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Svenska leksaksföretag grundlurade - 
kränkningar av arbetares rättigheter i Kina 
Billig, snabb och lydig – ny rapport från Swedwatch 

Brio, BR-leksaker, Toys”r”us (Norden), Coop, ICA och Åhléns har alla etiska regler 
för arbetsvillkoren i tillverkningen av deras leksaker. Trots detta bryter åtta av nio 
leverantörer som SwedWatch och Fair Trade Center granskat mot internationella 
arbetsrättskonventioner och kinesisk lag. Sju av nio leverantörer lurar systematiskt 
de skandinaviska företagen vid deras inspektioner. Ikväll visar Uppdrag Granskning 
ett reportage som avslöjar verkligheten bakom företagens etiska antaganden i Kina. 

SwedWatch har det senaste året bedrivit research om de nordiska företagens inköp 
av leksaker i Kina. Vi har funnit att kränkningar av de anställdas rättigheter är vanligt 
förekommande i produktionen av de leksaker vi ger bort till våra barn. I maj 2004 
genomförde SwedWatch en undersökning på plats i Guangdong i Kina. Drygt 75 
procent av all leksakstillverkning sker för närvarande i Kina, ett land där arbetarna 
riskerar långvariga fängelsestraff om de utövar sina grundläggande mänskliga 
rättigheter. Leksakerna tillverkas framförallt av unga kvinnor som är gästarbetare från 
norra Kina. 

SwedWatch har valt att fokusera sin research på några av de största 
leksaksförsäljande företagen, Top Toy (BR-leksaker och Toys R Us), Brio och Coop. 
Leksaker säljs dock även av många företag som gör sina inköp genom importörer. 
Dessa ställer både mindre strikta etiska krav och har mindre närvaro i fabrikerna i 
Kina än företagen med egen import. 

En grundläggande anledning till problemen är att köpande företag inte är villiga att 
dela kostnaderna för sina etiska krav. Leverantörerna är mycket pressade av låga 
priser och krav på kortare leveranstider. Krav på goda arbetsvillkor kostar, men i stor 
utsträckning går prisutvecklingen snarare åt motsatt håll. Den andra grundläggande 
anledningen är att uppförandekoderna genomförts utan medverkan av arbetarna på 
fabrikerna. Ofta känner de anställda inte ens till sina rättigheter och vilka arbetsvillkor 
som borde gälla. Än mindre känner de till vad de kan göra om dessa rättigheter 
kränks. 

På grund av att inköpspriserna och villkoren för handeln inte är rimliga i jämförelse 
med kraven från inköparna känner sig leverantörerna tvungna att fuska med 
kontrollerna av företagens krav. Leverantörerna lyckas med fusket genom att de 
anställda inte är involverade i arbetet med uppförandekoderna. De anställda 
intervjuas av köparna, men svaren de ger har redan förberetts av arbetsgivaren. 

Fackföreningsrörelsen i Hong Kong påpekar vikten av att de anställda medverkar i 
uppförandekodarbetet om företagen menar allvar med att förbättra villkoren för 
migrantarbetarna i Guangdong. Allt fler undersökningar pekar på att företagen bör 
utarbeta en uppföljning av de etiska kraven genom att fabriksarbetarna medverkar 
aktivt och ges utbildning.	  


