelar vid förbättrat agerande inom t.ex. mänskliga rättigheter. Det 
här kommer till uttryck genom att det land som tilldelas GPS+  är tvingat att ratificera 21 av 
International Labour Organizations (ILO) internationella kriterier kring mänskliga och 
arbetsvillkorliga rättigheter och endast då detta uppfylls tilldelas de fördelar som följer med 
GPS+. I negativ bemärkelse handlar det om förlust av förmåner om de villkor som ställts inte 
har uppfyllts. Den här typen av villkor infördes 1995 och innebär att kränkning mot ILO:s 
specifika konvention 29 som behandlar tvångsarbete (Beke & Hashez, 2015:9) bestraffas. Det 
här är ett villkor som även omfattar EBA-länderna och som i övrigt inte har krav förutom sin 
inkomstnivå som berättigande för statusen. I praktiken har EU endast två gånger tillämpat de 
negativa villkoren. De fallen berodde på just brott mot arbetsrättsliga förhållanden, dels i 
Burma år 1997 och dels i Vitryssland år 2007. Burma har dock fått tillbaka sin handelsstatus 
sedan 2013 (Beke & Hashez, 2015:6).  
 
År 2004 uttalade sig dåvarande handelskommissionen Pascal Lamy det villkorliga GSP 
sysemet och hyllade det som ett tydligt exempel på EU:s “soft power” som ett steg närmare 
“better global governance”. Dock har representanter från europaparlamentet, internationella 
fackföreningar och andra ickestatliga organisationer kritiserat systemet med bakgrunden att 
EU är motvilliga att utfärda sanktioner mot utvecklingsländer vars arbetsvillkor har förkastats 
av ILO (Orbie, Tortell, 2009:664). Om så är fallet går det att ifrågasätta systemets effektivitet 
och det är en ständigt pågående debatt.  
 
EBA-statusen har ingen tidsbegränsning, utan får behållas så länge ett land kategoriseras som 
“least developed” land. Med den nuvarande utvecklingen finns det dock anledning att tro att 
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Bangladesh skulle röra sig mot att bli ett medelinkomstland redan år 2021 och därför förlora 
sin EBA-status. Ett sådant scenario skulle påverka textilindustrin i hög grad med en 
huvudsaklig förändring när det gäller tullavgifter. Det skulle däremot också kunna ge 
Bangladesh incitament för att uppnå GSP +, en status där många kriterier fortfarande finns 
kvar att uppfylla, såsom förstärkt arbetsmiljösäkerhet, förbättrade arbetsrättsliga villkor och 
reduktion av korruption i industrin (Daily star, 2016). Om det skulle bli aktuellt med ändrad 
status ges dock Bangladesh en övergångsperiod på tre år under tiden landet fortfarande 
gynnas av nuvarande handelsfördelar (GPS-dokument).   

2.3 Sociala dimensioner av EU:s handelspolitik: Tidigare forskning om 

normativa aspekter av EU:s handelsavtal 

Genom Lissabonfördraget sammanförs EU:s handels- och utvecklingsprinciper under 
paragraf 21. Målet för utvecklingspolitiken är att främja hållbar utveckling inom ekonomi, 
sociala förhållanden och miljöområdet i utvecklingsländer med det primära målet att reducera 
fattigdom. Samtidigt finns en ambition inom handelspolitiken att uppmuntra integration av 
alla länder i världsekonomin genom progressivt slopande av begränsningar av internationell 
handel (Lissabonfördraget artikel 21, 2013). Sedan år 1998 har EU och dess medlemsstater 
som medlemmar i ILO ratificerat ILOs huvudvärderingar av arbetsrättsliga villkor (Core 
Labour Standard, CLS), villkor som även har kommit att få en status som mänskliga 
rättigheter. De består av: (i) rätten att förena sig och genomföra kollektiva förhandlingar, (ii) 
förbjudande av slav eller tvångsarbete, (iii) avskaffande av barnarbete samt (iv) avlägsnande 
av diskriminering i respekt av yrke (Orbie och Thorell, 2009:665).  
 
År 2007 grundades strategin “ Trade for aid” med avsikt att reducera fattigdom i 
utvecklingsländer och skapa tillväxt genom handel som instrument. För att uppnå detta har 
EU riktat stöd för syften såsom transport, energi, kommunikation, infrastruktur samt inom 
andra områden som kan komma att underlätta för handel. Strategin beskrivs som långsiktig 
för att öka utsatta länders konkurrenskraft och därmed ge dem möjligheten till bättre 
deltagande på en global marknad (EU-kommissionen, 2015D:22). År 2015 initierade EU en 
ny handelsstrategi med namnet “handel för alla”. Den nya strategin är en del av unionens 
hållbarhetsarbete med avsikten att göra handelspolitik mer ansvarstagande. Syftet är att EU:s 
handelspolitik ska gynna så många människor som möjligt, både inom och utanför europa. 
För att sedan bryta ner strategins titel och ta vara på “alla” som ska få ta del av de fördelarna 
global handel erbjuder så är det uppdelat i fem perspektiv: konsumenter, arbetare, 
medborgare, små och medelstora företag samt människor i utvecklingsländer.  Strategin går 
att sammanfatta genom de tre ledande orden är effektivitet, transparens och värderingar och 
målet beskrivs som följande. “Ett av EU:s mål är att ekonomisk utveckling går i hand med 
sociala dimensioner såsom social rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter samt hög arbets- 
och miljöstandard” (EU-kommissionen, 2015D:7).  
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Att använda just handel som fallstudie inom ramen för EU:s normativa agerande är vanligt 
och det finns mycket forskning på fenomenet “global governance” genom handel. Precis som 
nämnts tidigare kan NPE-teorin användas för att förstå och bedöma ideologiska aspekter av 
EU genom att studera dess principer, agerande och effekter på omvärlden.  
 
På samma sätt går perspektivet att använda i studerandet av sociala dimensioner i EU:s 
handelsavtal. Från ett NPE-perspektiv så går sociala dimensioner i handelsavtal, såsom 
förespråkande av mänskliga rättigheter eller CLS, att ställas i kontrast mot ett ekonomiskt och 
protektionistiskt perspektiv (Manners:2008:787). Vid första anblick verkar det som en hållbar 
kontrast, men vid djupare analys kan det ses som problematiskt att med säkerhet kunna 
separera två perspektiv eftersom verkligheten är mer komplex än så. De flesta forskare är 
överens om att EU vinner legitimitet genom att förespråka ILO:s CLS genom bilaterala 
förhandlingar, men uttrycker samtidigt att legitimiteten skulle öka om handelspolitiken i 
högre utsträckning skulle gå i linje med ILO:s standard (Manners, 2009). Vidare efterlyser 
Manners en mer holistisk integration av handelspolicy och sociala dimensioner där 
skicklighet, sammanhållning och kontinuitet av respektive perspektiv prioriteras (Manners 
2009:803).  
  
EU-kommissionen har under flertalet tillfällen belyst vikten av att bemöta de utmaningar som 
globaliseringen innebär och en av dem är främjandet av sociala dimensioner vid global 
handel. I “Decent work communication” (EU-kommissionen, 2015D:24) förklarar 
kommissionen hur EU:s policyarbete ska ta större ansvar i att förespråka arbetsrättsliga 
villkor. Ett av de främsta verktygen som lyfts fram är hur de arbetar med de olika typerna av 
GSP för främjande av sociala dimensioner. Genom GSP plus-status vill EU belöna länder 
som är sårbara, inte kvalificerar sig som “least developed”, men är villiga att anta den 
internationella konventionen kring hållbar utveckling som inkluderar mänskliga rättigheter 
och arbetsrättsliga villkor. Det görs genom GSP+ som en morot i form av ytterligare sänkta 
tullar. Samtidigt kan EU också använda GSP plus-statusen i motsatt syfte, som piska genom 
hot om förlorad status om landet inte lever upp till konventionerna (Vandenberghe, 
2008:570). Forskarna Kerremansk and Martins-Gistelinc argumenterar för att EU alltid har 
föredragit att undvika sanktioner för att motivera förbättrade arbetsvillkor, utan att de istället 
har förespråkat dialog kring social standard mellan regeringar och civilsamhälle (Manners, 
2009:794).  

 
Kritik har dock riktats mot EU:s användande eller snarare att man inte använder verktyget. 
Vandenberghe menar att EU inte borde utfärda GSP plus-status till de länder som inte lever 
upp till de uttalade kraven, eftersom det minskar incitamentet för förbättring för länder som 
anstränger sig. Författaren menar att EU istället bör fokusera på att hjälpa och ge stöd till 
utvecklingsländer för att höja sig till europeisk standard för att på så sätt kunna delta på den 
globala marknaden. Något som i högre grad kommer att gynna dem, istället för effekten av 
enbart sänkta tullar. Detta kommer i högre grad att uppmuntra utvecklingsländer att dra fördel 
av de sociala dimensionerna av globalisering, gynna deras unika behov, därmed vara en del 
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av en mer långsiktig lösning. Ett sådant samarbete anser Vandenberghe skulle bättre uppnå 
målet om att främja social utveckling, i jämförelse med det nuvarande systemet.  
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3. Analysverktyg  
Ett sätt att analysera EU:s handelspolitik från NPE-perspektiv är att genomföra en tredelad 
analys. Första steget i analysen är att empiriskt identifiera och undersöka aktörens principer. 
Manners skriver att principerna därefter normativt ska värderas för vad de egentligen står för, 
men samtidigt bör en medvetenhet finnas om att det kan vara problematiskt att separera fakta 
och värderingar. Legitimitet är en viktig aspekt inom det normativa maktperspektiv där 
frågan i det här fallet är; lever EU som de lär i sin handel med utvecklingsländer? Nästa steg i 
NPE-analysen är att undersöka vad EU faktiskt gjort i strävan att agera enligt de just nämnda 
principerna. Det tredje och avslutande steget är att undersöka effekten av EU:s principer och 
agerande. Från ett NPE-perspektiv är alla effekter potentiellt normskapande om de leder till 
någon typ av socialt överförda normer (Manners, 2009).  
 
För att besvara min frågeställning har jag utformat ett analysverktyg som ämnar belysa EU:s 
handelsrelation med Bangladesh och beskriva om och i så fall hur relationen har förändrats 
efter olyckan. Agerandet efter Rana Plaza olyckan har valts som ett “most likely-fall” för att 
EU ska vidta en förändring i sin handelsrelation med Bangladesh, utifrån hypotesen att EU är 
en normativ stormakt. Handelsrelationen studeras i tre perspektiv; EU:s formulerade 
principer i policydokument, EU:s faktiska agerande i praktiken samt effekterna av agerandet. 
Uppdelningen mellan perspektiven skapar möjlighet att urskilja en eventuell skillnad eller 
distans mellan EU:s uttalade principer och agerande. Det här är en återkommande aspekt 
inom NPE-teorin och därför kommer mycket fokus riktas mot ett eventuellt glapp mellan 
perspektiven. 
  
De tre olika perspektiven kommer bedömas genom besvarande av frågorna i analysverktyget 
nedan. Frågorna är formulerade till materialet för att beskriva handelsrelationen både innan 
och efter olyckan och det med avseende på till vilken grad arbetsrättsliga villkor prioriteras.  
Målet med analysen är att gradera de olika perspektiven på en fyrgradig skala som sträcker 
sig från ett minus (-) där agerande och prioritering av arbetsrättsliga villkor är frånvarande. 
För att sedan kunna graderas upp till tre plus (+++) där en förändring av prioriteringen är 
mycket stark. Graderingens huvudsakliga syfte är att beskriva hur eller om de olika 
perspektiven har förändrats efter olyckan. Då analysverktyget och graderingen enbart 
sammanfattar tre stycken mycket breda perspektiv bör dess oförmåga att till fullo beskriva 
verkligheten finnas i åtanke. Istället ämnar analysverktyget och dess gradering att rent 
illustrativt beskriva EU:s förändringsarbete (se nästa sida).  
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Tabell 1.  

 Perspektiven  Efter Rana Plaza olyckan  
  

Principerna -I vilken utsträckning omprioriterar EU arbetsrättsliga 
villkor i uttalanden, avtal och policydokument rörande 
handelsrelationen med Bangladesh efter olyckan? 

Agerandet 
  

-Förändrades handelsrelationen mellan  EU och Bangladesh 
med avseende på (a) volym, (b) förmåner och (c) åtgärder 
för främjande av arbetsrättsliga villkor i Bangladesh, efter 
olyckan? 
  

Effekterna Vilka effekter har EU:s agerande haft för textilarbetarnas 
arbetsvillkor i Bangladesh efter olyckan? 
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4. Undersökningens upplägg  

4.1 Argumentation för valet av  fall: Ett “most likely-fall” för normativt 

agerande  

Som tidigare nämnts kommer EU:s handelsrelation med Bangladesh efter Rana Plaza att 
användas som ett “most likely-fall” för Manners teori om att EU normativt agerande aktör. 
EU:s unika egenskap som förhandlare och anstiftare av avtal för dess medlemmar som utgörs 
av länder med väl utvecklade ekonomier, gör dem till en viktig och mäktig handelspartner. 
En tillgång till EU:s inre marknad ger i sin tur direkt tillgång dess 28 medlemsländers 
marknader och det här gör unionen till, förutom en attraktiv aktör på den globala 
handelsmarknaden, också den största. Det här är aspekter som belyser vikten av EU:s 
agerande och de bilaterala avtal EU sluter eftersom det är av stor betydelse för många 
enskilda ekonomier runt om i världen.  
 
Handel med textilvaror är en industri som har förändrats och vuxit explosionsartat under de 
senaste 30 åren i samma takt som olika typer av handelsliberaliseringar har genomförts. 
Industrin i fråga har kommit att sysselsätta en mycket stor grupp av människor världen över 
och därmed på många håll bidragit till minskad fattigdom. Som tidigare nämnts består en 
mycket stor del av Bangladesh ekonomi av produktion och export av textilvaror och det gör 
därför landet till ett mycket intressant fall eftersom de är så pass beroende av sin industri. 
Landet har under längre tid blivit kritiserat för sina bristande arbetsvillkor och tydliga brott 
mot mänskliga rättigheter, men ändå har handeln fått fortgå i oförändrad omfattning. 
 
Med denna bakgrund vill jag argumentera för att handelsrelationen mellan EU och 
Bangladesh avseende textilvaror är ett relevant förhållande för att undersöka till vilken grad 
EU kan förväntas agera som en normativ aktör i världspolitiken. Olyckan i Rana Plaza är inte 
ett enskild tragedi utan är snarare det värsta fallet i en rad av incidenter där bristande 
arbetsförhållanden drabbat redan utsatta människor. Det handlar om en global rättvisa och 
denna uppsats tes är att om inte EU väljer att reagera och förändra agerandet efter en katastrof 
som Rana Plaza, är det heller inte troligt att de kommer göra det vid andra globala problem 
och orättvisor. Därför kommer en analys göras av hur och om EU har förändrat sina principer 
och agerande efter Rana Plaza olyckan. Mot denna bakgrund är ambitionen att utifrån fallet 
Rana Plaza dra mer generella slutsatser om huruvida EU ska betraktas som en normativ aktör 
i världspolitiken.  

4.2 Ytterligare avgränsningar  

Förutom valet av fall ovan har ett antal andra avgränsningar gjorts till förmån för 
undersökningens genomförbarhet. Då uppsatsen behandlar handel- och utvecklingspolitik 
som är ett mycket komplext fenomen där många aktörer och faktorer influerar situationen, 
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har undersökningen vissa begränsningar och förenklingar behövts göras. Som tidigare 
beskrivet så är det EU som är huvudaktör i fallet som avhandlas. Därför läggs mycket 
begränsad vikt på vid agerandet från andra aktörer såsom Bangladeshs regering, World Trade 
Oragnisation, FN samt alla de företag som ligger bakom importen från Bangladesh. Med 
denna anledning kan tyckas att oproportionerligt mycket ansvar och fokus läggs på EU men 
utifrån bakgrunden och argumentationen av fall menar jag att dess handelspolitik är av stor 
vikt för dagens situation i Bangladesh. Med anledningen att det är NPE-teorin som ska prövas 
är det de beskrivna perspektiven som är intressanta och inte andra aktörer eller aspekter.  
  
Undersökningen har en tidsmässig avgränsning till utvecklingen av handelsrelationen och 
textilindustrin sedan år 2000 fram till årsskiftet 2016 med huvudsaklig fokus på tiden efter 
24:e april 2013. Den här begränsningen har gjorts eftersom det framförallt är under den här 
tiden den globala handel har tagit fart. I början av 2017 fick debatten ljus men eftersom den 
inte är en direkt följd av Rana Plaza olyckan har de aspekterna uteslutits från 
undersökningen. Uppsatsen tar inte upp den politiska situationen i landet utan enbart aspekter 
relaterade till fallets beskrivning.  

4.3 Metod 

Den här uppsatsen bygger som tidigare presenterat på en intensiv fallstudie kring EU:s 
normativa beteende efter Rana Plaza olyckan. Esaiasson m.fl. argumenterar i metodboken 
Metodpraktikan för att ytterst få fall studier är renodlade fallstudier, utan att även intensiva 
studier av ett specifikt tenderar att få en jämförande karaktär då de sett i relationer till saker 
(Esaiasson, 2015:109). Det här kommer till uttryck i min undersökning då frågeställningen 
avser en förändring och därför sätts EU:s agerande och principer efter Rana Plaza katastrofen, 
i en tidsenlig relation till hur prioriteringen av arbetsrättsliga villkor såg ut tidigare. Även om 
inte analysverktyget avser två olika fall så tar undersökningen en jämförande karaktär då det 
är en förändring som ämnas att analyseras. En jämförelse som kommer att påverka vilka 
slutsatser som dras i undersökningen. Även argumentet att Rana Plaza är ett most likely fall 
för att EU ska agera normativt är implicit en jämförelse med andra fall då EU kan tänkas ha 
motiv att agera normativt.  
 
Studien ifråga är en beskrivande studie som fokuserar på hur EU för förändrade sitt beteende 
och handelsrelation med Bangladesh. För att besvara frågeställningen har jag utformat ett 
analysverktyg som ämnar att underlätta genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalysen har genomförts för att kritiskt granska principer, agerande och effekter av 
EU:s handelspoltik gentemot Bangladesh efter Rana Plaza olyckan. Analysverktyget 
systematiserar de tre perspektiven och innehållet i materialet för att beskriva EU:s roll.  
 
På grund av undersökningens utformning följer vissa risker i avseende för resultatets validitet 
och reliabilitet. Eftersom studien är beskrivande hamnar det största fokuset på 
undersökningens validitet (Esaiasson, 2015:58) Dock bör det nämnas att då den empiriska 
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undersökningen är baserad på sekundärdata risker en viss reliabilitetproblematik att uppstå 
eftersom jag i studien väljer att förlita mig på andrahandsuppgifter. För att motverka detta har 
en källkritisk diskussion förts (se kommande avsnitt) dessutom har uppgifterna och 
informationen i fallet ämnats att trianguleras. Det har varit särskilt viktigt i beskrivningen av 
effekterna använda källor som är oberoende av varandra för att undvika tendens och få en 
sanningsenlig och nyanserad bild. Gällande ett motverkande av validitetsproblem har 
analysverktyget bidragit med möjlighet till god operationaliseras. Genom de formulerade 
frågorna till materialet har de tre centrala begreppen (principer, agerande och effekter) 
översatt och fått empirisk förankring.  
 
Undersökningens främsta brister finns just inom begreppsvaliditeten. Trots det menar jag 
avslutnignsvis att studien, genom bakgrund och motivation av fall, uppnår en god extern 
validitet med möjlighet att generalisera studiens slutsatser. Ytterligare en aspekt är att det 
finns en risk att reliabiliteten i studiens skulle kunna påverkas av utrymmet av ett subjektivt 
perspektiv i undersökningen. Dock argumenterar jag för att användandet av Manners teorier, 
tidigare forskning tillsammans med mitt analysverktyg mildrar den effekten och skapar en 
strukturerad undersökning.  

4.3 Material 

Det huvudsakliga materialet är hämtat från EU-kommissionens hemsida och publikationer. 
På motsatt sätt är mycket av kritiken mot hämtad från icke-statliga organisationer och då 
framförallt internationella fackförbund. Därför har det varit viktigt att bibehålla en 
medvetenhet kring respektive avsändarens syfte och potentiell påverkan. Även om EU som 
institution har en tydlig agenda som politisk aktör vilket givetvis resulterar i en viss tendens 
och beroende, kan dess roll och legitimitet anses som en säker och tillitsfull källa. Ett bra 
förhållningssätt till materialet bygger dock på en medvetenhet om den potentiella tendensen 
och beroende de ha. Dessutom kan information som hämtats från huvudsakliga kritiker av 
EU:s agerande kan argumenteras ha liknande beroende och tendenser och därför anser jag att 
materialen kompletterar varandra. Dessutom har det perspektiven utökats med information 
icke-politiska aktörer och opartiska forskare  
 
Studie omfattar som tidigare beskrivet en tidsavgränsning och därför är materialen hämtade 
från samma period för att bidra med en tidsenlighet till den aktuella frågan och undvika andra 
aspekter och tendenser. Undersökningen och materialet är begränsat i det avseende att det 
skriftliga materialet är hämtat och sammanställt utanför Bangladesh, utan möjlighet till vidare 
intervjuer, kommentarer eller texter på originalspråk som beskriver arbetet och en förändring 
av arbetsrättsliga villkor.  
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5. Analys 

5. 1 Principer: EU:s principer efter Rana Plaza-olyckan   

I det här avsnittet kommer EU:s principer i handelsrelationen med Bangladesh att analyseras 
och undersökas huruvida de har förändrats efter olyckan. Den grundläggande definitionen av 
begreppet principer, är inom etiken översättningsbart till handlingsregel eller förutsättning för 
handlande eller vilja (NE, 2017). Just EU:s förutsättningar för agerande, alltså deras 
uttalanden som är avsedda att beskriva hur man ämnar att agera i sin handelsrelation med 
Bangladesh kommer att behandlas i denna del. Medan unionens praktiska agerande och 
åtgärder huvudsakligen kommer att lyftas i nästa del av uppsatsen. En vecka efter olyckan 
2013 uttryckte sig EU:s dåvarande handelskommissionär Karel de Kucht tillsammans med 
Catherine Ashton, dåvarande representant för unionens utrikesaffärer sitt medlidande och 
ansvarstagande i ett pressmeddelande från kommissionen:  
 

As Bangladesh’s largest trade partner, the European Union is very concerned about the labour 
conditions, including health and safety provisions, established for workers in factories across the 
country. In light of all these events, the European Union calls upon the Bangladeshi authorities to act 
immediately to ensure that factories across the country comply with international labour standards 
including International Labour Organisation (ILO) conventions (EU-kommissionen, 2013E).  

 
De beskriver vidare att EU överväger passande åtgärder och agerande, åtgärder där GSP 
anges som ett alternativ för att motivera ansvarstagande genom samtliga produktionsled av 
kläder och andra textilvaror. Avslutningsvis erbjuder EU:s stöd till Bangladesh för att uppnå 
internationell arbetsrättslig standard och uppmuntrar europeiska företag till att förespråka 
bättre hälso- och säkerhetsstandard i textilfabriker (EU-kommissionen, 2013E).  
 
Till följd av Rana Plaza katastrofen utfärdade europaparlamentet den 23:e maj samma år en 
resolution kring arbetsförhållanden, säkerhets- och hälsoaspekter i fabriker i Bangladesh. 
Parlamentet hänvisar och poängterar i uttalandet sitt ansvar genom att ha ratificerat ett antal 
olika fördrag. Ett urval av fördragen i fråga är the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work, parlamentets egna resolution 25:e november 2010 om 
mänskliga rättigheter samt social- och miljöstandard i internationella handelsavtal, FN:s 
vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter samt Clean clothes 
kampanjen och slutsatserna av ILO:s prioriterade uppdrag i Bangladesh. Med bakgrund i 
dessa principer och engagemang erkänns problematiken i industrin och unionens ansvar, och 
EU-kommissionen uppmuntrar till agerande och framhåller att Bangladesh gynnas av EBA, 
som kan dras tillbaka vid systematisk kränkning av konvention mot tvångsarbete 
(Europaparlamentet, 2013).   
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Följt av europaparlamentets rekommendationer, hård medial press och bilaterala diskussioner 
presenterade EU-kommissionen tillsammans med Bangladesh regering i maj 2013 en 
gemensam ståndpunkt kring en nödvändig förbättring av de arbetsrättsliga förhållandena i 
landet.  

We express our resolve now to approach a period of deep engagement for all actors involved in the 
global value chain – namely, global buyers, brands, governments and consumers - to work together in 
promoting a fair, ethical and responsible supply chain management across the industry 
(EU-kommissionen, 2013F).  

 
Vidare erkänner de två parterna EBA:s roll för Bangladeshs utveckling och fastställer därför 
att handelsförmånerna är något som man är mån om att skydda samt behålla 
(EU-kommissionen, 2013F).  
 
Två månader senare i juli presenteras slutprodukten av förhandlingarna mellan de två 
parterna, nämligen “Sustainability Compact Bangladesh”(Hållbarhetsfördraget), ett fördrag 
som initierats tillsammans med ILO (ILO, 2016). I och med skapandet av 
“Hållbarhetsfördraget Bangladesh” fastställer EU sitt ansvar som dominerande 
exportmarknad för bangladeshiska varor och att EU därför bör ta ett stort ansvar för 
arbetsrättsliga förhållanden i landet ( EU-kommissionen, 2013A).  
 
Utöver att förbättra textilarbetarnas arbetsvillkor och rättigheter, så är EU:s princip i frågan 
att stanna i Bangladesh och förbli engagerad i den problematiska industrin. Principen är både 
ett ekonomiskt och nyttobetonat val på grund av vikten av industrin för europeiska företag 
samt för att skydda de miljontals arbetstillfällen och familjeförsörjningen som industrin 
bidrar med. (Ark et al., 2016:9) Tillsammans med ILO avsåg EU genom fördraget att föra en 
dialog med Bangladeshs regering med budskapet om det stora behovet att uppnå 
internationell standard. Det var tydligt att produktionen inte kunde fortgå som tidigare efter 
olyckan och därför innehåller fördraget även en uppmaning till internationella företag att ta 
ansvar (ILO, 2016). Ytterligare en viktig aspekt är att man genom hållbarhetsfördraget 
erkänner och bekräftar en problematik som har kommit att bli en effekt av globaliseringens 
framfart under de senaste 25 åren och istället vill förbättra villkoren för den bangladeshiska 
befolkningen (Ark et al., 2016:10).  
 
Nästa aspekt av huruvida EU har förändrat sina principer efter olyckan är att undersöka i 
vilken utsträckning som EU förändrade sin prioritering av arbetsrättsliga villkor i avtal som 
berör handelsrelationer med Bangladesh. Handel har alltid varit en drivande faktor i 
relationen mellan EU och Bangladesh och landet besitter som tidigare nämnts den 
gynnsamma handelsstatusen EBA sedan dess inrättande år 2001 (EU-kommissionen, 2014C). 
Samma år undertecknades också ett samarbetsavtal mellan EU och Bangladesh gällande ett 
utvecklat brett samarbete med särskilt fokus på frågor kring handels- och ekonomisk 
utveckling, mänskliga rättigheter, “good governance” och miljö. I en artikel, av totalt 21 i 
avtalet benämns arbetsrättsliga villkor.  I avtalets paragraf 10 säger sig båda parterna erkänna 
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ILO:s LCS, inkluderande förbud mot barnarbete, fackförbundsfrihet och möjligheten till 
kollektiv löneförhandling samt principen kring icke-diskriminering. Paragrafen tar även upp 
strävan efter en förbättrad levnadsstandard för särskilt utsatt befolkning, med särskilt fokus 
på kvinnor i avseende att förbättra de ekonomiska och sociala förutsättningarna (EU, 2001).   
 

5.1.1 Sammanfattning: Förändrade principer  

Då inga förändringar skett i EU:s handelsavtal med Bangladesh efter olyckan 2013 och inte 
heller någon ändring skett i de förmåner landet har, så går det inte heller att säga att 
arbetsrättsliga villkor har prioriterats högre i handelsavtalen. Däremot lyfts frågan i andra 
initiativ, framför allt i hållbarhetsfördraget och det talar för en ökad prioritering av 
arbetsrättsliga villkor. EU som mellanstatlig organisation uppvisar tydliga principer kring 
sina värderingar av mänskliga rättigheter. Det kommer särskilt till uttryck i deras 
internationella samarbeten,  ratificering av ILO Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work samt genom egna initiativ och policys såsom paragrafen i Lissabonfördraget 
kring integration av handels- och utvecklingsaspekter. Även motiveringen av och bakgrund 
till GSP-systemet tyder på en hög prioritering för att agera som en normativ stormakt i 
avseende att utifrån sin existen sprida ett mervärde i ett globalt perspektiv. Ett exempel är hur 
EU argumenterar för handel med utvecklingsländer som ett medel för att lyfta människor ur 
fattigdom. Efter Rana Plaza var EU snabba på att inte bara uttala sig i frågan utan även 
erkänna ett ansvar i situationen, samtidigt som många av företagen vars produkter som 
producerades i fabrikerna lyste med sin frånvaro. Uttalandena tyder på en stor oro och 
innebär framförallt en uppmaning till de inblandade intressenterna att agera.  
 
Kritiker av EU:s GSP-system för att främja sociala dimensioner inom handel fokuserar ofta 
på att det endast i sällsynta fall används som sanktionsmedel, även om EU själva beskriver 
det som en av dess egenskaper och möjligheter. Som konsekvens av olyckan nämner EU 
återkommande Bangladeshs handelsfördelar i uttalanden och beskriver en reduktion av dem 
som en potentiell åtgärd. Genom hotet om sanktioner fördömer EU arbetsförhållandena i 
textilfabrikerna och visar trots allt genom dessa uttalanden att människorna i Bangladesh och 
deras arbetsrättsliga förhållanden är prioriterade utifrån ett handelsperspektiv. Parallellt med 
hotet om sanktioner framhålls även perspektivet av textilindustrins betydelse för en stor del 
av Bangladeshs befolkning, i synnerlighet en fattig och redan utsatt del. Gällande 
policydokument är det gemensamma hållbarhetsfördraget ett initiativ där EU i hög grad 
belyser vikten av att agera för en förändring av rådande omständigheter. Samarbetet och den 
sociala dialogen som fördraget innebär och uppmuntrar till tyder på ytterligare engagemang i 
ett långtgående projekt med avsikten att sammanföra berörda parter för förändring.  
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5.2 Agerandet: EU- Bangladeshs handelsrelation efter Rana 

Plaza-olyckan   
För att analysera EU:s normativa ambitioner till förändringsarbete kommer det här avsnittet 
att analysera hur EU har arbetat för att nå sina formulerade principer. Med andra ord ämnas 
unionens faktiska beteende i handeln med Bangladesh att analyseras och det görs genom tre 
aspekter; handelsvolymer, handelsfördelar samt åtgärder för att främja arbetsrättsliga villkor.  

5.2.1 Handelsvolymer  
EU:s handel med Bangladesh har pågått med en konstant och kraftig ökning sedan 
millennieskiftet. Ett tydligt mönster är att exporten från Bangladesh till den europeiska 
marknaden visar en mycket större procentuell ökning i jämförelse med landets import, som är 
låg och inte heller av relevans i den här undersökningen. Bangladesh exportvärde till EU 
beräknades år 2012 att vara strax under 10 miljarder euro, ett exportvärde som då hade ökat 
med hela 68% under de senaste tre åren och därmed skjutit iväg från en tidigare jämnare 
ökning (EU-kommission, 2017G).  
 
Med tanke på uttalanden och fördömandet efter Rana Plaza katastrofen finns det anledning att 
tro att handelsvolymerna borde ha minskat eller i alla fall att ökningen avtagit. År 2016 
uppgår Bangladeshs exportvärde till EU över 16 miljarden euro, vilket bekräftar en fortsatt 
ökning av EU:s import av bangladeshiska varor. Sett under en 3 årsperiod har Bangladeshs 
exportvärde till EU ökat med 49,5%. Det innebär nästan en fördubbling av efterfrågan på 
bangladeshiska varor sedan år 2013 då Rana Plaza olyckan ägde rum. Av produktgrupperna 
som exporterades under 2016 utgörs upp till 95% av textilprodukter, en grupp som i sin tur 
nästan uteslutande består av kläder (EU-kommission, 2017G).  

5.2.2 Handelsförmåner  

Bangladesh är det land som jämfört med andra länder särskilt gynnas av EBA-förmånen då 
landet stod för nästan hela 70% av den totala EBA-importen till Europa under 2014 
(EU-kommissionen, 2016H). Därför finns det bra grund att säga att EU:s handelsrelation till 
hög grad drivs av GPS-preferenserna. EU har valt att inte reducera några av Bangladeshs 
handelsförmåner sedan Rana Plaza olyckan. Det kan anses förvånansvärt då åtgärden i fråga 
diskuterades i de tidiga resolutionerna efter olyckan. Här finns också en en intressant skillnad 
mellan USA:s och EU:s respektive agerande. Medan USA valde att säga upp Bangladeshs 
handelsfördelar landet hade genom deras motsvarande GSP-avtal, lät EU istället de låga 
tullarna som EBA-avtalet innebär bestå. En unik aspekt av GSP-avtalet är just möjligheten till 
tillbakadragande av förmåner. Istället presenterade EU det unilaterala initiativet “Bangladesh 
sustainability compacts” med den formulerade avsikten att förbli involverad och engagerad i 
en problematisk industri som förorsakat att tusentals människor mist sina liv eller blivit 
allvarligt skadade (EU-kommissionen, 2016H).  
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5.2.3. Åtgärder för främjande av arbetsrättsliga villkor  
EU har sedan europeiska gemenskapens bildande 1958 arbetat tillsammans med International 
Labour Organisation (ILO) som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor 
som har som grundläggande mål att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det här 
är ett samarbete som har kommit att utvecklas och förstärkas ytterligare under de senaste 15 
åren i samband med EU:s djupare engagemang i frågor kring mänskliga rättigheter 
(UNbrussels, 2016). Så här beskrivs de två aktörernas relation av kommissionens Anna 
Diamantopulia i en brevväxling 2001: 
  

With regard to labour standards and human rights, an area in which the Community and the ILO share 
a strong common interest, the importance of promoting respect for fundamental principles and rights at 
work, alongside economic development and trade liberalization, is now more widely recognized than 
ever. (EU-kommissionen, 2001).  
 

EU och ILO ser varandra som allierade i ett gemensamt intresse att förbättra arbetsrättsliga 
villkor och deras historiska partnerskap kan i hög grad vara en del av en förklaring till att 
hållbarhetsfördragets grundades 2013 (Ark mfl, 2016:65).  
 
Det EU-ledda arbetet som ledde fram till hållbarhetsfördraget är en unik form av ett djupt 
internationellt samarbete som fördes fram i dialog med ILO och Bangladeshs regering. 
Senare har även USA och Kanada kommit att ansluta sig till samarbetet. Överenskommelsen 
kring arbetet för ett hållbart Bangladesh är en sammanställning av långsiktiga och kortsiktiga 
åtgärder som vilar på tre huvudsakliga pelare. 1.) Respekt för arbetsrättsliga villkor. 2.) 
Oinskränkt säkerhet kring arbetsmiljö och hälsa för textilarbetare. 3.) Ett ansvarstagande 
företagande. Den huvudsakliga strategin för att uppnå formulerade mål och förbättrade 
arbetsrättsliga villkor är att sammanföra olika aktörer för att samarbete mot en förändring 
(Suscom, 2013). Tillsammans med ILO och Bangladeshs regering är EU:s strävan att 
sammanföra olika aktörer och intressenter i civilsamhället för att fundamentalt förändra 
förutsättningarna i textilsektorn (Ark mfl, 2016:10). En viktig aspekt av ILO:s medverkan i 
samarbetet är att det ytterligare knyter an EU:s handels- och utvecklingspolitik till ILO:s 
Core Labour Standards (CLS). En av de viktigaste punkterna är det identifierade behovet av 
en förbättrad nationell arbetsrättslig lagstiftning i Bangladesh som lever upp till internationell 
CLS (EU-kommission, 2013A).  
 
EU-kommissionen åtar sig sammanfattningsvis att bidra med bistånd för rehabilitering av 
överlevare från Rana Plaza olyckan, att utveckla intern kunskap för framtida bistånd och stöd 
till Bangladesh samt att utvärdera ILO:s rapport kring “Improving rights in the RMG sector 
in Bangladesh” för att ta reda på vilket stöd de kan bidra med. Tillsammans uppmanar EU 
och Bangladesh de multinationella företagen att ta ansvar och uppmuntrar tillsammans med 
ILO representanter från industrin, arbetsgivare, handelsunioner och andra intressenter att 
agera för förbättrade arbetsrättsliga villkor. EU har förbundit sig till att förlänga hjälpen med 
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stödprogram som t.ex. “aid for trade” för att belysa arbetsrättsliga villkor genom dialog och 
förhandling med Bangladesh och andra länder som befinner sig i liknande problematik 
(EU-kommission, 2013A). Fördraget har följts upp av EU genom två rapporter år 2014 och 
2016, gällande de formella framsteg som har gjorts av involverade parter. Förutom det så har 
utvärderingsmöten ägt rum i Bryssel och Dhaka vid publiceringen av rapporterna, för 
utvärdering, vilket tyder på ett mer långsiktigt engagemang från båda parter 
(EU-kommissionen, 2016H). Det har visat sig att just regelbunden uppföljning av graden av 
framsteg i industrin är ett effektivt verktyg (ILO, 2016).  
 
Trots initiativen och samarbeten som beskrivits ovan har det inte funnits någon specifik 
handlingsplan för fallet Bangladesh sedan olyckan 2013 (Arts, 2016:68). Avslutningsvis är 
det viktigt att poängtera till vilken hög grad som EU:s handelsrelation är präglad av EBA och 
att en frånvaro av EBA skulle komma att påverka relationen avsevärt. Det är tydligt att 
verktyget huvudsakligen har bidragit till de hållbarhetsmål och principer som EU formulerar, 
men samtidigt fått andra konsekvenser.  

5.2.4 Sammanfattning: Förändrat agerande  

Ett av de mest tydliga resultaten i undersökningen är att handelsrelationer mellan EU och 
Bangladesh när det gäller omfattning och volym har fortgått, till och med ökat kraftigt utan 
att uppvisa några tecken på att avta. Givetvis är det inte EU som aktör som styr volymerna i 
handeln, utan där kommer dagens marknadskrafter in. Istället har EU inflytande över, under 
vilka förutsättningar som handeln ska ske, inflytande över vilka krav som man kan ställa på 
intressenter i exempelvis textilindustrin. Ett tydligt krav som inte ställs är dock kravet om ett 
omedelbart slut på det slavliknande arbete som utförs till löner mycket lägre än vad som går 
att leva på. Då handelsvolymen ökar i samma takt som tidigare och hot om indragna 
handelsförmåner uteblir verkar EU:s ambition om att leva upp till sina principer mycket 
begränsade. Ett tillbakadragande av GSP statusen kan definieras som en av de mest radikala 
förändringar som skulle  kunna inträffa, en åtgärd som enligt många skulle frånta Bangladesh 
deras främsta konkurrensfördel i den internationella handeln. Det faktum att handelsstatusen 
inte ändras tyder snarare på att andra aspekter än det primära principerna kan komma att ta 
över.  
 
När det gäller de ovan nämnda aspekterna av EU:s agerande eller snarare icke agerande finns 
det låga indikatorer för att EU:s har förändrat sin handelsrelation med Bangladesh. Dock 
kvarstår ett antal åtaganden från EU:s sida som tyder på ett engagemang i frågan. EU:s nära 
samarbete med ILO är ett ställningstagande som går i linje med deras principer efter Rana 
Plaza. Samarbetet ger EU legitimitet men knyter framförallt an deras handels- och 
utvecklingspolitik med ILO:s CLS (core labour standard), vilket bör kunna resultera i en 
handelspolitik som prioriterar arbetsrättsliga villkor.  
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5.3 Effekter av EU:s principer och agerande   
Tre år efter Rana Plaza olyckan är textilarbetares rättigheter och säkerhet i mycket större 
fokus än tidigare i Bangladesh. Dock menar experter och aktivister att utvecklingen för att 
förbättra arbetsförhållandena i de olika produktionsleden går alldeles för långsamt (Reuters, 
2016). Efter olyckan åtog sig Bangladeshs regering att förändra arbetslagen, förstärka 
möjligheten till arbetarnas fackliga organisering och hindra arbetsgivare från att ostraffat 
stänga ner fackliga initiativ. Tre år efter att hållbarhetsfördraget signerades visar det sig att 
väldigt lite har gjorts av landets regering för att möta dessa åtaganden. Organisationen Clean 
Clothes Campaign menar att EU har misslyckats med att driva igenom sina principer genom 
fördraget och därför inte heller har lyckats leva upp till ILO:s rekommendationer (Clean 
Clothes, 2016). 
 
I EU:s egna formella framstegsrapport 2016 beskrivs att påtagliga förbättringar har 
genomförts inom byggnads- och arbetsmiljösäkerhet. Däremot beskrivs bristen på arbetares 
rättigheter som en större utmaning där mycket arbete finns kvar att göra (EU-kommisionen, 
2016H ). I rapporten redovisas att hela 100% av de fabriker som identifierats som 
“exportorienterade” nu har blivit inspekterade och att brister ska följas upp. I början av 2016 
hade över 3600 fabriker som exporterar kläder till väst identifierats i Bangladesh, och genom 
kontroll för brandrisk och säkerhet har 75% blivit godkända. Samtidigt har 35 fabriker stängts 
ned då de inte lyckats leva upp till kriterierna och hundratals fabriker har själva stängt ned 
eller flyttat sina verksamheter, vilket kan ses som ett stort framsteg i ansvarstagande (ILO, 
2016). Många fler inspektörer har introducerats inom industrin och mycket pengar har 
investerats i just det avseendet. Trots detta kvarstår det faktum att det rör sig om omkring 
1000 inspektörer på 4 miljoner arbetare (ILO, 2016).  
 
Det är tydligt att de senaste årtiondena av ekonomisk utveckling i Bangladesh inte har lett till 
social utveckling i termer av anständiga arbetsförhållanden och löner, jämställdhet och 
representation av arbetarnas intressen. Under avsnittet för arbetsrättsliga villkor i 
hållbarhetsfördraget finns en rad förbättringspunkter, för vilka den största delen av ansvaret 
ligger på Bangladesh regering och dess åtagande att leva upp till fördraget. I 2016 års 
uppföljningsrapport av fördraget uppmuntrar EU Bangladesh att i högre grad rätta sig efter 
ILO:s internationella arbetsrättsliga standard. Fackförbunden är dock mindre diplomatiska 
och säger att bristerna beror på avsaknad av politisk vilja, höga nivåer av korruption samt 
dominansen av intressenter i textilindustrin i statliga institutioner (Ark, mfl:2016:84). År 
2015 beslutade Bangladesh för första gången sedan 2006 om nya regler kring arbetsrättsliga 
villkor, men enligt ILO har dessa nya regler misslyckats med att skapa grundläggande 
rättigheter för arbetare (Global Union, 2015).  
 
En annan utvärdering av hållbarhetsfördraget har gjorts av de tre internationella fackliga 
organisationerna The INternational Union Confederation, IndustriALL Global UNion and 
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UNi Global Union, vilka gör följande gemensamma utlåtande; “Far too much remains to be 
done by the Government of Bangladesh (GOB) and the garment industry, not only to ensure 
fire and building safety but to simply guarantee basic respect for the law – including both 
national and international labour standards.” (Industriall Union, 2016) Organisationerna 
menar att det tre år efter Rana Plaza katastrofen fortfarande är mycket svårt få gehör för sina 
arbetsrättigheter, varken enligt nationell eller internationell standard.   
 
I majoriteten av Bangladeshs fabriker finns ingen röst som för arbetarnas talan eller 
förhandlar med företagsledningar och det här är problematiskt eftersom den som lyfter frågor 
och klagomål när det gäller orättvisa och/eller farliga arbetsförhållanden riskerar att bli 
avskedad eller till och med åtalad (Clean Clothes, 2016). Idag representeras 5% av industrins 
arbetare av en facklig organisation, vilket är ökning med 2% från 2012 (The Guardian, 2015). 
Det är visserligen en ökning, men en ökning som i dess sammanhang är under all kritik. Just 
bristen på rättigheten att organisera sig kvarstår som en av de mest problematiska aspekterna i 
Bangladesh (Global Union, 2015).  
 
Efter den uppmärksamhet som riktades mot Bangladesh under år 2013 höjdes landets 
minimilöner från 38 till 68 USD på månad och det är även den lönenivå som kvarstår idag.  
Det var en avsevärd förbättring, men som bör ses perspektivet av beräknad “living wage” i 
landet som ligger på omkring 200 dollar per månad. En lön som man kan leva på är beräknad 
på de kostnader som tillåter en löntagare att försörja sig själv och sin familj för hyra, mat, 
sjukvård, utbildning och en mindre besparing (Clean Clothes, 2017). I ett land med en av 
världens lägsta minimilöner är det tydligt att mer behövs göras.  
 
Ytterligare aspekt som bör belysas är Bangladeshs avsevärda framsteg när det kommer till 
minskad fattigdom. Enligt tillgängliga siffror har fattigdomen i landet mer än halverats 
mellan 1990 och 2013, från 58% till 24%. EBA-avtalet kan anses framgångsrikt i avseendet 
att det har varit avgörande och lyckosamt för klädindustrins utveckling i Bangladesh, vilket 
har resulterat i god ekonomisk utveckling i landet. Dock kvarstår problematik kring avtalets 
möjlighet att ta vara på det goda som följer av handeln och omvandla det till hållbar social 
utveckling. Med en oförändrad minimilön samtidigt som en skyhög ökning av exporten, finns 
det anledning att tro att förmånssystemet snarare gynnar fabriksägare och ledning, än att 
gynna de fyra miljoner textilarbetarna i landet (Clean Clothes, 2017).  

5.3.1 Sammanfattning av effekter av EU:s principer och agerande  

Månaderna efter Rana Plaza katastrofen riktades världens blickar mot Bangladesh där 
människor arbetar under ofattbara förhållanden och det går att konstatera att en av de 
huvudsakliga effekterna av EU:s principer och agerande efter Rana Plaza är det ökade 
fokuset på frågan. Debatt skapades och ett större ansvar har efterfrågats från involverade 
intressenter. En av de tydligare framgångsområdena har varit säkerhets- och hälsoaspekter i 
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textilfabrikerna. Om detta sedan beror på EU:s samordning av hållbarhetsfördraget eller om 
någon annan aktör har varit mer drivande i just den specifika frågan är svårt att avgöra.  
 
Ett antal brister som kvarstår inom textilindustrin i Bangladesh går att relatera till landets 
regeringen. Det handlar om främst om behovet av reformer för höjning av minimilönen till en 
acceptabel nivå samt rätten för arbetare att organisera sig och möjligheten till kollektiva 
förhandlingar om löner och arbetsvillkor. Här finns det anledning att tro att EU skulle ha 
makt att utöva ytterligare påtryckningar för att motivera Bangladeshs styrande till att driva 
fram reformer. En förändrad handelsstatus i förhållande till EU skulle sannolikt komma att 
påverka hela landets industri och export avsevärt, vilket i sin tur skulle slå hårt mot landets 
ekonomi.  
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6. Resultat 

6.1 Sammanfattning av resultat  

Utifrån undersökningens analys av fallet går ett antal mönster att finna om hur 
handelsrelationen har förändrats utifrån de tre olika perspektiven. EU uppvisar en hög 
prioritering av arbetsrättsliga villkor och en ambition om förändring i Bangladesh, framför 
allt i deras uttalanden efter olyckan. Ansvarstagandet tyder på en ambition att förbli 
engagerad och förändra de villkor som handeln och produktionen av textilvaror bedrivs på. 
Två potentiellt motstridiga principer lyfts fram i avseende att förbättra förhållandena för 
textilarbetare i Bangladesh. Det är dels hotet om en sanktion genom GSP-statusen för att 
uppmana de styrande i Bangladesh till agerande och dels principen om skyddet av den 
industri som miljontals redan utsatta människor är beroende av.  
 
I praktiken väljer EU att inte agera utifrån sitt återkommande hot om sanktion. Istället 
demonstrerar EU sitt engagemang genom initierandet av hållbarhetsfördraget och samarbetet 
med ILO. Förutom detta initiativ har handelsrelationen inte förändrats med avseende på 
volymminskning och handelsavtal. Effekten av unionens principer och agerande för att 
förbättra villkoren för textilindustrins arbetare är undersökningens mest svårtolkade resultat. 
EU själva beskriver framgång i uppföljningen av hållbarhetsfördraget medan andra aktörer 
såsom internationella fackförbund uppmanar till ytterligare agerande.  
 
Tabell 2.  

Perspektiv 
EU:s  

Förändringen av prioritering av arbetsrättsliga 
villkor efter  Rana Plaza 

Principer ++ 

Agerande + 

Effekter  + 

 
I tabell 2. ovan sammanfattas och graderas de tre olika perspektiven med avseende på hur de 
har förändrats i handelsrelationen mellan EU och Bangladesh, gällande prioritering av 
arbetsrättsliga villkor. Utifrån undersökningen uppvisar inget perspektiv en nedprioritering av 
arbetsrättsliga villkor och därför har ingen av dem tilldelas den lägsta med frånvaro från 
arbetsrättslig prioritering (-). Efter Rana Plaza uppvisar EU ett större prioritering i frågan av 
förbättrade arbetsvillkor. Uttalanden och policydokument tyder på att man i högre grad än 
tidigare är villig att belysa och behandla frågan och därför graderas förändringen av 
prioriteringar till två plus (++). En förändring som lyser med sin frånvaro är en förändring av 
handelsavtalen i fråga och därför tilldelas principerna två av tre plus.  
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När det gäller hur väl EU:s beteende efter 2013 lever upp till dess ambitioner att prioritera 
arbetsrättsliga villkor, utvärderas det under perspektivet av agerande. Unionens agerande 
graderas till ett plus (+) eftersom det agerande som har identifierats avser att prioritera en 
bättre situation för industriarbetarna i Bangladesh, genom samarbetet med ILO och belysande 
av problematiken. Däremot är det långt ifrån alla aspekter av EU:s agerande där de 
arbetsrättsliga villkoren prioriteras, eftersom handelsrelationen i många avseenden är 
oförändrad. Den positiva men låga graderingen beskriver en ambition om förbättring, men 
samtidigt ett agerande som inte verkar vilja beröra handelsflödet till Europa. Med liknande 
motivation har effekterna av EU:s principer och agerande fått samma gradering, nämligen ett 
plus. Unionens handels- och utvecklingspolitik efter Rana Plaza katastrofen har resulterat i en 
avsevärd förbättring, men arbete och ansvarstagande kvarstår på många plan.  
 
6.2 Diskussion och Slutsatser  

6.2.1 Diskussion  

Om EU har  som ambition att vara en normativ stormakt inom internationell politik finns det 
anledning att tro att volymen av EU:s importerade varor från Bangladesh skulle avta eller i 
alla fall inte öka efter olyckan. Om detta motbevisas såsom undersökningen påvisar, väcks 
givetvis frågor kring om på vilka villkor som utvecklade länder är villiga att bedriva handel 
med utvecklingsländer och samtidigt behålla legitimitet för sitt sociala arbete. Enligt Manners 
har EU en makt att demonstrera om vad som bör anses vara normalt ur ett internationellt 
perspektiv. Han menar att EU har värderingar som är ämnade att spridas på olika sätt. Den 
normativa spridningen går att identifiera bland annat genom strategier och influens av 
värderingar i EU:s fördömande och uttalanden, handel och bistånd mellan aktörerna, 
EU-delegationen i Dhaka samt formalisering av åtaganden som hållbarhets fördraget.  
 
Verkligheten är dock mer komplex än så och undersökningen ger indikation på att Manners 
teori om EU:s normativa makt inte ger en fulländad bild av huruvida EU framgångsrikt 
främjar “goda värderingar”. Även om EU:s principer är i linje med rollen som förkämpe mot 
globala orättvisor, är deras agerande i handelsrelationen långt ifrån konsekvent eller förenligt 
med dess principer och om vad vi kan vänta oss från en normativ stormakt. Det tydligaste 
exemplet är bibehållandet av de omfattande handelsfördelarna genom EBA och 
importvolymen av textilvaror till EU. Här finner undersökningen ett glapp mellan principer 
och agerande efter Rana Plaza olyckan. En vidare intressant diskussion är om vad glappet kan 
bero på och vilka konsekvenser det får för resultatet av politiken ifråga, men även för EU:s 
möjligheter till global påverkan i andra sammanhang.  
 
EU uttrycker ett flertal gånger övervägandet av sanktion genom att frånta bangladesh 
GSP-status på grund av bristfälliga arbetsförhållanden, men det här är ett hot som aldrig 
verkställs. Ett perspektiv som lyfts fram som EU:s argument för detta i undersökningen, är en 
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ambition om att inte fördärva den industri som sägs vara beroende av sina handelsfördelar ur 
ett globalt konkurrensperspektiv. EU vill med andra ord inte använda sanktionen som 
påtryckning för ett förändrat beteende hos Bangladeshs styre och fabriksägare, för att värna 
om de miljontals människor vars oacceptabla löner ändå utgör en möjlighet till försörjning. 
Ett sådant ställningstagande kan givetvis också vara i linje med unionens princip att att främja 
global utveckling och genom handel lyfta människor ur fattigdom. Trots det valida 
argumentet blir agerandet problematiskt utifrån ett normativt perspektiv. Som tidigare nämnts 
finns det många olika strategier för att sprida värderingar och ett flertal går att identifiera i det 
här fallet. När man som i fallstudien fokuserar på just värderingarna av rimliga arbetsvillkor, 
kan några strategier anses som framgångsrika, t.ex. det i det avseende att en stor debatt har 
skapats. Handeln med Bangladesh fortgår dock, trots en medvetenhet och ett 
ställningstagande mot förutsättningarna för produktionen, vilket uppvisar ett mycket 
motsägelsefull beteende.  
 
Förutom bristande effekter av politiken i praktiken tenderar även fallet att undergräva EU:s 
legitimitet som normativ aktör. Att inte EU “lever som man lär” det vill säga inte agerar 
enligt sina principer skapar givetvis misstro och kommer att påverka hur resten av världen ser 
på EU. Det kan även vara en förklaring till varför omvärldens intryck av EU inte alltid 
motsvarar deras självbild. För även om några enskilda normspridande strategier kan anses 
som framgångsrika med ökat fokus på arbetsrättsliga villkor som resultat, sker överträdelser 
av vad som kan kallas för en internationellt godtagbar standard för arbetsvillkor. EU har 
onekligen en stor maktposition på den globala marknaden, men frågan är vad man väljer att 
göra av makten. En minskad legitimitet för EU:s normativa agerande får avsevärda 
konsekvenser och kan resultera i ett försvårande av arbete i andra frågor runt om i världen. 
Om inte en katastrof som Rana Plaza, där flera tusen människor och deras anhöriga 
drabbades, ger incitament till ett konsekvent förändrat beteende är det svårt att föreställa sig 
vad som skulle kunna göra det.  

6.2.2 Slutsats  
Syftet med den här uppsatsen har varit att bistå med ett bidrag till diskussionen om EU:s roll i 
ett globalt sammanhang. Detta har genomförts med hjälp av en intensiv fallstudie och därmed 
en analys av hur EU:s handelsrelation med Bangladesh har förändrats efter 2013. Analysen 
har genomförts med avseende på tre perspektiv vilka är förändringen av EU:s principer, 
agerande samt effekter av principer och agerande. Perspektiven har valts för att genom 
analysen få en mer komplett bild av EU:s beteende, som sedan har varit till grund för en 
tolkning om huruvida de har agerat som en normativ stormakt eller inte. Fallet är ett 
komplext sådant där det finns många påverkande aktörer och aspekter, fler än de som pekas 
ut i denna undersökning. Resultatet av studien visar att EU i många avseenden har förändrat 
sina prioriteringar och engagemang av arbetsrättsliga villkor till det bättre. Samtidigt som en 
stor del av problematiken inom industrin kvarstår och EU:s handelsrelation med Bangladesh i 
största utsträckning är oförändrad.  
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Det finns i fallet EU-Bangladesh precis som i många andra fall när det gäller politiska 
aktörer, ett glapp mellan principer och ageranden. Det här blir problematiskt ur 
huvudsakligen tre avseenden; politiken får inte avsedd effekt, aktörens legitimitet skadas och 
den globala bilden av aktören förändrats. Därför blir svaret på frågan om huruvida EU har 
agerat som en normativ stormakt, NEJ. Enligt Manners går alla typer av påverkan i linje med 
egenskapen av att vara en normativ stormakt. EU har onekligen deltagit och bidragit till den 
globala debatten men frågan är genom vilken legitimitet. Även om vissa av EU:s normativa 
strategier kan anses vara framgångsrika så kvarstår de negativa perspektiven i bilden av hur 
EU kommer att framstå internationellt. Därför menar jag att de motstridiga sidor av EU som 
har presenterats i undersökningen begränsar EU:s möjlighet att mottas som en normativ 
stormakt ur ett internationellt perspketiv.  
 
Det går inte att komma ifrån att undersökningen genom analysen och resultatet kan ses som 
subjektiva på grund av studiens kvalitativa utförande. Därför vill jag lämna utrymme för att 
en annan person möjligen skulle tolka handelsrelationen och EU:s engagemang och agerande 
i Bangladesh annorlunda. Dock vill jag ändå mena att Manners NPE-teori bistår med ett 
strukturerat verktyg för att analysera EU:s roll utifrån fler perspektiv än att bara definiera 
agerandet det som bra eller dåligt. På grund av argumentationen för fallet som ett 
“most-likely fall” anser jag att det finns goda möjligheter att generalisera mitt resultat till 
andra fall där EU har chansen att agera normativt för att förändra globala orättvisor. Jag vill 
mena att ambitionen att förespråka “goda värden” finns, men om inte en mer omfattande 
förändring sker efter en katastrof som Rana Plaza, där EU säger sig ta ansvar och vilja 
förändra, då är det inte heller troligt att de kommer att agera annorlunda i andra fall.  
 
Avslutningsvis ger resultatet av denna fallstudie uppslag för ett antal nya undersökningar. Till 
en början vore det mycket intressant att genomföra en liknande undersökning av EU:s 
förändrade beteende i fler sammanhang och utvärdera det från ett normativt perspektiv. 
Vidare hade det varit intressant att inom ramen för samma fallstudie undersöka EU:s 
möjligheter till att ge europeiska företag incitament till förändring, ett perspektiv som lyfts 
fram i hållbarhetsfördraget.  
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