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Förord

Swedwatch har sedan starten publicerat 50-tal rapporter och uppföljningar. Verk-
samheten har i många fall varit framgångsrikt, många uppföljningsrapporter visar 
att man har tagit fasta på rekommendationerna i rapporterna och förbättrat dels sin 
kännedom om frågan, dels ökat sitt ansvarstagande. Den resa som framför allt Clas 
Ohlson har gjort sedan 2005 när Swedwatch avslöjade dess bristande kontroll över 
arbetsvillkoren i Kina till idag, är ett av de tydligaste fallen som visar att Swedwatchs 
granskningar kan ha stor betydelse. Samtidigt visar denna rapport att Biltema och 
Jula inte förbättrat sitt arbete för ansvarsfulla leverantörsled i samma utsträckning. 
Här krävs det mer!

Rapporten om hobby- och verktygsbranschen är angelägen då renoverandet och 
hemmafixandet växer stadigt, både i Sverige och utomlands. Detta samtidigt som 
konsumenterna inte alltid är medvetna om de förhållanden som deras verktyg är till-
verkade under. Frågan om hur man kan bidra till en mer rättvis värld är en komplex 
fråga med många intressenter och aktörer. Ytterst handlar det om att kunna erbjuda 
konsumenterna produkter som kan handlas med ett gott samvete. Denna rapport kan 
förhoppningsvis bidra till att hobby – och verktygsföretagen tar flera steg i den rikt-
ningen.

Michael Toivo 
Ambassadör för Peace & Love Foundation, styrelseledamot i Swedwatch
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Sammanfattning

2005 och 2006 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i 
Kina. Rapporterna visade på stora brister i företagens kontroll på arbetsvillkor och 
miljöhänsyn. Företagen hade ofta mycket dålig kännedom om var produkterna var 
tillverkade. Någon uppförandekod fanns inte och inga fabriksinspektioner gjordes. 
Företagen lämnade inte ut leverantörsadresser till Swedwatch och tyckte inte det låg 
inom deras ansvarsområde att besöka fabriker för att kontrollera arbetsförhållanden. 
Rapporten fick stora konsekvenser för framför allt Clas Ohlson. Banco Fonder sålde 
av sina aktier i företaget, som efter rapporten tappade sin status som etiskt företag.

Sedan dess har mycket hänt. Samtliga företag uppger att de påverkades av Swed-
watchs rapporter på så vis att det sporrade arbetet med att ta fram sociala och miljö-
mässiga krav och följa upp dessa.

I 2012 års rapport granskar Swedwatch hur Clas Ohlson, Biltema, Jula och Rusta, 
fyra av Sveriges ledande hobby- och verktygsföretag, utvecklat sitt leverantörs-
ansvarsarbete. I rapporten granskar Swedwatch företagens CSR1-arbete på policynivå 
och hur det är implementerat i organisationen via exempelvis inköpsrutiner. Swed-
watch har låtit intervjua arbetare via en lokal frivilligorganisation, och gjort egna 
besök på fabriker i Guangdongprovinsen.

Jula, Rusta, Clas Ohlson och Biltema köper alla in 40 till 80 procent av sina varor 
från Kina. Clas Ohlson och Rusta har satsat mest resurser på CSR, medan Biltema 
och Jula har ett betydligt mindre utvecklat CSR-arbete. Jula är det av företagen som 
har minst lokal närvaro och även svagast uppföljning av sin uppförandekod, trots att 
Jula har mest inköp i Kina. Företaget har precis inlett inspektioner av fabriker för att 
kontrollera om uppförandekoden följs. Det kan jämföras med Clas Ohlson som gjort 
inspektioner sedan 2007. Clas Ohlson har idag två kontor i Kina och sex heltidsan-
ställda fabriksauditörer. Samtliga företag gick med på att låta Swedwatch få tillgång 
till leverantörsadresser.

Guangdong är en av Kinas mest expansiva regioner som lockar gästarbetare från 
hela Kina. Det råder numera underskott på fabriksarbetare i Guangdong, vilket gör 
att arbetsgivarna känner sig tvungna att följa lagstiftningen och erbjuda acceptabla 
arbetsvillkor. Samtidigt kvarstår många problem för migrantarbetarna som är en 
utsatt grupp på den kinesiska arbetsmarknaden.

Swedwatch besökte fem leverantörer till hobby- och verktygsföretagen i Guangdong-
provinsen i april 2012. På flera punkter följer fabrikerna lagstiftningen. De anställda 
får skriftliga kontrakt, garanterad minimilön och fabrikerna ger oftast rätt övertids-
ersättning. Däremot är det med viss förvåning Swedwatch upptäckt att arbetsmiljön 
i flera av fabrikerna är uppenbart farlig. I kombination med okunskap och dåliga 
hälso- och säkerhetsrutiner innebär det en uppenbar risk för arbetstagarna.

1 Corporate Social Responsibility
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Arbetstiden är högre än vad lagen tillåter på samtliga fabriker och långt över till-
låtet på två av leverantörerna, varav en tillverkar solstolar åt Jula och en tillverkar 
luftmadrasser åt Biltema. Här arbetar de anställda elva till tretton timmar per dag 
i delvis riskfylld arbetsmiljö och i högt arbetstempo. På Julas leverantör får de 
anställda endast ledigt en dag per månad, vilket strider mot lagkravet som föreskri-
ver en dags ledighet per vecka. På en avdelning där järnrören till solstolarna böjs går 
de anställda på ackord, det vill säga de får betalt utifrån hur snabbt de producerar. 
Arbetsmomentet är mycket krävande, och ackordsarbetet minskar motivationen att 
ta raster. Risken är överhängande för förslitningsskador.

Arbetstagarna har få möjligheter till medbestämmande på de fem fabrikerna och 
hälso- och säkerhetsarbetet är eftersatt. De stigande arbetskostnaderna i kombina-
tion med arbetskraftsbristen ökar risken för dold produktion hos underleverantörer 
i Guangdong. Swedwatch fann två exempel på det inom ramen för denna studie. En 
slutsats är därför att de svenska företagen måste bli bättre på att säkra att de får se 
all produktion. Företagen bör ta steget att även börja besöka underleverantörer. Clas 
Ohlson och Rusta har redan påbörjat detta arbete i begränsad utsträckning.

Swedwatch välkomnar den utveckling som skett sedan den första rapporten 2005, 
men anser att det är dags för hobby- och verktygsföretagen att delvis ändra inrikt-
ning på sitt CSR-arbete för bättre resultat. Uppförandekoder är bara en liten del av 
ett seriöst arbete för ansvarsfulla leverantörskedjor. Redan i 2005 års rekommenda-
tioner som främst riktades till Clas Ohlson, påtalade Swedwatch att företaget borde 
satsa på de anställdas medverkan och integrering av CSR-kraven med inköpskraven. 
Det gäller i allra högsta grad fortfarande. Systematisk dialog mellan arbetare och led-
ning var obefintlig på de fem granskade fabrikerna. Fungerande klagomålsmekanis-
mer saknades och den fackliga verksamheten var, inte oväntat, utan verklig betydelse.

Swedwatch kan konstatera att medan Clas Ohlson har kommit en bit med att 
 integrera inköps- och CSR-krav, återstår det att få de anställda hos tillverkarna att 
medverka i förbättringsarbetet. Hos de övriga företagen finns varken en systematisk 
integrering av CSR-kraven inom inköp, eller några satsningar på att de anställda i 
produktionen ska vara delaktiga. Swedwatch, Peace & Love Foundation och Finn-
watch som står bakom rapporten riktar ett antal rekommendationer till de fyra före-
tagen. Dessa handlar bland annat om att satsa på fungerande klagomålsmekanismer 
och utbildning för fabriksarbetarna och integrera CSR-kraven med övriga inköpskrav.
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1. Inledning

Människors vilja att renovera och fixa sina hem verkar aldrig ta slut. När vi handlar – 
allt från skedar till solstolar – tänker vi sällan på produktionen bakom varorna. Någon-
stans i bakhuvudet pockar kanske frågan hur det kan vara så billigt, men som konsu-
menter välkomnar vi samtidigt de låga priserna.

2005 släppte Swedwatch rapporten ”Handelskung med bristande etik – en rapport 
om Clas Ohlsons inköp i Kina”. Rapporten handlade främst om Clas Ohlsons brist på 
krav och kontroll på arbetsvillkoren hos företagets leverantörer i Kina, men även kort 
information om Jula och Biltema inkluderades. Clas Ohlson och Jula visste ofta inte ens 
var produktionen skedde, eftersom man i stor utsträckning köpte via agenter. Inget av 
företagen ställde krav om rimliga arbetsvillkor, än mindre förekom det några kontroller. 
Konsekvensen blev att bland annat Banco Fonder sålde av sitt innehav i Clas Ohlson och 
företaget fick hård offentlig kritik. 2006 publicerade Swedwatch en uppföljningsrapport 
om Clas Ohlson och Biltema. Denna rapport granskade också otillåtet kemikalieinnehåll 
i varor från Kina. Rapporten avslutades med ett antal rekommendationer om hur företa-
gen borde arbeta med miljö och etik vid inköp.

Sedan dess har mycket hänt. Många av företagen i branschen har gått från att inte ställa 
några som helst krav på etik och miljö i produktionen till att bygga upp en seriös organi-
sation för krav och kontroll.

I 2012 års rapport granskar Swedwatch hur fyra av Sveriges ledande hobby- och verk-
tygsföretag utvecklat sitt arbete med att ta miljömässigt och socialt ansvar för risker 
inom leverantörsleden. Företagen är Clas Ohlson, Biltema, Jula och Rusta. I rapporten 
granskar Swedwatch företagens inköpsrutiner och det sociala ansvarstagandet i produk-
tionsledet, följt av en analys och rekommendationer till förbättringar. Swedwatch följer 
även upp hur Biltema och Clas Ohlson arbetat med rekommendationerna från tidigare 
rapporter.

Rapporten försöker besvara följande grundläggande frågeställningar; hur står det till 
med företagens CSR-strategier (Corporate Social Responsibility) på policynivå? Hur 
implementeras de i företagets processer? Vad gör företagen för att säkerhetsställa accep-
tabla arbetsvillkor i produktionen i Kina? Hur arbetar företagens inköpare och CSR-
ansvariga på plats i Kina? Vad anser leverantörerna och de anställda i fabrikerna om 
arbetsvillkoren i tillverkningen och behoven av eventuella förbättringar? Finns det indi-
kationer på bristande rutiner och oacceptabla arbetsvillkor? Vad kan de olika aktörerna 
göra för att se till att förbättringar sker?

Swedwatch har undersökt fem av företagens leverantörer på plats i Guangdong i Kina. 
Dessa stickprov ger indikationer på hur det kan se ut i produktionen. En generell 
beskrivning av situationen i kinesiska fabriker inom denna typ av tillverkning komplet-
terar stickproven.

Syftet med rapporten är att ge konsumenterna mer information och bidra till förbätt-
ringar på företagen. Målet är att de anställda i produktionen i Kina ska få sina lagenliga 
och mänskliga rättigheter tillgodosedda.
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2. Metod 

Materialet till bakgrunden i rapporten har samlats in via intervjuer med forskare och 
experter och från skriftliga källor från akademi och internationella organisationer. På 
de fyra företagen har Swedwatch i första hand försökt intervjua representanter från 
inköps-, CSR-avdelningar och verkställande ledning. Alla företag har varit öppna med 
information, men Biltema har inte velat delge information om kostnadsfördelning 
eller detaljer om dess sociala inspektioner. De fyra företagen kontaktades i början 
av researchprocessen och tillfrågades om att lämna ut 15 till 30 leverantörsadresser, 
helst inom kategori sommar och semesterprodukter.

Samtliga företag gick med på att låta Swedwatch få tillgång till leverantörsadresser 
under förutsättning att det tecknades sekretessavtal för att garantera att leverantörs-
adresserna inte offentliggjordes eller spreds. Det betyder att alla leverantörsnamn, 
dess lokalisering samt namnen på fabriksledning med flera, är anonymiserade i rap-
porten. Swedwatch fick senare följande information om leverantörer från företagen: 
Clas Ohlson gav fjorton leverantörer, Biltema gav fyra, Jula gav tio och Rusta gav tju-
gofem. Endast ett fåtal av leverantörerna tillverkade sommar- och semesterprodukter 
(delvis beroende på att det inte var säsong för denna produktion).

Detta betyder att företagen valt ut de leverantörerna som Swedwatch kunde granska, 
och man kan förutsätta att företagen gjort ett urval av leverantörer de känner sig 
trygga med. Swedwatch har sedan valt ut fem leverantörer som granskats: en av Bilte-
mas och Rustas, två av Julas och Clas Ohlsons som är det största av företagen. I Julas 
fall berodde det på att de delar en leverantör med Rusta. Senare visade det sig att 
även Clas Ohlson var kund hos denna leverantör. Clas Ohlson och Rusta hade nyligen 
genomfört egna revisioner på de fabriker Swedwatch besökte. Swedwatch har efter-
frågat att få besöka fabrikerna själva. Detta gick Rusta och Jula med på, men Biltema 
och Clas Ohlson krävde att få närvara vid fabriksbesöken. Swedwatch har även velat 
filma vid fabrikerna, detta tilläts hos samtliga fabriker utom hos Clas Ohlsons leve-
rantörer. Istället fick Swedwatch tillgång till filmat material från en av leverantörerna 
och stillbilder från den andra, samt möjligheter att filma vissa intervjuer. Eftersom 
urvalet är gjort av företagen själva kan vi dra slutsatsen att de problem Swedwatch 
funnit här även är vanligt förekommande generellt i leverantörsledet.

Fallstudien i Kina bygger delvis på lokal research som utförts av en Hong Kong -
baserad frivilligorganisation. Arbetet har skett under ledning av Swedwatch. Organi-
sationen har mångårig erfarenhet av att undersöka hur internationell handel påver-
kar kinesiska fabriksarbetare. Eftersom sådant arbete kan vara känsligt i Kina nämns 
inte deras namn. De har tidigare genomfört flera liknande undersökningar av arbets-
villkor i Guangdong genom intervjuer med anställda utanför fabriker. Den researcher 
som utfört intervjuerna är själv före detta fabriksarbetare med erfarenhet av liknande 
uppdrag.
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Researchern har intervjuat 46 anställda vid de fem fabrikerna2, det vill säga i genom-
snitt nio intervjuer per fabrik. Mer detaljer kring hur intervjuerna gick till finns i 
Appendix 1.

Leverantör A B C D E

Antal intervjuade 8 12 8 5 13

Antal anställda Ca 400 Ca 700 Ca 1 400 Ca 50 Ca 800

Köpare Biltema Clas Ohlson Clas Ohlson Jula Clas Ohlson 

Jula 

Rusta

Intervjuerna med anställda genomfördes från mars till maj 2012. Researchern har 
genom att uppträda som en jobbsökande utanför fabrikerna fått kontakt med arbe-
tare och frågat dem så mycket som möjligt om förhållandena på fabrikerna. Oftast 
finns det en viss misstänksamhet mot okända, och researchern uppskattar att arbe-
tarnas svar inte alltid varit helt ärliga. På fyra av fabrikerna (A, B, C och E) hade en 
tredjedel av de tillfrågade blivit tillsagda av fabriksledningen hur de ska svara på 
frågor från utomstående. Om man svarar ”fel” får de lära sig att det kan leda till att 
fabriken får mindre order, vilket betyder mindre jobb. I vissa fall saknar de anställda 
kunskap om huruvida de till exempel täcks av alla lagenliga försäkringar eller om de 
har fått rätt övertidsersättning. Det faktum att arbetarna är vana vid hårda villkor och 
dålig arbetsmiljö, kan förklara att mycket få klagade på arbetsmiljön och få berättade 
om arbetsskador eller sjukdomsfall. I rapportens fallstudiedel är Swedwatch noga 
med att påtala när resultat endast bygger på intervjuer från anställda, och när dessa 
är bekräftade eller inte av observationer eller utsagor från fabriksledningen. I april 
besökte Swedwatch de fem leverantörerna på plats i Guangdong. Varje besök tog 
cirka en halv till en hel dag och inkluderade intervjuer med fabriksledningen samt en 
genomgång av fabriken. Swedwatchs researcher fick även möjlighet att intervjua fyra 
arbetare från tre av fabrikerna.

De svenska företagen har fått ta del av fakta och resultat kring sina egna bolag och 
leverantörer och haft möjlighet att faktagranska texten. Företagen har sedan även fått 
möjlighet att läsa rapporten i sin helhet och därefter lämna en skriftlig kommentar 
som Swedwatch publicerar i anslutning till rapporten.

Swedwatch har även filmat på plats i Guangdong. Filmen kompletterar denna rapport 
och finns att se på www.swedwatch.org/sv/video 

Rapporten och filmen görs i samarbete med Peace & Love Foundation och Finnwatch.

Expertläsning har gjorts av Niklas Egels-Zandén, docent vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs Universitet. Niklas Egels-Zandén forskar i CSR och ansvarsfulla leveran-
törskedjor.

2 41 intervjuer genomfördes utanför fabrikerna och fem kortare intervjuer genomfördes inne på 
fabriken hos leverantör B.
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3. Bakgrund

3.1 Guangdongprovinsen 

Guangdongprovinsen i södra Kina var den första provinsen som öppnade sin eko-
nomi för utländska investeringar och export på 80-talet. För närvarande är Guang-
dong en av Kinas mest expansiva regioner som fortfarande lockar arbetskraft från 
hela Kina. Utvecklingen präglas av ojämlikhet mellan stad och land, liksom mellan 
infödda och migrantarbetare.3 Mer än en tredjedel av Guangdongs befolkning består 
av gästarbetare från fattigare delar av landet. I tillverkningsklustren i pärlflodsdeltat 
finns i många områden fler migrantarbetare än infödda. De har inte samma status 
som den infödda befolkningen och inte samma rätt till grundläggande service, till 
exempel skolgång och hälsovård. De har mycket begränsad möjlighet att få tillstånd 
att bosätta sig permanent i Guangdong.

Mer än hälften av migrantarbetarna är den nya generationens gästarbetare, födda på 
80- och 90-talet. Huvuddelen av dem arbetar i låglönejobb inom tillverkning eller 
service. Provinsregeringen i Guangdong är medveten om de slitningar som finns 
mellan de många migrantarbetarna och de permanent boende. 2011 lovade man ge 
ytterligare 1,8 miljoner boendetillstånd. Det är dock fortsatt mycket svårt för unga 
oetablerade migrantarbetare att få dessa tillstånd. Många gästarbetare är mycket rör-
liga, över hälften har kommit till provinsen bara det senaste året.4 

Trots rikedomen i provinsen visar en rapport från Världsbanken från 2011 att det 
fortfarande förekommer absolut fattigdom, det vill säga människor som lever på 
mindre än två USD per dag, framför allt på landsbygden i Guangdong.5 Inkomsterna 
i städerna är 2,9 gånger högre än på landsbygden, vilket är mycket i en internationell 
jämförelse. Tidigare har provinsens industri dominerats av tillverkning av enklare 
konsumentvaror, men nu ökar andelen informationsteknologi samt mer avancerad 
elektronik- och kemiindustri.6

Kinas regering har som uttalad strategi att bryta beroendet av tillverkningen av billiga 
konsumtionsvaror till västvärlden genom att öka den inhemska konsumentmarkna-

3 World bank, “Reducing inequality for shared growth in China: strategy and policy options 
for Guangdong province”, 2011-01-01, sid 4. Hämtad 2012-01-27 från http://www-wds.
worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2011/01/07/000333037_201
10107000440/Rendered/PDF/588460PUB0Redu101public10BOX353816B.pdf

4 China Labour Bulletin, “Latest population statistics show migrants still on the margins in 
Guangdong”, 2011-08-04. Hämtad 2012-01-26 från http://www.clb.org.hk/en/node/101114 

5 World bank, sid 5.
6 Arvil V. Adams, A Policy Note on Skills Development for Guangdong Province, China, 

2009-01-28. Hämtad 2012–01–27 från http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/
Resources/278200-1121703274255/1439264-1242337549970/6124382-1288297991092/
ChinaNoteGD-VanAdams09.pdf
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den. Staten styr detta bland annat genom att medvetet höja minimilönerna.7 Reger-
ingen satsar också på insatser för att locka investeringar till andra regioner än kust-
regionerna, vilket gjort att många potentiella migrantarbetare stannar i sina hem-
regioner. Flera av de undersökta leverantörerna berättar för Swedwatch om problem 
med att få tillbaka de anställda efter det kinesiska nyåret i början av februari.8 Delvis 
beror det på att arbetarna kan finna arbete i sina hemprovinser och att förhållandena 
blivit något bättre, en annan orsak är att de anställda inte har så stora möjligheter att 
påverka sin situation, utom genom att ”rösta med fötterna”, det vill säga upp sig och 
söka ett annat jobb.

7 ILO, Asia-Pacific Labour Market Update, ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 
December 2011.Hämtad 2012–01–30 från http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_168848.pdf , 

8 Intervjuer med fabrikschefer på leverantör C, D och E. En av Rustas leverantörer som 
Swedwatch hade planerat att undersöka fick strykas på grund av att arbetarna inte kom 
tillbaka efter det kinesiska nyåret vilket föranledde fabriken att flytta all produktion till den 
anläggning de hade i inlandet.

Guangdong

 • Provinsen Guangdong ligger i sydöstra Kina och har cirka 104 miljoner invånare.

 • 36,7 miljoner, drygt en tredjedel av befolkningen, är migrantarbetare.

 • Omkring 13 procents tillväxt per år de senaste åren.

 • Provinsens export står för över 30 procent av hela Kinas export.

Källa: World bank, sid 3, China Labour Bulletin och Arvil V. Adams.

FAKTA
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Kina och ILOs kärnkonventioner

Konventionerna 
om lika behand-
ling och diskri-
minering (nr 100 
och 111)

Konventionerna 
om barnarbete 
(nr 138 och 182)

Konventionerna 
om rätten till fria 
fackföreningar 
och kollektiva 
förhandlingar (nr 
98 och 87).

Konventionerna 
om tvångsarbete 
(nr 29 och 105).

Ratificerat Ja Ja Nej Nej

Källa: ILOs hemsida, http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm

Kina och ett urval av FNs MR-konventioner

Konventionen 
om ekono-
miska, sociala 
och kulturella 
rättigheter 

(ICESCR)

Kvinnokon-
ventionen 
(CEDAW) 

Barnkonven-
tionen (CRC)

Konventionen 
om civila och 

politiska 
rättigheter 
(ICCPR).

Konventionen 
för skydd 
av Migrant-
arbetares 
och deras 
familjers rät-
tigheter

Ratificerat Ja Ja Ja Nej Nej

Källa: Regeringskansliets hemsida om mänskliga rättigheter, hämtad 2012-05-30 och University of Minnesota, Rati-
fication of International Human Rights Treaties – China, hämtad 2012-05-30

3.2 Underskott på arbetare leder till förbättrade villkor

Det finns andra möjligheter än fabriksarbete för de unga i Kina idag, enligt Mang 
Chen, tidigare migrantarbetare, numera researcher som utfört intervjuerna med 
anställda i fabrikerna åt Swedwatch. Arbete inom servicenäringen är till exempel 
mer attraktivt än fabriksarbete bland de unga. Underskottet på arbetare i området 
gör även att migrantarbetarna är mer kräsna kring sina levnadsvillkor. Det har blivit 
vanligare att de anställda väljer att hyra rum utanför fabriksområdet, mot att som 
tidigare bo på fabrikens sovsalar. De flesta fabriker erbjuder numer sovsalarna gratis. 
Dock är det vanligt att arbetsgivarna tar ut en avgift för el och vatten. Fabriksarbe-
tarna i Guangdong är till allra största delen migrantarbetare från fattigare delar av 
Kina. Inom ramen för den aktuella studien var det endast en leverantör som även 
anställer lokalbefolkning.

Flera av leverantörerna menar att det har skett stora förbättringar i arbetsvillko-
ren under de senaste åren, inte minst på grund av att de lokala myndigheterna med 
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ansvar för arbetsrelaterade frågor (så kallad labour bureau) blivit noggrannare 
med att följa upp att lagstiftningen följs. Flera av leverantörerna nämner 2008 års 
arbetsrättslagstiftning som en milstolpe som gjorde att arbetsgivarna kände sig mer 
tvungna att följa lagen.

– Guangdong innan 2008 var ett eldorado för en företagare. Vi lockades med skat-
tefrihet i tio år och myndigheterna lät oss förstå att det inte var så viktigt med att följa 
alla lagar. Det fanns en tillsynes ständig ström av billig arbetskraft från landsbygden 
och beställningarna från väst ökade ständigt, berättar Michael Trevo, delägare på en 
av leverantörerna.

För att visa hur arbetskraftsbristen har förskjutit maktbalansen mellan arbetstagare 
och arbetsgivare i Guangdong uppger en av de andra ägarna, David Jiang, att det 
numera är omöjligt att tvinga någon anställd att arbeta.

– Vi måste hitta personal som är villig att arbeta för oss och följa lagen, annars kan 
arbetarna lämna in klagomål till den lokala myndigheten med ansvar för arbetsrelate-
rade frågor.

Bilden är inte lika ljus om man lyssnar på arbetare och de frivilligorganisationer som 
arbetar i Guangdong med arbetsrättsfrågor. De anställda Swedwatch får träffa tycker 
inte att något egentligen förändrats radikalt. Lönerna har ökat, men det har även 
kostnaderna, menar de.

Ny kinesisk arbetsrättslagstiftning 2008,  
The Labor Contract Law

Lagen innebär bland annat:

 • Alla anställda måste få ett skriftligt kontrakt.

 • Alla arbetsplatser ska en handbok där alla regler för arbetsplatsen sammanfattas.

 • Efter två korttidskontrakt måste arbetsgivaren erbjuda en tillsvidareanställning.

 • Om en arbetsgivare inte följer lagen kan grova böter utkrävas.

 • Arbetstagarna och arbetsgivaren kan förhandla fram ett kollektivt kontrakt där det 
fastslås löner, arbetstider och övriga arbetsvillkor.

 • De lokala myndigheterna med ansvar för arbetsrelaterade frågor har ansvar för 
tillsynen.

Källa: Labor Contract Law of the People’s Republic Of China, http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/Gene-
ralLawsandRegulations/BasicLaws/P020070831601380007924.pdf

FAKTA
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– Visst har en hel del förbättringar skett, men fortfarande förekommer det allvarliga 
förseelser. Alldeles nyligen kom det fram att flera små fabriker i Guangzhou använt 
ett förbjudet giftigt lim som lett till att flera arbetare behövde sjukvård och fyra dog, 
berättar Monina Lu från en lokal organisation som arbetar med hälsa och säkerhet 
kring Guangzhou.

3.3 Nya krav från arbetarna

Sommaren 2010 skedde två stora händelser i Guangdong som förändrade synen på 
kinesiska arbetare och skakade om flera internationella företag med produktion i 
Kina. Dels inträffade ett flertal självmord bland migrantarbetare som tillverkade elek-
tronik på Foxconn. Nyheten spreds och tvingade elektronikjättar som Apple och HP 
att agera. Dels genomfördes ett antal strejker bland arbetare i bilindustrin som lam-
slog produktionen till Honda, Toyota och andra internationella bilmärken. Enligt Boy 
Lüthje, forskare vid Frankfurt Institute of Social Research och East West Center, kan 
de här två händelserna ha fungerat som ett startskott för den kinesiska arbetsrätts-
rörelsen.9 Framför allt strejken bland underleverantörerna till Honda var något nytt. 
Maria Ahlsten forskar om konflikter på arbetsmarknaden i Kina och följer noggrant 
utvecklingen i Guangdong. Enligt henne var denna strejk banbrytande på grund av 
att den var ovanligt välorganiserad och omfattande och för att strejkdeltagarna höll ut 
länge.

– De unga arbetarna var skickliga på att använda sociala medier för att sprida infor-
mation och få allmänhetens och medias stöd, ett fenomen som man ser allt oftare 
efter den strejken, säger Maria Ahlsten.

Det andra som var ovanligt med den här strejken var arbetarnas krav på en demokra-
tisk reform av facket. Det kan, enligt Maria Ahlsten, tolkas som att industriarbetare i 
Kina är redo att organisera sig i större utsträckning. Senare tog Kinas statligt styrda 
fackförbund All China Federation of Trade Unions, ACFTU, över initiativet med nyval 
av fackrepresentanter på Honda och har fortsatt kontroll över dessa val. Strejken 
resulterade i en enorm ekonomisk förlust för Honda, och en strejkvåg i många delar 
av landet som satte stor press på ACFTU att bli bättre på att representera arbetare.10 

Enligt svenska ambassaden i Peking är migrantarbetarna numera mera medvetna om 
sina rättigheter och staten förstår i allt högre grad att de kommer att behöva möta 
missnöjet från arbetstagarna på ett nytt sätt. Den nya generationens migrantarbetare 
har andra förväntningar på sina liv, de har svagare band till sina hemorter och är 
bättre utbildade än den första generationens migrantarbetare. Missnöjet kan ta sig 
flera uttryck, dels desperation och uppgivenhet som hos de unga arbetare som tog 

9 Boy Lüthje, Which side are you on? Lessons from the strikes at auto suppliers in South China, 
AMRC, 2011-09-12. Hämtad 2012-01-26 från http://www.amrc.org.hk/node/1174 

10 Maria Ahlsten, forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Universitet i Bristol, 2012-05-
04. 
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livet av sig vid Foxconn, dels ilska som ledde till strejken vid underleverantörerna till 
bland annat Honda.11

I Guangdongprovinsen är det vanligt med vilda strejker och arbetsstopp för att 
uttrycka missnöje. Bara i Shenzhen strejkar omkring 3 000 personer varje dag i 
olika arbetsrättskonflikter. Den kinesiska staten i allmänhet, och provinsregeringen i 
Guangdong i synnerhet, har därför tvingats börja inse vikten av en bättre fungerande 
dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare.12

3.4 Ökade möjligheter till kollektiva förhandlingar?

Det finns ett visst utrymme för kollektiva förhandlingar i kinesisk lag. Arbetsrätts-
lagen från 1995 talar om kollektiva ”konsultationer” som ett nyckelverktyg för att lösa 
dispyter mellan arbetsgivare och arbetstagare, även där det inte finns etablerade fack-
förbund. Det är dock upp till arbetsgivaren att påbörja en sådan process eller inte. 
Det finns även handledning för företag i hur man kan arbeta för kollektiva kontrakt 
med arbetstagarna. Fackföreningsinternationalen ITUC påpekar dock att möjlighe-
terna till genuina kollektiva förhandlingar är mycket begränsade, eftersom ACFTU är 
de som håller i förhandlingarna och organisationen sällan eller aldrig representeras 
av de anställda. Många av de kollektiva avtalen på företagsnivå fastslår inte heller 
några mer långtgående villkor än de som redan fastslagits per lag. Det finns även 
möjlighet att förhandla kollektivt på industrinivå, även om det är ovanligt.13 

2011 började Guangdongs provinsregering visa tecken på att vilja stärka rätten till 
kollektiva förhandlingar på allvar.14 Med den nya planen, ”The rainbow-plan”, vill 
provinsregeringen att 80 procent av alla företag som har facklig representation (av 
ACFTU) i Guangdong ska omfattas av ett system för kollektiva förhandlingar 2013.15 
Bakgrunden är de omfattande publika protesterna och vilda strejker som framför allt 
är vanligt i Guangdong. Politikerna har förstått att de måste göra något för att möta 

11 Sveriges ambassad Peking, Vad har strejkande Honda arbetare med Kinas växelkurs att 
göra? Oscar Berger, 2010-07-05. Hämtad 2012-02-10 från http://www.swedenabroad.com/
SelectImageX/20428/Vad_har_strejkande_Hondaarbetare_med_Kinas_vaxelkurs_att_gora.
pdf.

12 Ibid:2.
13 International Trade Union Confederation, ITUC, “Internationally recognized core labour 

standards in the People’s republic of China”, Report for the WTO General council review of 
the trade policies of th People’s Republic of China (Geneva, 10 and 12 May, 2010), Executive 
Summary. Hämtad 2012-03-21 från http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Chinal_Final-2.pdf .

14 China Labour Bulletin, “The development of collective bargaining in China – two case studies”. 
Hämtad 2012-01-26 från http://www.clb.org.hk/en/node/101233 

15 HKTCD, the Hong Kong Trade Development Council, “Guangdong begins collective bargaining 
legislation”, 2011-11-01. Hämtad 2012-01-26 från http://www.hktdc.com/info/mi/a/
bacn/en/1X07OR2P/1/Business-Alert-%E2%80%93-China/Guangdong-begins-collective-
bargaining-legislation.htm 
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oron på arbetsmarknaden.16 Anita Chan, en ledande australiensisk forskare inom 
arbetsvillkor i Kina, menar dock att ingenting egentligen har förändrats.17 

– Kina skulle aldrig tillåta att arbetarna verkligen skulle få välja sina egna represen-
tanter.

Sally Choi Wing Sze, programkoordinator på organisationen Asian Monitor Resource 
Centre, AMRC i Hong Kong, är dock försiktigt positiv.18

– Jag tror inte den [Rainbow-plan] kommer att leda till några stora förändringar, 
men jag skulle inte heller säga att det är totalt meningslöst. Den här satsningen för in 
hela konceptet med kollektiva förhandlingar. Kanske kan det leda till att de anställda 
upptäcker vikten av organisationsfrihet, säger Sally Choi Wing Sze.

Flera av de Hong Kong – organisationer som arbetar med arbetsrättsfrågor i Kina 
menar att det är viktigt att västerländska köpare kräver att fabriksledningen hos 
deras tillverkare öppnar upp kommunikationskanaler till arbetstagarna. Ett sätt 
kan vara att se till att de fackliga representanterna på arbetsplatserna verkligen är 
framvalda av arbetstagarna, något som är mycket ovanligt idag. Debby Chan på orga-
nisationen Students and Scholars Against Corporate Misbehavior, SACOM, menar 
dock att det behövs stöd från utomstående experter, till exempel från organisationer i 
Hong Kong, för att se till att valen av fackliga representanter med påföljande förhand-
lingar om arbetsvillkor sker på demokratiskt vis.

– Köparna bör alltid kontrollera hur valen av fackföreningsrepresentanter går till 
så att det om möjligt kan leda till att de anställda själva kan involveras, säger Debby 
Chan.

Monina Lu, koordinatör på en organisation i Guangzhou som arbetar för migrantar-
betarnas hälsa och säkerhet, har varit involverad i två försök att underlätta demokra-
tiska val av fackliga representanter.19 Hennes erfarenheter är att det är väldigt svårt, 
trots att de haft uppbackning av internationella köpare.

– Ett av projekten misslyckades tidigt eftersom fabriksledningen motarbetade initia-
tivet. Det projekt som delvis lyckades pågick mellan 2009-2011, men när det verkli-
gen gällde och det fanns en demokratiskt framvald kommitté fick fabriksledningen 
kalla fötter och vägrade samarbeta. De kallade kommittén för olaglig och därmed blev 
vi tvungna att lägga ner arbetet, berättar Monina Lu.

16 IHLO, the Hong Kong Liaison Office of the international trade union movement, “ACFTU in 
a time of crisis: Back to the old ways?”, april 2009. Hämtad 2012-01-27 från http://www.ihlo.
org/LRC/ACFTU/070509A.html

17 Intervju med Anita Chan, professor i Sociologi, China Research Centre, University of 
Technology Sydney, 2012–02-14.

18 Intervju med Sally Choi Wing Sze, programkoordinator på Asian Monitor Resource Centre 
(AMRC), av Viveka Risberg, Swedwatch, 2012-04-16, Hong Kong.

19 På grund av att det som Moninas organisation gör kan vara känsligt i Kina, vill hon vara 
anonym och hennes namn är fingerat.
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Maria Ahlsten, statsvetenskaplig forskare, menar att det redan förekommer något 
som liknar kollektiva förhandlingar på vissa arbetsplatser i Guangdong.

– Arbetarna har satt i system att använda vilda strejker och arbetsstopp för att pressa 
arbetsgivaren till förhandling om löner och villkor, vilket ofta leder till att en kollektiv 
förhandling kommer till stånd, skriver Maria Ahlsten.

Hon menar att det just nu finns ett “window of opportunity” eftersom Kinas regering 
strävar efter att höja lönerna för att minska klyftorna och öka den inhemska konsum-
tionen.20 

3.5 Svenska satsningar på CSR i Kina

Sverige har sedan 2007, som enda land i världen, ett samförståndsavtal om CSR 
med Kina som innehåller skrivningar om samarbete i frågor om arbetsvillkor, arbe-
tarskyddsfrågor, konsumenträtt, industriella föroreningar och korruptionsbekämp-
ning.21 Sedan 2010 har man även byggt upp ett center för företags sociala ansvar i 
Peking. Utrikesdepartementet och Sida samverkar kring centret, men Sida står för 
finansieringen med 7,2 miljoner fördelat på två år.22  

– Idén är att vi ska försöka påverka Kina genom långsiktig dialog. Vi berättar vad vi 
står för och som vi upplever det har dialogen blivit allt mer öppen genom åren, berät-
tar Lisa Emilia Svensson, CSR-ambassadör och chef för Globalt Ansvar på Utrikesde-
partementet.23

I samarbetet ingår utbildningar av kinesiska företag i CSR och möten på olika nivåer 
med myndigheter och politiker. Bland annat kommer en kinesisk delegation att 
besöka Sverige under 2012 för att studera hur Sverige arbetar med företagsansvar. 
Lisa Emilia Svensson förstår att det finns en risk att Sverige hjälper diktaturen Kina 
att framstå som en stat som tar ansvar för mänskliga rättigheter, men menar att för-
delarna överväger.

– Sverige har valt att på diplomatisk väg försöka påverka Kina. Vi är ett väldigt litet 
land och Kina är enormt, men vi tror ändå att vi kan ha en viss positiv påverkan.

Lisa Emilia Svensson har märkt att kinesiska myndigheter och politiker är intres-
serade av svenskt fackligt arbete, inte minst med tanke på de tilltagande vilda strej-
kerna i Guangdong.

20 Maria Ahlsten, forskare, School for Sociology, Politics and International Studies, University of 
Bristol, e-post 2012–05–02.

21 Sveriges ambassad Peking, Sveriges bilaterala relationer med Kina, 2010-05-06. Hämtad 
2012-02-10 från http://www.swedenabroad.com/SelectImageX/20428/Bilaterala_
relationer_100506.pdf 

22 Sida, Sida satsar på ett center i Peking för företags sociala ansvar, 2010-03-30. Hämtad 2012-
02-10 från http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2010/Mars/Sida-satsar-pa-ett-center-i-
Peking-for-foretags-sociala-ansvar--/ 

23 Intervju Lisa Emilia Svensson, Globalt Ansvar, UD, 2012–03–14.
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– Vi kan berätta hur vi arbetar i Sverige och visa på fördelarna med fri organisering, 
säger hon.

3.6 Utvecklingen av CSR-krav

Det hör numera till det normala att konsumentnära företag med produktion i låg-
löneländer har ett CSR-arbete som går ut på att man ställer vissa krav på rimliga 
arbetsvillkor och sedan kontrollerar att kraven efterlevs. Internationellt startade 
denna trend i början av 1990-talet och de första svenska företagen införde uppfö-
randekoder under 90-talet. Diskussionen om hur effektiv detta arbete är har pågått 
lika länge. För företag som påbörjar detta arbete, är det viktigt att dra lärdomar av de 
erfarenheter som gjorts.

Företagsekonomer vid Lunds Universitet har gjort en genomgång av CSR-arbetet hos 
de 100 största detaljhandelsföretagen. Forskningen visar att en övervägande majori-
tet (över 80 procent av företagen har uppförandekoder och besöker första (närmaste) 
produktionsledet. De flesta företag vidtar inte fler åtgärder än så. Det har stor bety-
delse vilken bransch företagen tillhör. Kläder, leksaker och livsmedel ligger generellt 
före många andra branscher.24

– Svenska företag är alltid mycket små i jämförelse med till exempel amerikanska och 
det är förstås en utmaning att kunna påverka leverantörerna. Vissa företag gör därför 
strategiska val som att minska antalet leverantörer eller att följa större köpare, säger 
Jens Hultman, docent, Företagsekonomiska institutionen, vid Lunds Universitet.25

Även på Handelshögskolan i Göteborg bedrivs forskning kring CSR. Enligt Niklas 
Egels-Zandén, som är docent där, visar forskningen att uppmärksamhet från frivil-
ligorganisationer och media leder till att företag påbörjar och/eller intensifierar sitt 
CSR-arbete. Om företagens CSR-arbete verkligen leder till förbättrade arbetsvillkor 
är omtvistat.26 Den mesta forskningen på området har visat att företagens arbete med 
att förbättra arbetsvillkoren genom uppförandekoder inte ger hållbara förbättringar.

Richard Locke, forskare vid MIT Sloan School of Management, har tillsammans med 
andra forskare genomfört omfattande studier av bland annat Nikes CSR-arbete. 
Deras slutsatser är bland annat att stora globala märkesföretag som arbetat med 
koder sedan 1991 har en stor andel leverantörer som inte följer dess uppförandekod. 
Problem kring extrema arbetstider, fackföreningsdiskriminering och hälsa och säker-
het fortsätter. Enligt forskarna beror det på ett antal felaktiga grundantaganden kring 
uppförandekoder och kontroller. Logiken bakom koder och kontroller är att leveran-

24 Jens Hultman och Ulf Elg, “Retailers’ management of Corporate social responsibility (CSR) in 
their supplier relationships – does practice follow best practice?”, The international Review of 
Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 21, No. 5, December 2011, s 452, Routledge. 
Skickad till Swedwatch av Jens Hultman 2012–03–07.

25 Intervju med Jens Hultman, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds Universitet, 
2012-03-07.

26 Intervju med Niklas Egels-Zandén, docent, Centre for Business in Society, Handelshögskolan 
Göteborg, 2012-01-27.
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törerna alltid tjänar på att följa koderna, men i verkligheten är det sambandet inte 
så klart. Många gånger går den affärsmässiga logiken ut på att erbjuda en billig och 
snabb leverans, och ändå se ut som man följer koderna. En revision en eller ett par 
gånger om året kan inte avslöja missförhållanden.

Forskarna argumenterar att det till och med kan vara kontraproduktivt med alla 
resurser som läggs på att fylla i dokumentation och kontrollfrågor. Man kan missa 
tillfället att få med sig leverantören på att komma tillrätta med grundorsakerna till 
bristande arbetsvillkor.27 

Företagen riskerar att hamna i en katt och råtta-jakt utan ände, eftersom det alltid 
finns nya sätt att ge falsk information vid kontroller och bedömningar. Detta är något 
som Swedwatch pekade på redan 2004 i rapporten om leksakstillverkning i Kina.28

Forskningen visar dock att chanserna att uppförandekoden ger effekt ökar när köpa-
ren har betydande del av inköpen, när kraven är samstämmiga med krav från andra 
köpare och sist men inte minst när köparen gått in i samarbete med leverantören, 
snarare än bara kontrollerat och påpekat fel.29 Leverantörer som organiserar om 
arbetet mot större deltagande av de anställda lyckas bättre än de leverantörer som 
endast försöker kontrollera de anställda på traditionellt hierarkiskt vis.30 

Många stora företag som hållit på länge med uppförandekoder har allt mer flyttat 
fokus från uppförandekoder och kontroller av dessa till att titta på hur man kan för-
ändra managementmetoder och organiseringen av arbetet. Utvecklingen har gått mot 
mer deltagande (av leverantörerna och de anställda), kapacitetshöjning av leverantö-
rerna och inkludering med övergripande inköpsstrategier.31 

Richard Locke och Monica Romis förespråkar att företagen i framtiden tar större 
hjälp av frivilligorganisationer och fack i själva kontrollarbetet. När det är möjligt bör 
de även utnyttja den statliga kontrollen av arbetsvillkor. De menar också att företa-
gen bör samarbeta med leverantörerna i omorganiseringen av arbetet på ett sätt som 
gynnar medverkan från de anställda.32 

27 Richard Locke, Matthew Amengual och Akshay Mangla, Virtue out of Necessity? Compliance, 
Commitment, and the Improvement of Labor conditions in Global Supply Chains, Politics 
Society 2009; 37; 319 och 326-328, 2009-07-06.

28 Kristina Bjurling, Billig, snabb och lydig, Swedwatch, 2004-10-25. Hämtad 2012-02-13 från 
http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/billig-snabb-och-lydig.

29 Richard Locke, Fei Qin och Alberto Brause, Does Monitoring Improve Labor Standards? 
Lessons from Nike, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Mangement, Juli 
2006. Hämtad 2012–02–13 från http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/
workingpaper_24_locke.pdf och Niklas Egels Zandén, opublicerat working paper, Revisiting 
Suppliers’ Compliance with MNCs’ Codes of Conduct.

30 Richard Locke och Monica Romis, Improving Work Conditions in a Global Supply Chain, MIT 
Sloan Management Review, 2007, Vol 48, no 2. Artikel skickad till Swedwatch 2012–01-27.

31 Niklas Egels-Zandén och Jens Hultman. 
32 Richard Locke och Monica Romis: s 61.
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3.7 FNs ramverk för företag och mänskliga rättigheter: nya 
förväntningar på företag

I juni 2011 antog FNs kommittée för mänskliga rättigheter nya principer för hur före-
tag förväntas följa de mänskliga rättigheterna globalt.33 Principerna har arbetats fram 
2005-2011 under ledning av professor John Ruggie, FNs speciella sändebud för före-
tag och mänskliga rättigheter. Principerna vänder sig både till stater och företag, där 
staterna förväntas skydda de mänskliga rättigheterna genom att bland annat stifta 
lagar som förebygger MR-kränkningar från företag. Företagen förväntas respektera 
de mänskliga rättigheterna bland annat genom att undersöka hur deras verksamhet 
påverkar eller riskerar att påverka mänskliga rättigheter. Det innebär att alla företag 
bör genomföra riskanalyser och sedan möta dessa risker med åtgärder, en så kallad 
due diligenceprocess.34

Due diligence gällande mänskliga rättigheter

Due diligence gällande mänskliga rättigheter innebär att företaget ska:

 • Anta en övergripande MR-policy

 • Analysera verksamhetens inverkan på mänskliga rättigheter

 • Agera på resultaten

 • Spåra och följa upp hur det egna företaget agerat

 • Kommunicera hur företaget hanterat resultaten

FAKTA

Principerna i FNs nya ramverk finns även inkluderade i den revidering av OECDs 
riktlinjer för multinationella företag som genomfördes 2011, i ISO 26000 som kom 
2010 samt i EU-kommissionens kommunikation om CSR från oktober 2011. Detta 
gör att det numera finns en bred internationell samsyn på vilka förväntningar som 
finns på internationellt verksamma företag, stora som små. Företag ska ta reda på 
och hantera sina risker för att kränka olika aspekter av de mänskliga rättigheterna i 
hela sin verksamhet. I FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter 
föreskrivs att företag har ansvar att relatera till samtliga mänskliga rättigheter – de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna och de medborgliga och politiska 
rättigheterna.

33 FN, UN Human Rights Council endorses principles to ensure businesses respect human rights, 
2011-06-16. Hämtad 2012-02-07 från http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=387
42&Cr=human+rights&Cr1

34 FNs kommitteé för mänskliga rättigheter, Protect, Respect and Remedy Framework for 
Business and Human rights, Report of the Special Representative of the Secretary General on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John 
Ruggie, Summary, 2008-04-07, Eighth session, Agenda item 3. FNs kommitteé för mänskliga 
rättigheter, Guiding Principles on Business and Human Rights: implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Report of the Special Representative of 
the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other 
business enterprises, John Ruggie, 2011-03-11, Seventeenth session, Agenda item 3.
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Företag inom hobby- och verktygsbranschen, med en huvuddel av sin produktion i 
Kina, löper stor risk för inblandning i kränkningar av mänskliga rättigheter. Efter-
som kinesiska medborgares mänskliga rättigheter begränsas kraftigt av staten, finns 
en uppenbar risk att företag som har verksamhet i Kina blir medskyldiga till kränk-
ningar av mänskliga rättigheter. Enligt John Ruggie har företag ansvar genom hela 
leverantörskedjan, men hur stort ansvar ett enskilt företag kan förväntas ta beror på 
dess inverkan och storlek.

Den tredje delen av FNs nya principer gäller rätten till gottgörelse, det vill säga att 
individer eller grupper som drabbats av kränkningar av mänskliga rättigheter ska 
kunna föra fram klagomål till en instans som på ett rättvist sätt kan hantera och 
avgöra om någon gottgörelse ska utgå. För hobby – och verktygsföretagen skulle detta 
innebära att man även ska införa någon form av klagomålsinstans, så att det finns 
kanaler att uttrycka missnöje.35

35 FNs kommitteé för mänskliga rättigheter, Guiding Principles on Business and Human Rights: 
implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework.

Fabriksarbetarna i Guangdong är oftast migrantarbetare från fattigare delar av Kina.
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4. De fyra hobby- och verktygsföretagen

4.1 Clas Ohlson

Clas Ohlson startade som ett postorderföretag år 1918. Grundaren, Clas Ohlson var 
VD för företaget ända fram till sin död 1979. Företaget Clas Ohlson är numera börsin-
troducerat och företagets nuvarande VD och koncernchef heter Klas Balkow. Företa-
get har ett brett sortiment inom bygg, hem, multimedia, el och fritid. Clas Ohlson har 
butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.36 Etablering på nya marknader 
är ett långsiktigt mål och för verksamhetsåret 2012/13 innebär detta att man öppnar 
mellan 15-20 nya butiker. Företaget har idag ett tillväxtmål på lägst 10 procent per 
år.37

Clas Ohlson presenterar relativt mycket information om hållbar utveckling och CSR 
på sin hemsida, något som företaget menar efterfrågas av såväl kunder som medarbe-
tare och andra intressenter. Företaget har en uppförandekod som innehåller lagliga 
krav samt krav på arbetsvillkor, miljö, antikorruption och regler om tillämpning och 
uppföljning av uppförandekoden.38 Företaget presenterar information om sitt CSR-
arbete i sin senaste årsredovisning som även innehåller en hållbarhetsrapport. Clas 
Ohlson har ett CSR-forum, där företagets hållbarhetsmål, strategier, planer och akti-
viteter koordineras och följs upp av en grupp ur högsta operativa ledning och specia-
lister inom uppförandekoder och miljöområdet.

4.1.1 Inköpsorganisation och CSR

Clas Ohlson köper in produkter från över 600 leverantörer i 30 länder. 38 procent 
av leverantörerna finns i Asien, och en majoritet av dem i Kina. Om man tittar på 
produkternas ursprungsland är 64 procent från Asien, och en övervägande del från 
Kina.39 Sedan 2008 har företaget ett inköpskontor med CSR-avdelning i Shanghai, 
Kina. 2012 är det 38 anställda i Shanghai. Clas Ohlson har även ett kontor i Shenzhen 
sedan 2011 med 13 personer anställda. CSR-avdelningen har som främsta uppgift att 
kontrollera, bedöma och följa upp att Clas Ohlsons uppförandekod efterlevs, men 
även att utbilda och informera leverantörer och tillverkare i Asien om koden. Clas 
Ohlson använder sig i stor utsträckning av externa auditörer om produktionen ligger 
i övriga asiatiska länder, eftersom företagets egna auditörer är specialiserade på kine-
siska förhållanden och lagar.

36 Clas Ohlsons hemsida, hämtad 2012-01-31 från http://om.clasohlson.com/foretaget/
Historien-om-Clas-Ohlson/

37 Clas Ohlson, Årsredovisning 2010/11 s. 50, hämtad 2012-01-31 från http://about.
clasohlson.com/Global/pdf/shareholders/financial_reports/2010_2011/ClasOhlson_
Arsredovisning_2010_11.pdf 

38 Clas Ohlsons hemsida, Hållbar utveckling. Hämtad 2012-01-31 från http://om.clasohlson.
com/foretaget/Hallbar-utveckling/ 

39 Årsredovisning 2010/11, s. 40-42. Hämtad från http://about.clasohlson.com/Global/pdf/
shareholders/financial_reports/2010_2011/ClasOhlson_Arsredovisning_2010_11.pdf 
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Jula Rusta Clas Ohlson Biltema

Har uppförandekod Ja, sedan 2007 Ja, sedan 
2005

Ja, sedan 2005 Nej, men vissa 
etiska krav 
sedan 2007

Senast reviderad 2011 2012 2010

Antal leverantörer 
i Kina

ca 550 ca 250 ca 600 ca 600

Andel produktion 
i Kina

ca 80% ca 40% ca 50% ca 40%

Antal fabriksrevisio-
ner i Kina 2011

60 1 48 540 80 2

Har CSR-personal  
i Kina

Nej, men from 
sommaren 2012 
ska 1 anställas. 

Ja, 3 st. Ja, 8 st. Nej, arbetet 
utförs av inköps-
ansvariga.

Orderläggning efter 
CSR-prestanda

Nej Nej Ja Nej

Besöker alla 
leverantörer innan 
kontrakt

Nej Ja Ja Ja

Koden översatt till 
kinesiska

Ja, sedan 2011 Ja, sedan 
2011

Ja, sedan 2007

Har utbildning till 
leverantörerna

Nej, men info Nej, men info Ja Nej, men info

Har utbildning till 
anställda

Nej Nej Enstaka  
(ett projekt)

Nej

Har infört klago-
målsinstans

Nej Nej Ja, fast bris-
tande

Nej

När Swedwatch undersökte Clas Ohlsons inköp i Kina 2005 köptes alla varor in via 
agenter. Idag köper företaget fortfarande in omkring hälften av varorna via agenter. 
Enligt John Womack, informationschef på Clas Ohlson, har man samma rutiner för 
att kontrollera CSR-arbetet hos agenternas tillverkare som vid egna direktinköp.40 
2005 ställde Clas Ohlson inga etiska krav på produktionen utöver den policy mot 
barnarbete som antogs 1998. Företaget visste ofta inte ens var produktionen skedde. 
Dåvarande VD:n Gert Karnberger menade att Clas Ohlson inte hade som arbetsupp-
gift att ”åka runt och titta på fabriker.”41 2011 genomförde företaget 540 sociala revi-
sioner i Kina för att kontrollera den kod som antogs sent 2005.

40 Intervju med John Womack, informationschef, Clas Ohlson, 2012-02-21.
41 Svenska Dagbladet, Kritik mot Clas Ohlsons etiska kontroll. Hämtad 2012-06-04 från http://

www.svd.se/naringsliv/kritik-mot-clas-ohlsons-etiska-kontroll_1050381.svd

1. Varav 50 st av inköpsansvariga och 10 st av revisionsbolaget SGS. 
2. 250 st 2010 och 254 första halvåret 2012.
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Clas Ohlson

 • Mer än 150 butiker i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien

 • Omsättning: 5828 Mkr 2011

 • Antal anställda: ca 4000 personer

 • 600 leverantörer i 30 länder 

Källa: Clas Ohlson Bolagsfakta, www.bolagsfakta.se

FAKTA

Clas Ohlson har utvecklat en databas där inköpsavdelningen och CSR-avdelningen i 
Shanghai utbyter löpande information om leverantörerna. Databasen bygger på ett 
system där varje leverantör bedöms på en skala från grön till röd, där grön är helt 
godkänd och att fabriken uppfyller alla kodens krav och röd innebär att man funnit 
allvarliga avvikelser från koden vilket leder till förbud att köpa. Inom färgkoden gul 
finns ytterligare en intern gradering från poor, avarage till excellent.

– Excellent gul är väldigt bra för oss. 80 till 85 procent av leverantörerna är gula i vår 
databas och därför behövs ytterligare en intern gradering, berättar Eva Berg, leveran-
törsstrateg och kategorichef för sortimentet hem på Clas Ohlson.

Inköpsavdelningen skriver in i databasen om de till exempel anser att en specifik 
leverantör har en viktig betydelse framöver, varpå CSR-avdelningen kan ta beslut att 
arbeta mer aktivt med till exempel utbildning, för att förmå leverantören att höjas 
från gul till excellent gul eller grön. Åt andra hållet gäller att CSR-avdelningen kan 
ändra bedömningen för leverantörerna efter sociala inspektioner och skriver infor-
mation som är viktig för inköpsavdelningen att veta. Under 2012 har Clas Ohlson ett 
projekt som syftar till att lyfta alla nyckelleverantörer inom olika kategorier till excel-
lent gula eller gröna.

– Vi ser ett mönster att det blir bättre och bättre, men ibland dyker det och då kan det 
bero på att fabriken gömde undan avvikelser och att vi sedan hittade detta, säger Eva 
Berg.

De vanligaste avvikelserna från koden är övertid, brandsäkerhet och att leverantö-
rerna inte ger alla anställda rätt försäkringar. Företaget menar att det framför allt är 
övertidsreglerna som gör att det är svårt att få gröna leverantörer. När leverantörer 
har för hög arbetstid försöker Clas Ohlsons auditörer förmå leverantören att succes-
sivt sänka arbetstiden.

– Vi börjar med att kräva att de åtminstone ger en dag ledigt per vecka, sedan vill vi 
se en procentuell minskning. Vi ber att få en plan för hur de själva planerar att få ner 
arbetstiden, till exempel genom att lägga till ett skift eller effektivisera produktionen 
genom att investera i nya maskiner, berättar Liselott Holmgren, CSR-chef på Clas 
Ohlson i Shanghai.
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– På det första mötet är vi noga med att understryka att det är bättre att leverantören 
talar om vilka problem de har, att vi förstår om de inte till 100 procent följer kraven 
från början och att vi vill bidra till förbättringar tillsammans med dem. Det är mycket 
bättre än att de förvränger sanningen, säger Eva Berg.

Clas Ohlson ger skriftlig och muntlig information till sina agenter och leverantörer, 
men än så länge har de inte genomfört någon generell muntlig information till de 
anställda i tillverkningen. Clas Ohlson medverkar i ett projekt med Rädda Barnen i 
Kina där det ingår att unga anställda får utbildning kring sina rättigheter, som hit-
tills har genomförts vid en av företagets leverantörer. Koden är översatt och ska sitta 
uppe på väggen. Det finns även en e-postadress till CSR-avdelningen dit anställda kan 
skriva om man finner avvikelser mot kodens innehåll. Ingen har hittills vänt sig spon-
tant till Clas Ohlson genom denna kanal.

4.2 Biltema

Biltema grundades 1963 av Sten-Åke Lindholm med idén om att hålla lägre priser än 
konkurrenterna genom att slopa underleverantörer och mellanled och istället köpa 
produkter direkt från fabrikerna. Produkterna ligger inom ramen för detaljhandel 
och företaget har ett sortiment som innehåller allt från bilreservdelar och verktyg till 
fritid, hem och teknik.42 Biltema finns i Sverige, Finland, Norge och Danmark, men 
den största marknaden och halva koncernens omsättning finns i Sverige.43 Biltema-
koncernen ägs av holländska Biltema BV som i sin tur kontrolleras av en schweizisk 
stiftelse som Sten-Åke Lindholm står bakom. VD sedan hösten 2011 är Olle Nilsson. 
För att kunna nå målet med en omsättning på 10 miljarder år 2015 krävs en expan-
sion samt återköp av de butiker som är franchiseägda.44

Biltema

 • Drygt 80 Biltemavaruhus i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 • Total omsättning: 5,4 miljarder kronor 2010, varav 2,4 miljarder kronor i Sverige.

 • Antal anställda: Omkring 2000.

 • 1000 leverantörer i 45 länder.

Källa: Biltemas hemsida, hämtad 2012-02-02 från http://biltema.se/sv/Om-Biltema/Biltema-idag/, Jonas 
Melzer, ”Biltema – Kungen köper alla butikerna”, Affärsvärlden, 12 juli 2011, hämtad 2012-02-03 från http://
www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3217781.ece , e-post från Olle Nilsson, Biltemas VD, 2012-05-24 
samt intervju med Jonas Rydberg, inköpsansvarig, Birgma, Shenzhen, 2012-04-20.

FAKTA

42 Biltemas hemsida, hämtad 2012-02-02 från http://biltema.se/sv/Om-Biltema/
43 Dagens ps, ”Källarfirman blev miljardföretag”, Dagensps.se. Hämtad 2012-02-03 från http://

www.dagensps.se/artiklar/2011/07/12/87815271/index.xml 
44 Jonas Melzer, ”Biltema – Kungen köper alla butikerna”, Affärsvärlden, 2011-07-12, hämtad 

2012-02-03 från http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3217781.ece och Andreas 
Cervenka, ”Biltema-kungens jackpot: 500 mkr”, Affärsvärlden, 2005-08-02, hämtad 2012-06-
11 från http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2542807.ece 
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4.2.1 Inköpsorganisation och CSR

Biltema har sedan 2005 lagt ut hela inköpsorganisationen på det schweiziska företa-
get Birgma International. Enligt Biltemas VD, Olle Nilsson, berodde detta på att före-
taget började få ett ohanterligt stort antal artiklar att hålla reda på och att valet stod 
mellan att antingen bygga upp en egen inköpsorganisation med närvaro i Asien eller 
köpa in den kompetensen. Valet föll då på Birgma eftersom företaget redan hade ett 
väletablerat nätverk av lokalt anställd personal i flera länder i Asien, och framför allt 
i Kina. Birgma sköter i praktiken alla inköp åt Biltema. Jonas Rydberg, inköpsansva-
rig på Birgma, berättar att Biltema numera är Birgmas enda kund och att de köper in 
varor i uppemot 45 länder hos omkring 1000 leverantörer. Birgma har fyra kontor i 
Kina och dess personal besöker samtliga leverantörer vid nästan varje order. 

Arbetet styrs av avtal och i dessa avtal står det även inskrivet att Birgma måste följa 
Biltemas etiska krav. Birgma har också en egen social standard som speglar Biltemas 
etiska krav, vilka är:

• Alla leverantörer och producenter måste leva upp till de sociala rättigheter som 
existerar i respektive land.

• Nationella arbetsvillkor såsom minimilöner, maximal arbetstid och säkerhetsstan-
dard måste strikt efterlevas.

• Barnarbete får under inga villkor förekomma och gällande minimiålder för arbets-
tagare måste strikt följas.

Rätten för arbetstagare att organisera sig fackligt och förhandla kollektivt nämns inte. 
Jonas Rydberg på Birgma kan inte förklara varför det fortfarande inte finns någon 
uppförandekod för Biltemas inköp, trots att kritik mot detta framfördes redan 2005.

– Vi bör ha en uppförandekod som är tydlig med fler detaljer, säger Jonas Rydberg.

Enligt Olle Nilsson, VD på Biltema, har företaget dock medvetet valt att inte nämna 
några detaljer eftersom risken då istället är att man missar något.45 

Birgma skriver in de sociala kraven i alla kontrakt som leverantörerna måste skriva 
under innan någon affär inleds. Birgma följer upp kraven med inspektioner som 
utförs av Birgmas inköpspersonal. Biltemas produktchefer besöker de viktigaste 
leverantörerna. Biltema känner inte till några detaljer om Birgmas uppföljning av de 
sociala kraven. Olle Nilsson uppger till Swedwatch att han litar fullt ut på Birgma.

– Vi har ett avtal med Birgma att de ska följa våra krav. Så här långt har vi inte haft 
någon anledning att misstro eller ifrågasätta detta. Vi har ett intresse av att ha gott 
rykte och det får vi ju inte om vi jobbar med sådant som ni på Swedwatch jobbar 
emot, säger Olle Nilsson.

Biltema känner inte till hur många leverantörer som producerar varor åt Biltema eller 
hur många leverantörer som byts ut årligen. Olle Nilsson anser att det är bättre med 

45 E-post från Olle Nilsson, VD, 2012-03-22.
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långsiktiga relationer med färre antal leverantörer, men menar att det är helt och 
hållet upp till Birgma att styra.

Jonas Rydberg på Birgma vill inte svara på omsättningen av leverantörer, men säger 
att Birgma alltid utmanar sina leverantörer för att få bästa pris och kvalitet.

– Kan de inte hålla priset med bibehållen kvalitet får vi gå vidare, säger han.

Enligt Olle Nilsson har det blivit allt vanligare att Birgma återkommer till Biltema 
och säger att det inte går att hitta leverantörer som kan utföra deras order till det pris 
Biltema tänkt sig på grund av ökade kvalitets- och miljökrav från lagstiftningen inom 
EU. Men Biltema är inte alltid villiga att höja priset, utan väljer då hellre att hoppa av 
affären. Enligt Olle Nilsson handlar det om konkurrens från företag som inte följer 
alla bestämmelser.

– Vi har en vision att vi ska erbjuda ett bra pris. Om vi redan från början ligger 20–40 
procent högre, då väljer vi hellre att vänta.

Birgma genomför alltid en inspektion som kontrollerar kvalitets, -produktions- och 
CSR-aspekter hos alla nya leverantörer. Vad det gäller CSR går Birgmas egen inköps-
personal igenom frågor kring arbetstider, kompensation, barn- och tvångsarbete, 
diskriminering, disciplinära regler, möjligheten att förhandla och diskutera med 
ledningen, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och kvalitetssystem. Jonas Rydberg upp-
skattar att Birgma har anmärkningar i cirka 10 procent av fallen. Dessa handlar oftast 
om hälsa och säkerhet och har alltid lett till att förbättringar sker. Han kan inte pre-
cisera hur ofta inspektioner kring CSR sedan löpande återkommer. Birgma har ingen 
bestämd maxgräns för arbetstid, utan säger att kravet är att följa nationell lag.

– Jag är inte otrygg i hur det fungerar, men jag kan inte garantera allt till 100 pro-
cent, CSR kommer inte alltid först, utan kvalitet och säkerhet kan vara det som vi 
lägger mer fokus på. Vi kan säkert förbättra oss på det här området, säger Jonas Ryd-
berg.

Samtidigt poängterar Jonas Rydberg att Birgma genom sin starka lokala närvaro har 
stor kunskap och insyn i hur leverantörerna arbetar.

– Det tror vi är det mest effektiva sättet, att vara närvarande.

Biltema kräver även att leverantörerna själva utför kontroller av sina respektive 
underleverantörer.46 Än så länge har företaget dock inte utfört några inspektioner i 
detta led. Jonas Rydberg på Birgma menar att det är svårt att utföra inspektioner hos 
underleverantörerna, eftersom det är ett så stort antal. Men Birgma ska nu påbörja 
inspektioner bland de största leverantörernas underleverantörer.47

46 Biltema, hämtad 2012-02-02 från http://biltema.se/sv/Om-Biltema/Vart-arbete-med-
Valgorenhet/ 

47 E-post från Jonas Rydberg, inköpsansvarig, Birgma, 2012-05-23.
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4.3 Jula

Jula etablerades 1979 och är ett familjeföretag ägt av Lars-Göran Blank och Karl-
Johan Blank. Sortimentet består av produkter till villa/fritidsägare, hemmafixare, 
lantbrukare och hantverkare. Företagets affärsidé bygger på att kunna erbjuda både 
hemmafixare och proffs ett attraktivt sortiment till låga priser. Detta möjliggörs 
genom inköp av stora volymer direkt från tillverkare, utan mellanhänder.48 Företagets 
varuhus finns i Sverige, Norge och sedan hösten 2011 även i Polen. Delägaren och 
koncernchefen Karl-Johan Blank säger att företaget ökar sin expansionstakt och att 
det under 2012 kommer att öppnas 12 nya butiker. Den största expansionen kommer 
att ske i Polen där sex nya varuhus ska öppna 2012. 49

Jula

 • 48 varuhus i Sverige, Norge och Polen. Sex nya varuhus planeras i Polen under 2012.

 • Omsättning: 2,7 miljarder 2011, en ökning på 7,5 procent.

 • Personal: 1700 anställda i Sverige, Norge och Polen.

 • 1 000 leverantörer, varav 550 i Kina.

Källa: DN, ”Jula sålde mer i fjol”, 2012-02-02. Hämtad 2012-02-06 från http://www.dn.se/ekonomi/jula-salde-
mer-i-fjol och Julas hemsida, hämtad 2012-02-06 från http://www.jula.se/om-jula/ 

FAKTA

4.3.1 Inköpsorganisation och CSR

Jula har en uppförandekod sedan 2007 med krav som bygger på lokal lagstiftning, 
ILO konventioner, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FNs 
barnkonvention. Koden innehåller även en paragraf om miljökrav. Dessa etiska och 
miljömässiga krav riktar sig till alla led som är involverade i tillverkning eller leverans 
till Jula, det vill säga såväl leverantörer som underleverantörer. Tillverkare och leve-
rantörer ska på Julas begäran tillåta inspektioner på alla produktionsanläggningar 
samt kunna informera om var varje order tillverkas.50

Jula köper in omkring 50–60 procent direkt i Kina och ytterligare 10–20 procent 
genom handelshus i Europa. Många av inköpen inleds på de mässor i Kina som 
hålls en gång per halvår. Genom att lyfta ut produkttest, miljö, kvalitet och etik från 
inköpsavdelningen har Jula under 2011 skapat en fristående CSR-avdelning där 
Johan Dahlström är nytillsatt CSR-chef. Företaget har ett kontor i Shanghai med en 
anställd som till sommaren 2012 ska ha fem personer anställda, varav en som sysslar 
med CSR på heltid.

48 Julas hemsida, hämtad 2012-02-06 från http://www.jula.se/om-jula/ 
49 Thomas Karlsson, ”Rekordår för Jula”, DagensHandel.se, 2012-02-02. Hämtad 2012-02-06 

från http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/89BF8C4A172291BEC125799800667F4
1?open 

50 Jula hemsida, hämtad 2012-02-06 från http://www.jula.se/om-jula/uppforandekod/ 
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Enligt Julas uppförandekod, senast uppdaterad 2011, ska alla företagets leverantörer 
kommunicera innehållet i uppförandekoden till alla anställda och underleverantörer. 
Men det sker ännu inte i praktiken. Uppförandekoden kommuniceras och signeras 
dock av leverantörsledningen innan det sker någon affär, enligt Magnus Sigurd, 
inköpschef. Det vanligaste är att leverantörerna skriver under efter ett par frågor. 
Fram till 2011 fanns koden endast på svenska och engelska.

– Vi märkte att de inte förstod koden eftersom vi ofta fick konstiga frågor, idag har vi 
koden även på kinesiska.

Julas närvaro på fabrikerna sker dels genom att produktcheferna besöker dem, dels 
genom kvalitetstester. Men endast omkring 60 till 70 procent av leverantörerna 
besöks överhuvudtaget. Företaget har inga egna systematiska kontroller av uppfö-
randekoden, utan hittills har kontrollen av koden genomförts av produktcheferna 

Här monteras solstolar till bland annat Jula och Ica.
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som ser om det förekommer några uppenbara brister. Enligt Magnus Sigurd prio-
riterar företaget att besöka de leverantörer som inte har andra stora västerländska 
köpare och där det inte finns erfarenhet av arbete med uppförandekoder.

Sedan hösten 2011 har företaget även påbörjat arbete med att kontrollera uppfö-
randekoden genom sociala revisioner där leverantören granskas utifrån uppförande-
koden. Tio revisioner som köpts in av revisionsföretaget SGS har genomförts så långt 
och ytterligare 100 inspektioner planeras för 2012. Avvikelser som hittades var bland 
annat arbetsmiljöregler som inte följdes. Jula kan inte uppge någon tidpunkt när 
samtliga leverantörer ska ha kontrollerats utifrån uppförandekoden. Enligt Magnus 
Sigurd är det viktigt att företaget hinner med att hantera och åtgärda resultaten, inte 
bara genomföra inspektioner. Planer finns på att genomföra en kortare version av 
kontroll som ska genomföras innan en order läggs för första gången hos en leveran-
tör.

Magnus Sigurd anar att det kan förekomma att deras kod inte följs idag, framför allt 
när det gäller regler om arbetstid. Oftast är det inte något de får reda på, men han ger 
ett exempel på hur det kan se ut för leverantörerna.

– För ungefär ett år sen ringde en leverantör som skulle leverera digitalboxar, och sa 
att de inte skulle hinna leverera i tid, men att han kunde tvinga dem att jobba övertid.

Magnus Sigurd påpekade då att detta inte var förenligt med Julas uppförandekod och 
inte kunde accepteras. Magnus Sigurd menar att det bästa Jula kan göra från inköps-
sidan för att förhindra extrem övertid är att försöka lägga order i god tid och inte 
pressa ledtiden.

På den gigantiska mässan för hem och verktyg i Guangzhou träffade Swedwatch 
produktcheferna för dessa områden. Båda ansåg att fabrikerna de arbetar med har 
utvecklats enormt.

– För 20 år sedan var det inte roligt att göra fabriksbesök just för att det kunde se 
så illa ut, nu känns det mycket mer positivt, säger Stefan Rundberg, produktchef för 
hem och fritid på Jula.51

51 Stefan Rundberg, produktchef för hem och fritid på Jula, Guangzhou, 2012-04-17.
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4.4 Rusta

Rustas affärsidé är ’att erbjuda ett brett sortiment av funktionella och trendriktiga 
hem- och fritidsprodukter som ger många människor mycket för pengarna’. Priserna 
kan hållas låga genom att mellanhänder undviks och stora volymer köps in direkt 
av tillverkare. 1986 öppnades det första varuhuset och grundare är Anders Forsgren 
och Bengt-Olov Forssell.52 Den senare är VD för Rusta men kommer att efterträdas 
av Göran Westerberg i oktober 2012. Rusta har 61 varuhus i Sverige. Expansionen av 
företaget går snabbt och i år kommer 11 nya butiker att öppnas i Sverige. Inom två år 
räknar man med att etablera sig utanför Sverige och 2014 planerar man att Rusta ska 
börsnoteras.53 

Rusta

 • Idag finns 61 varuhus i Sverige

 • Omsättning: 2 326 Mkr 2011

 • Personal: 1 100 varav 52 i Kina

 • 700 leverantörer i Asien och Europa

Källa: Rustas hemsida, hämtad 2012-02-07 från http://www.rusta.se/det_har_ar_rusta_s6.html och Thomas 
Karlsson, DagensHandel.se, 2011-12-09.

FAKTA

4.4.1 Inköpsorganisation och CSR

Eftersom Rusta har ett brett sortiment med många nyheter och därmed ett relativt 
litet, fast sortiment betyder det att många leverantörer och underleverantörer är 
involverade i produktionskedjan. Ungefär hälften finns i Europa och hälften i Asien. 
Från Europa köper företaget framför allt in hygienartiklar, pappersprodukter med 
mera. Rusta skriver på sin hemsida att det är av stor vikt att ta ansvar för de män-
niskor som tar del i produktionen. Deras mål är att alla leverantörer ska respektera 
nationell lagstiftning, men Rusta har även en egen uppförandekod. Koden bygger på 
lokal lagstiftning, ILOs konventioner samt FNs barnkonvention. Rustas kod innehål-
ler även en paragraf om miljökrav och en om djurskydd. Rusta har egna internutbil-
dade inspektörer i Kina som bevakar att uppförandekoden efterföljs.54 

Rusta har haft som tydlig strategi att minska antalet leverantörer sedan 2008. Då 
hade Rusta omkring 1500 leverantörer, numera är man nere i 700 varav varav 258 
leverantörer i Kina. Rusta har inte genomfört någon övergripande riskanalys över var 

52 Rustas hemsida, hämtad 2012-02-07 från http://www.rusta.se/det_har_ar_rusta_s6.html 
53 Thomas Karlsson, ”Rusta får ny vd och börsnoteras”, DagensHandel.se, 2011-12-09. Hämtad 

2012-02-07 från http://www.dagenshandel.se/dh/dagensh.nsf/0/FA0C729BF916BB2BC1257
961002C9732?open 

54 Rustas hemsida, hämtad 2012-02-07 från http://www.rusta.se/filarkiv/texter/
sammanfattning%202010%20rusta%20uppf%C3%B6randekod.pdf 
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företaget har störst risker för kränkningar av mänskliga rättigheter eller brister i mil-
jöhänsyn. Men enligt Göran Westerberg, operativ chef och blivande VD, känner de till 
att det är störst risker dels vid inköp av säsongsprodukter där det är risker för mycket 
övertid framför allt, dels gällande miljöaspekter vid textilier och garverier. Trots att 
Rusta inte ännu har någon formell miljöpolicy som kräver rening i underleverantörs-
leden har företaget sett till att man nu endast köper textilier där det finns vattenre-
ningsanläggningar. Även för garverier har man börjat skifta inköpen till där det finns 
rening. Miljöpolicy ska finnas på plats till sommaren 2012.

Både Göran Westerberg och kvalitets- och miljöansvarige Mats Malmberg har arbe-
tat i flera år för Ikea i Sydostasien, vilket gör att de har god förståelse för frågorna 
på plats. Idag finns det enligt dem ett stort personligt engagemang och vissa rutiner, 
men det behövs mer systematik. Företaget har mycket detaljerad information om 
leverantörerna, men ingen komplett inköpsdatabas vilket gör att de har svårt att dra 
nytta av informationen och till exempel väga leverantörerna utifrån CSR-prestanda. 
Utifrån deras erfarenhet från Ikea menar de också att det är viktigt att inte hamna i 
en ständig katt- och råttajakt med leverantörerna.55

– Vi måste prata om ”varför” man ska göra saker, förklara orsakerna. Vi har en idé 
om att till exempel ta fram filmer som kan användas i utbildningssyfte hos leverantö-
rerna, säger Mats Malmberg.

55 Intervju med Mats Malmberg och Göran Westerberg, Rusta, 2012-02-16. 
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5. Gemensamt inköpsmönster för branschen

Jula, Rusta, Clas Ohlson och Biltema köper alla in 40 procent eller mer av sina varor 
från Kina. Många av företagen har lång erfarenhet av inköp i Kina och har personal 
på plats. Clas Ohlson har störst CSR-team, men både Rusta och Birgma har relativt 
stor organisation lokalt i Kina jämfört med sin storlek och har varit på plats längre 
än Clas Ohlson. Jula är det av företagen som har svagast lokal närvaro och även sva-
gast uppföljning av sin uppförandekod. Företaget har precis påbörjat att genomföra 
inspektioner av om dess uppförandekod följs. Flera av företagen lägger stor tonvikt 
på att köpa direkt av tillverkarna, men Clas Ohlson använder fortfarande i hög grad 
agenter och Biltema har lagt ut hela inköpsorganisationen på en mellanhand. Alla de 
fyra företagen är relativt små köpare om man jämför internationellt, vilket betyder att 
de ofta inte står för mer än fem procent av inköpen hos en enskild leverantör. Det här 
gör att företagen ofta har begränsad möjlighet att påverka och arbeta strategiskt med 
leverantörerna.

Företagen har var för sig 300 till 1000 leverantörer i Kina, främst i två regioner. Dels 
kring Shanghai och Ningbo i Jiangsuprovinsen, dels kring Pärlflodsdeltat i Guang-
dong (se karta). För några år sedan inleddes en trend att produktion flyttades längre 
in i Kina där lönerna är lägre. Liselott Holmgren, CSR-chef på Clas Ohlson i Kina, 
upplever att det förekommer att deras leverantörer flyttar delar av sin tillverkning 
från kustregionerna. Hon tror att det delvis beror på de lägre lönerna, men även att 
myndigheterna aktivt försöker locka företag att investera i inlandsregionerna.

5.1 Företagens CSR-arbete 

Gemensamma drag för de fyra företagen är att de arbetar med inköpskrav gällande 
arbetsvillkor och miljö och med kontroller av att dessa följs. Samtliga företag uppger 
att de påverkades av Swedwatchs rapporter 2005 och 2006 på så vis att det sporrade 
arbetet med att ta fram krav och följa upp dessa. Sammanfattningsvis kan Swedwatch 
konstatera att Clas Ohlson och Rusta har satsat mest resurser på CSR (flest personal 
och mest systematik) medan Biltema och Jula har betydligt mindre utvecklat CSR-
arbete. Se tabellen på sidan 23 för att jämföra företagens arbete.

Alla företag säger att de känner till var produktionen sker i det närmaste tillverk-
ningsledet, däremot är det flera av företagen som inte känner till underleverantörer 
och ännu färre som gör någon fysisk kontroll i dessa led. 

5.2 Integrering inköp och CSR-krav

Det är ett allmänt känt fenomen inom arbetet med miljö och sociala krav att kraven 
ofta ställs utan att integrera dem till övriga inköpskrav på snabb och billig produk-
tion. När Swedwatch har frågat företagen om detta menar de flesta att hobby- och 
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verktygstillverkning inte kräver samma tidspress på leverantörerna som till exempel 
inom mode.

– Det är klart att vi gör ändringar, men de är minimala. Vi pressar inte heller våra 
leverantörer över någon gräns vad det gäller ledtider, utan den tid de säger godtar vi 
ofta, säger Eva Berg, leverantörsstrateg och kategorichef för sortimentet hem på Clas 
Ohlson, med tidigare erfarenhet av klädbranschen.

Hobby- och verktygsföretagen kan oftast planera sina inköp i god tid. Alla företag 
uppger att det är en del av inköpsstrategin att försöka fylla leverantörernas luckor 
under tider med mindre orderbeläggning. Det finns flera syften med detta; dels kan 
företagen få bra priser, dels är de säkra på att få leveranser.

De undersökta företagen är alla små i jämförelse med exempelvis stora amerikanska 
eller europeiska kedjor som Walmart eller Carrefour. Det finns därför en reell risk 
att de små företagens beställningar blir bortprioriterade om det kommer in en mer 
betydande order från någon av dessa större bolag. Som Rustas operativa chef Göran 
Westerberg uttrycker det:

– Det är billigare att ha lager än att inte ha några stolar att sälja alls eller att köpa sol-
stolar i Sverige. Det skulle ju bli en otrolig prisskillnad. Därför är det bättre för oss att 
köpa tidigare och lägga på lager.

Liselott Holmgren berättar att det finns flera sätt för Clas Ohlson att planera pro-
duktionen bättre tillsammans med leverantörerna. Till exempel använder de sig en 
del av så kallade ”avropsorder”, vilket betyder att man lägger order för sex månader 
utsträckt på tolv månader.

– Ett annat sätt är att fabriken tillverkar när de har tid och lagrar varorna tills vi 
behöver dem. Här kan vi definitivt göra mer tillsammans med inköpsavdelningen och 
andra, säger Liselott Holmgren.

Clas Ohlsons använder sig av ett bonussystem där en inköpare får mer i lön om de 
kan göra affärsuppgörelser som innebär högre vinstmarginal för företaget. På frågan 
om detta kan undergräva CSR-kraven, säger Eva Berg att inköparnas insats även 
mäts och belönas utifrån att leverantörerna inom deras kategori lyfts till en bättre 
nivå på skalan rött till grönt.

Inköpscykeln ut för en solstol
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Källa: Intervjuer med Jula, Rusta och Clas Ohlson samt leverantör A, C och E och Swedwatchs lokala 
konsult i Hong Kong. (Biltema/Birgma har inte velat delge någon information om kostnadsbitar).

5.3 ”Hur kan det vara så billigt?”

Att tala om vilka vinstmarginaler man har är känsligt för företagen. Av de svar och 
exempel som Swedwatch fått ta del av kan vi slå fast att marginalerna ligger på allt 
från 15 till 80 procent. Efter inköpspriset som företagen betalar till leverantören eller 
agenten så lägger företaget på 15–80 procent till pris i butik. Omkring 7–15 procent 
av det är transportkostnader från Kina till Sverige. Marginalerna skiftar mycket 
mellan olika sorters produkter. John Womack på Clas Ohlson berättar att företaget 
kan lägga på en högre marginal på enklare produkter som elektroniktillbehör, medan 
det är viktigt att ligga på rätt pris på mer kapitaltunga varor som en skruvdragare.

Exempelvara uppdelad  
i olika kostnader
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– De varor som körs genom Pricerunner och googlas på, är det generellt sett minst 
marginaler på.

Det finns även exempel på att en skruvmejsel som kan köpas in för omkring fem 
kronor, kan säljas för 25 kr, det vill säga en marginal på 80 procent.

Biltemas VD, Olle Nilsson, berättar att man kan tjäna mest på nya produkter efter-
som företaget då kan sätta priset själv.

– Sedan kommer konkurrenterna med ett lägre pris och det blir större utbud. Då 
anpassar vi oss och måste sänka priset.

Julas inköpschef Magnus Sigurd säger att de ofta kollar 10-15 leverantörers pris 
innan de bestämmer sig.

– Vi kan se ungefär på prisnivån hur seriösa de är. En del är alldeles för billiga, det 
stämmer helt enkelt inte. Vi har en ganska bra bild av vad saker kostar i Kina.

Enligt Magnus Sigurd handlar det mycket om volym. Om Jula kan köpa en större 
volym kan de få ner priset per vara. Företagen räknar noga på om de tjänar på att 
köpa mer och lägga på lager. Ett annat ”knep” för att hålla nere priserna är att före-
taget kan förhandla med leverantören och se om man kan anpassa beställningen 
efter en befintlig produktdesign utifrån vad leverantören kan erbjuda, snarare än att 
komma med en helt ny design.

Företagen menar att det finns ett ”för lågt pris”. Tony Dahlström, inköpschef på Clas 
Ohlson, säger att det är vanligt att leverantörerna ger glädjesiffror på de stora mäss-
sorna. Priser som det sedan visar sig att de inte kan hålla om varorna ska följa EUs 
regler och företagens kvalitetskrav. Flera av företagen menar att man oftast får betala 
för ett för lågt pris senare i form av undermålig kvalitet och många returer.
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6. Fallstudie: Fem fabriker i Guangdong 

Swedwatch besökte Hong Kong och fyra städer i området kring Pärlflodsdeltat i 
Guangdongprovinsen under en vecka i april 2012. Under veckan besöktes fem fabri-
ker samt Kanton-mässan för hem och verktyg. Swedwatch har genomfört research i 
samma område 2004 och 2009, då gällande leksakstillverkning. Området är ett av de 
mest expansiva i Kina. Det var här de ekonomiska reformerna startade på 1980-talet. 
När man reser mellan de olika städerna upphör aldrig bebyggelsen, städerna och 
industriområdena avlöser varandra.

Som beskrivits ovan är det numera underskott på fabriksarbetare i Guangdong, spe-
ciellt i regioner utanför Shenzhen, en mångmiljonstad i provinsen Guangdong. Detta 
gör att fabrikerna känner sig tvungna att följa lagstiftningen och erbjuda acceptabla 
arbetsvillkor, enligt samtliga leverantörer. Shenzhen drar till sig arbetare eftersom 
lönerna är högre än i andra regioner. Terry Mi, marknadsansvarig på en av leveran-
törerna, berättar att möjligheterna att finna inkomster på landsbygden inåt land har 
ökat de senaste åren.56 

Swedwatchs undersökning bekräftar delvis förbättringarna och intervjuerna med 
anställda utanför fabrikerna tyder på att den kinesiska lagstiftningen följs på en hel 
del punkter på de fem fabrikerna. Samtliga fabriker ger alla anställningskontrakt, 
lönerna betalas enligt minimilönerna i regionerna och rätt övertidsersättningen ges 
oftast. Däremot saknas det ofta förebyggande arbete om hälsa och säkerhet. Dialog 
mellan arbetstagarna och fabriksledningen är nästan obefintlig och arbetsmiljön är i 
vissa fall direkt skadlig. Uppföljningen av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdo-
mar verkar ofta saknas.

En klar förbättring de senaste åren är att de allra flesta arbetsgivare verkar ge de 
anställda skriftliga kontrakt. Dock visar Swedwatchs undersökning att det är svårt för 
fabriksarbetarna att få fasta anställningar. Oftast har de anställda ettåriga eller tre-
åriga kontrakt. Om en anställd jobbat på en fabrik i mer än tio år har man rätt till tio 
dagars betald semester, annars endast fem dagar.

Hos leverantör A berättar ägaren att hon har många anställda som återkommer år 
efter år. Trots detta har fabriken mestadels anställda på ettårskontrakt (185 av de 
anställda arbetar på ettårskontrakt och 164 av de anställda arbetar på treårskon-
trakt).

– Det beror på att många av mina arbetare vill vara hemma längre än fem dagar på 
det kinesiska nyåret och då väljer de att säga upp sig varje år, säger ägaren.

56 Terry Mi, marknadsansvarig, leverantör D, 2012-04-17.
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Leverantörer A
Luft-
madrasser

B
Dusch-
detaljer

C
Köksprylar

D
Solstolar

E
Vågar

Biltema Clas Ohlson Clas Ohlson 
(Ica, Coop1, 
Fiskars)

Jula (Ica) Rusta, Jula, 
Clas Ohlson

Olaglig 
övertid

Enligt 
arbetarna

Ja, långt 
över

Ja, men inte 
extremt

Ja, men inte 
extremt

Ja, långt 
över

Ja, men ej 
extremt

Enligt  
ledningen

Fabriken fått 
undantag 
beviljat

Nej Fabriken fått 
undantag 
beviljat

Nej Nej

En dags-
ledighet i 
veckan

Enligt 
arbetarna

Ja Ja Ja Nej Ja

Enligt  
ledningen

Ja Ja Ja Ja Ja

Korrekt 
övertidser-
sättning

Enligt 
arbetarna

Oftast Ja Osäkert Ja Nej

Enligt  
ledningen

Ja Ja Ja Ja Ja

Valda 
fackliga 
represen-
tanter

Enligt 
arbetarna

Nej Nej Nej Nej Nej

Enligt  
ledningen

Ja Ja Ja Nej Ja

Övriga 
klagomål

Enligt 
arbetarna

Bestraff-
ningssystem 
med böter 
och avdrag 
från övertid

Fördelar ges 
till anställda 
från vissa 
områden

Tar ej raster 
pga att de 
endast får 
betalt per  
ackord

6.1 Lagen om försäkringar sällan implementerad

Genom intervjuer med de anställda ser Swedwatch att många inte känner till om de 
omfattas av de lagenliga försäkringarna. Framför allt verkar det högst tveksamt om 
leverantörerna täcker föräldra- och arbetslöshetsförsäkringen för samtliga arbets-
tagare. I Kina är det lagkrav på att alla anställda ska omfattas av fem försäkringar 
som täcker pension, arbetsskador, arbetslöshet, föräldraledighet och sjukdomsförsäk-
ringar. Swedwatch har valt att inte redogöra för indikationerna om avvikelser kring 
försäkringar, främst på grund av att Swedwatch inte frågat om uppgifter från leve-
rantörerna, men även för att uppgifterna från intervjuerna med de anställda kan vara 
missvisande på grund av okunskap.

Uppgifterna bygger på de 46 intervjuer som genomförts utanför fabrikerna samt Swedwatchs besök på fabrikerna och 
intervjuer med fabriksledningen.
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Enligt Asian Monitor Resource Centre, AMRC, en organisation i Hong Kong som 
följer utvecklingen för arbetstagare i Kina, är det vanligt att arbetsgivaren endast 
täcker pension och arbetsskador. Arbetstagarna är ofta tveksamma till att teckna alla 
försäkringar eftersom att det i praktiken varit väldigt svårt att flytta försäkringspeng-
arna över provinsgränserna. Kinas regering har dock utlovat att detta ska fungera 
bättre i framtiden.57

Även Clas Ohlson intygar att avvikelser kring otillräckligt försäkringsskydd för de 
anställda är något som de finner relativt ofta bland sina leverantörer. I de två revi-
sioner företaget gjorde hos leverantör B och C innan Swedwatchs besök fann de till 

57 AMRC, Hong Kong, 2012-04-16. Intervju av Viveka Risberg på Swedwatch.
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1. Coop gjorde sista inköp mars 2011.
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exempel avvikelser från kravet på obligatoriska försäkringar för samtliga arbetsta-
gare. Det finns åtgärdsplaner som syftar till att samtliga anställda ska omfattas av de 
obligatoriska försäkringarna.

6.2 Resultat

Nedan presenteras information om avvikelser från lagstiftning eller krav i företa-
gens uppförandekoder som Swedwatch funnit indikationer på genom intervjuer med 
anställda utanför arbetsplatserna samt besök på fabrikerna. I vissa fall är informatio-
nen bekräftad av leverantörerna. Se även tabellerna på nästa sida där resultaten sam-
manfattas.

6.2.1 Pressad ekonomi leder till dold produktion

De senaste årens löneökningar och skärpta krav på att följa arbetsrättslagstiftningen, 
i kombination med vikande order från köparna i Europa och USA, har försatt många 
leverantörer i Guangdong i en svår ekonomisk situation. 2009 fick flera tusen fabriker 
stänga helt.58 I den här situationen finns det en risk att en del fabriksägare lägger ut 
produktion på underleverantörer eller egen produktion i fabriker som inte visas upp 
för köparna. I den utlagda och ibland informella produktionen finns inte samma krav 
på att följa lagstiftningen. Swedwatch fann fog för detta på två av de fem fabrikerna.

Metallavdelningen på leverantör E

Fabrik E har en metallavdelning som det enligt Bo Englund, Teknisk chef på Rusta 
i Kina, inte är så vanligt att andra köpare besöker. Jula har inte besökt leverantör E 
trots att de gjort affärer här sedan 2007. Clas Ohlson har genomfört tre sociala revi-
sioner hos leverantör E utan att besöka metallavdelningen. John Womack på Clas 
Ohlson, förklarar detta med att leverantören antagligen har betraktat denna del som 
en separat underleverantör.59 

– Vi kommer att kontrollera detta nu, uppger John Womack.

Strax innan Swedwatchs besök genomför Rusta en revision på fabriken och ber att få 
se på alla avdelningar. Ett resultat från revisionen är att Rusta anmärker på att det 
finns farliga maskiner utan automatiska stopp om arbetare råkar komma i vägen med 
händerna. Då Swedwatch bad att få se denna avdelning hävdade först en representant 
hos leverantören att denna metallavdelning inte levererar material för exportvaror, 
men det klargjordes senare att så visst var fallet. I metallavdelningen var arbetsmiljön 
betydligt värre än i monteringsavdelningen och säkerheten för de anställda var delvis 
eftersatt. Leverantör E håller med om att maskinparken är för omodern och säger att 
det krävs en hel del investeringar för att komma till rätta med situationen. Något som 
man planerar för.

58 Swedwatch, Reviewing Santa’s Workshop, 2009.
59 John Womack, informationschef, Clas Ohlson, 2012–05–09.
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– Det här är något som vi måste stå för själva. Köparna är välkomna med sina åsikter, 
men vi har även vår egen standard och sedan kan vi diskutera och komma fram till en 
rimlig kompromiss, säger marknadschefen vid leverantör E.

När Rusta genomförde sin inspektion i februari 2012 anmärkte de bland annat på 
maskinerna utan automatiskt stopp. Man hade sedan kommit överens med leverantör 
E om att förbättra detta till juni. Redan när Swedwatch besökte fabriken i april 2012 
kunde leverantören visa upp en nyinvestering vid en metallsåg, som skulle göra att 
strömmen bröts om operatören kom för nära sågbladet. Dock användes inte säker-
hetsanordningen av operatören när vi kom. Han visade att utrustningen hindrade 
honom i hans arbete eftersom han ofta råkade bryta strömmen av misstag.

– Det här är bara ett första steg, förklarade den fabriksansvarige för Swedwatch.

Leverantör E har många internationellt kända varumärken som köpare. På dess vägg 
för uppförandekoder finns förutom de svenska köparna Rusta, Jula och Clas Ohlson 
även Walmart och Carrefour. Ikea har tidigare varit kunder. När Swedwatch undrar 
om dessa stora köpare sett metallavdelningen svarar marknadschefen James Shu att 
de numera är transparenta med allt.

Underleverantörer vid leverantör D

Marknadsansvarige Terry Mi vid leverantör D berättar för Swedwatch att det blivit 
allt svårare att få tillbaka de anställda efter det kinesiska nyåret.

– Speciellt i år var det väldigt många som inte kom tillbaka. Vi var tvungna att lägga 
ut på underleverantörer för att klara av beställningarna.

Terry Mi berättar att företaget blivit så sena med vissa beställningar att de fått betala 
straffavgifter och fått inställda order. När Swedwatch ber att få besöka någon av 
underleverantörerna säger Terry Mi att han ska höra efter, men svarar senare att det 
inte var möjligt att arrangera så snabbt. Han säger även att köparna ännu inte besökt 
underleverantörerna. Det är osäkert om de ens känner till att produktionen är utlagd.

– Om beställningarna läggs i god tid i augusti eller september kan vi planera produk-
tionen här. Men om en beställning kommer under högsäsong och vi inte kan avsluta 
produktionen i tid, så måste vi använda underleverantörer här runt omkring, säger 
Terry Mi.

När Swedwatch senare under besöket talar med ägaren David Jiang hävdar han dock 
att det endast hänt undantagsvis och då med köparens goda minne.

Förutom Jula får Swedwatch reda på att även Ica varit långvarig kund hos leverantör 
D. Jula har varit kund hos leverantör D i två år och genomförde en inspektion utifrån 
sin uppförandekod under 2011. Jula har inte fått någon information att deras produk-
tion läggs ut. Magnus Sigurd, inköpschef på Jula, menar att en av anledningarna till 
att Jula lägger sin order så att produktionen sker innan det kinesiska nyåret, är att de 
kan vara mer säkra på att produktionen sker i huvudfabriken.
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6.2.2 Bristande medverkan från de anställda

Swedwatch intervjuade fackliga representanter på tre av fem fabriker. På de två 
övriga tillfrågades fabriksledningen om fackföreningens funktioner. Inte på någon 
av leverantörerna krävde facken något från arbetsgivaren. I bästa fall fanns det vissa 
uppgifter som tyder på att facket kunde ha en medlande roll vid enklare konflikter 
mellan anställda och förmän eller emellan de anställda. Endast på en av fabrikerna, 
leverantör C, känner de anställda ens till att det finns en fackförening.

– Den är endast för utsmyckning, säger Lee Chu, arbetare från metallavdelningen hos 
leverantör C.

Lee Chu säger att han självklart skulle vilja att de fanns en riktig fackförening på 
fabriken. Om han har något problem på arbetsplatsen går han i första hand till sin 
närmaste chef. Men han menar att det inte lönar sig att klaga. Då kan man bara ris-
kera att få sämre arbetsuppgifter.

På leverantör B sade sig fackföreningsrepresentanten dock vilja förhandla om löner 
i framtiden. Något som egentligen är tillåtet enligt kinesisk arbetsrätt (se även bak-
grund).

– Vi har föreslagit det till ledningen, men än har vi inte fått något besked, säger Rita 
Chen, ordförande på fackföreningen vid leverantör B.

Fabrikschefen som satt med under intervjun menade att den här utvecklingen bety-
der att företaget tjänar mindre och att cheferna får ta ut mindre i lön.

– Det [kollektiva löneförhandlingar] är bra för arbetarna, men dåligt för ledningen, 
säger fabrikschefen på leverantör B.

Hos leverantör A gav ägaren ett exempel på hur hon använde fackföreningen på sin 
fabrik.

– Om jag till exempel är sen med löneutbetalningarna kan fackföreningen förklara 
det för arbetarna.

Hon kan inte minnas att facket någonsin framfört några krav till ledningen.

På flera av fabrikerna hävdar ledningen att de anställda fått välja sina egna represen-
tanter, trots detta är det endast hos leverantör C som de anställda säger sig känna till 
något fack och det är endast på leverantör B och C där det även sitter med arbetare 
från produktionen i fackföreningskommittén. Debby Chen på SACOM, Students 
Against Corporate Misbehaivour, en frivilligorganisation i Hong Kong, förklarar att 
det krävs att en tredje part är med och sköter omröstningen. I annat fall slutar det 
i princip alltid med att fackföreningsrepresentanterna väljs ut av ledningen, och 
därmed kommer att bestå av administrativ personal och förmän.60

60 Debby Chen, projektledare, SACOM, Hong Kong, 2012-04-15.
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När den organisation i Hong Kong som genomfört intervjuerna med anställda gick 
igenom information om leverantörerna, fann de att leverantör C hade en strejk i 
december 2011. Arbetarna stoppade arbetet och gick ut på gården och krävde sina 
rättigheter. Ett filmklipp från strejken finns utlagd på YouTube. Bakgrunden till strej-
ken är att ägaren till leverantör C genomförde en förändring av ägandet och bytte 
namn på de två fabriker företaget hade på två olika orter. De anställda fick kännedom 
om detta och enligt lag har alla anställda rätt till kompensation vid namn och ägar-
byte, men i detta fall hade ägaren först endast tänkt kompensera de anställda vid den 
ena fabriken.

– Vanligtvis strejkar vi inte, men när de ändrade namn och ledningen struntade i vår 
rätt till kompensation blev vi tvungna, säger Lee Chu, maskinoperatör på leverantör 
C.

Strejken pågick i tre dagar, varefter företaget nådde en överrenskommelse med de 
anställda om att arbetarna skulle få kompensation motsvarande en månadslön per 
årsanställning. De som varit anställda på fabriken i fem år gick med på att få sin 
kompensation utbetald i tre delar under tre år, varav den första betaldes ut direkt. 
När Swedwatch frågade fackrepresentanten och hälso- och säkerhetsansvarige hos 
leverantör C om de någonsin haft någon strejk eller protest vid fabriken, nekade båda 
till detta. Exemplet visar hur det kan gå till med spontana missnöjesaktioner från 
anställda på fabrikerna i Guangdong.

Hos en del leverantörer finns boxar där de anställda kan lämna in klagomål, men de 
används inte i så hög grad, enligt flera av cheferna. Det vanligaste sättet att uttrycka 
missnöje är att framföra klagomål till sin närmaste chef. Något som till viss del 
bekräftas av intervjuer med de anställda, även om en del inte finner det värt att fram-
föra klagomål överhuvudtaget.

Hos leverantör A säger sex av åtta arbetare att de inte vill klaga eftersom att de är 
rädda att det skulle påverka deras situation på arbetsplatsen negativt.

– Det är säkrare att hålla tyst, säger Stephany Wang, 40 år från Hunan, som är 
anställd hos leverantör A sedan ett år tillbaka.

6.2.3 Bristande hälso- och säkerhetsarbete

Den industri Swedwatch besökt faller inom både metall- och plastindustri vilka båda 
har riskfyllda arbetsmiljöer. Arbetare inom plastindustrin kan drabbas av astma och 
allergier och inom metallindustri kan anställda drabbas av problem med luftvägarna, 
olika former av cancer och lungsjukdomar.61

Frågan om hälsa och säkerhet är eftersatt på de flesta av de fabriker vi besöker. Ingen 
av fabrikerna kan uppvisa regelbundna och meningsfulla utbildningar i hälso- och 

61 Bo Andersson och Rosa-li Andersson, arbetsmiljöombudsmän, If Metall, 2012-05-04 och 
2012-05-08 samt Per Gustavsson, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska 
institutet, 2012-05-23.
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säkerhetsarbete för de anställda, något som föreskrivs i kinesisk lagstiftning.62 Detta 
bekräftas vid intervjuerna utanför arbetsplatserna. Många av arbetsplatserna erbju-
der endast en halv dags introduktion till själva arbetsmomenten vid anställningens 
början. I flera av fabrikerna talar ledningen mest om hälsa och säkerhet utifrån 
skyddsutrustning som hörselskydd och masker, och arbetsmiljöarbetet verkar mest 
gå ut på att påpeka att de anställda ska använda denna utrustning. På leverantör 
B upprepar man slogans på morgonen om vikten av säkerhet. Många leverantö-
rer, liksom svenska köpare, intygar att det kan vara svårt att förmå de anställda att 
använda skyddsutrustningen.

– Vad kan vi göra mer än att tjata, frågar sig en förman vid leverantör D.

På leverantör C har fabriken dock en hälso- och säkerhetskommitté och en heltidsan-
ställd person som arbetar med hälsa och säkerhet, som Swedwatch får träffa.

– Vi ger alla nya anställda en introduktion och sedan är det förmännen vid varje 
avdelning som får utbildning varje månad, säger Parry Ho, hälso- och säkerhetsan-
svarig vid leverantör C.

De två arbetare i metallslipningen som Swedwatch träffat har dock endast fått en halv 
dags introduktion till arbetet, samt påminnelser om att använda skyddsutrustningen.

6.2.4 Arbetsmiljöproblem

Vid leverantör D har metallverkstaden generellt dålig standard. Ljuset är svagt. 
Arbetarna i den här avdelningen betalas endast efter ackord, det vill säga efter hur 
mycket man producerar. Detta i kombination med att fabriksledningen informerade 
Swedwatch om att de anställda i denna avdelning får ”ta raster när de vill” innebär 
att arbetarna inte tar raster i den utsträckning som de borde. Flera av arbetarna, var 
genomsvettiga och utförde tunga arbetsmoment i hög hastighet, till exempel med att 
bända metallrör.

– Alla betalas per ackord. Under högsäsong arbetar vi tre till fyra timmars övertid 
varje kväll. Vi tar inga raster under arbetstiden eftersom alla vill tjäna så mycket som 
möjligt, säger en av de som intervjuas hos leverantör D.

Om tungt, monotont kroppsarbete inte kombineras med raster, rotation och övningar 
finns det överhängande risk för arbetsskador och förslitningsskador, enligt Per Gus-
tavsson, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet. Ingen av 
fabrikerna använde sig av rotation under dagarna. Om man inte har resurserna att 
bygga industrilokaler med bra standard krävs åtminstone personlig skyddsutrustning 
som är adekvat för att inte riskera de anställdas hälsa. I metallindustri handlar det 
om rätt hörselskydd, friskluftsmasker vid all slipning och ögonskydd.

62 Production Safety Law of the People’s Republic of China, Order of the President of the People’s 
Republic of China (No. 70), 2002, artikel 21. E-postad 2012-05-09 till Swedwatch från den 
lokala organisationen i Hong Kong som genomfört lokal research åt Swedwatch.
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Hörselskydd finns hos alla leverantörer, men hos en del används de endast av den 
person som använder den bullriga maskinen, övrig personal i närheten är oskyddade. 
Detta var fallet hos leverantör C, D och E. Vid Swedwatchs besök var det uppen-
bart att hörselskydden inte var tillräckliga hos leverantör C; dels hade alla anställda 
samma hörselskydd trots olika ljudfrekvenser, dels fungerade de hörselskydd vi 
fick låna (och som såg ut att vara samma som de anställda hade) inte för mer än att 
dämpa basfrekvenser. Höga skärande ljud förekom vid vissa arbetsstationer utan att 
någon använde öronskydd.

Hos leverantör D frågar Swedwatchs tolk ett par arbetare varför de inte använder 
hörselproppar vid stansningsmaskinerna.

– Jag hör redan dåligt, så mer oljud gör ingen skillnad, säger en av dem.

Masker fanns oftast i de avdelningar där arbetarna slipade, limmade eller använde 
kemikalier av något slag, men maskerna är oftast enkla kolfiltermasker. Hos leve-
rantör B tycktes man ha enkla kolfiltermasker vid både slipning av plastdetaljer, vid 
plastgjutning samt där de använde thinner för rengörning. Enligt Per Gustavsson på 
Karolinska institutet, är det inte meningsfullt med enkla masker för lösningsmedel 
som thinner, utan där krävs ett ordentligt utsug vid arbetsplatsen. Däremot kan det 
räcka vid slipning och upphettning av plast, beroende på vilken plast det är.

Vid slipning av metall frigörs både större och mindre partiklar, berättar Bo Anders-
son, arbetsmiljöombud på If metall.

– De större partiklarna kan skada till exempel ögonen. De mindre partiklarna och 
även metallångan, om det sker någon upphettning, kan gå ner och fastna i lungorna 
vilket så småningom kan leda till lungsjukdomar.

Enligt både Per Gustavsson och Bo Andersson är det belagt att metallindustriarbete 
kan leda till cancer som ofta börjar med besvär i slemhinnorna och problem med 
andningsvägarna.

– Första varningen är ofta näsblod, säger Bo Andersson.

Vid leverantör D får Swedwatch även se hur metallrören till solstolarna som tillverkas 
rengörs och ytbehandlas i olika kemikaliebad. En av de två arbetarna har uppenbara 
problem att sätta sin friskluftsmask rätt och de använder inte sina skyddsglasögon. 
Enligt Per Gustavsson är detta en klart hälsofarlig arbetsmiljö som det krävs systema-
tiskt hälso- och säkerhetsarbete för att hantera.

Ägaren på leverantör D berättar att han planerar för en ny fabrik som kommer att 
höja standarden generellt. Även hos leverantör C är vissa avdelningar tydligt efter-
satta arbetsmiljömässigt. Ägaren Michael Trevo berättar att de anställda framfört 
klagomål på värmen i vissa avdelningar. Han säger att företaget planerar för stora 
investeringar i ny maskinpark och bättre arbetsmiljö.
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Arbetare på leverantör A

Alice Cheung, 40 år, har arbetat i Guangdongprovinsen i 20 år. Hennes familj är kvar i 
Sichuan. Hon har arbetat på Leverantör A i tre månader och hyr ett litet rum med några 
andra kvinnor från samma fabrik.

– Det är utmattande. Vi arbetar fem timmars övertid varje dag, sex dagar i veckan och vi 
står hela arbetsdagen.

Ändå vill hon inte klaga. Hon och de kvinnor hon delar bostad med är oerhört rädda att 
om det kommer fram att de klagat så kommer det leda till minskade order och mindre 
arbete.

– Jag behöver alla pengar jag kan tjäna. Min mamma är 70 år och sjuk. Min man har dött 
och jag måste försörja mitt barn, min mamma och mina svärföräldrar.

Alice berättar för Swedwatch att hon inte känner sig frisk själv heller. Hon har ofta 
magont.

– Men jag kan inte vara borta från jobbet, då förlorar jag inkomst.

Alice har en son som är 15 år. Hon säger att det är honom hon saknar mest, när hon 
arbetar långt hemifrån.

– Det är väldigt svårt att vara skild från sitt barn. Vi kunde aldrig bygga upp någon bra 
relation, eftersom jag lämnade honom när han var bara liten.

Alice berättar att även de andra kvinnorna som hon delar rum med är mycket beroende 
av lönen. En av kvinnorna har nyligen gått igenom en operation. Kvinnan gick till jobbet 
redan dagen efter operationen för att inte förlora för mycket i lön.

– Vi är alla i samma situation, vi måste tjäna pengar till våra familjer. Ännu mer nu, när 
vi är sjuka och tvungna att betala en månadslön på sjukvård. Det är mycket svårt just nu, 
säger Alice och skyndar iväg efter lunchpausen tillbaka till fabriken.

Källa: Besök hos arbetarna av Swedwatchs team, 2012-04-20.

6.2.5 Bristande rutiner för uppföljning av arbetsskador och arbetsrela-
terade sjukdomar

På de flesta av fabrikerna hävdar cheferna att de för register över arbetsskador, även 
om det hos samtliga leverantörer endast gäller bagatellartade saker som inträffar, 
som till exempel småsår på fingrar. Enligt Marry Wong, ägaren av leverantör A, är det 
så små saker så de inte ens behöver hålla något register.

Även de anställda uppger att de inte känner till några egentliga arbetsskador eller 
arbetsrelaterade sjukdomar vid intervjuerna utanför arbetsplatserna. De två arbetare 
som Swedwatch intervjuar hos leverantör C säger att det är lätt att få problem med 
hörseln eller lungorna. De har hört talas om några som fått lungproblem och som 
lämnade fabriken, men det är inget de känner till närmare. Själva uppger de att de 
har vant sig vid det tuffa jobbet.
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Arbetarna på leverantör A står ofta upp och arbetar 13 timmar per dag.
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– I början var det svårt, men man vänjer sig, säger Pang Chung, maskinoperatör på 
metallavdelningen på leverantör C som har arbetat fem år på fabriken.

Hos leverantör A får Swedwatch träffa tre kvinnor som arbetat relativt kort tid på 
fabriken. Dessa kvinnor klagar på sitt hälsotillstånd. En har ständigt halsont och en 
har magsmärtor, men de vet inte om det beror på det hårda arbetet och den extrema 
arbetstiden. Så är det vanligtvis, förklarar Monina Lu, som arbetar på en lokal organi-
sation för hälsa och säkerhet i Guangzhou.

– Så länge arbetarna inte känner till vilka skador och sjukdomar som kan vara arbets-
relaterade, så sammanknippar de inte sina hälsoproblem med arbetsplatsen.

På samtliga fabriker uppger cheferna att de anställda får genomgå årliga hälsounder-
sökningar, något som det är lagkrav på. Däremot uppger en majoritet av de anställda 
som intervjuas att de inte genomgått någon sådan hälsokontroll. Monina Lu berättar 
att det är vanligt att dessa hälsoundersökningar inte genomförs på ett riktigt sätt.

– För att spara pengar låter arbetsgivaren läkarna bara gå igenom två av åtta områ-
den som egentligen ska ingå, berättar Monina Lu. Ett annat vanligt sätt att spara 
pengar är att använda sig av läkarmottagningar som erbjuder billigare, men sämre, 
undersökningar. Köparna måste vara noggranna med att kontrollera de hälsounder-
sökningar som de anställda får, dessutom är det viktigt att det genomförs hälsounder-
sökningar när arbetstagaren slutar. I annat fall är det vanligt att det blir mycket svårt 
att bevisa arbetsrelaterade sjukdomar i efterhand, berättar Monina Lu.63

Kanske är brister i de årliga hälsoundersökningarna orsaken till att de anställda inte 
anser sig ha gått igenom någon läkarundersökning.

Monina Lu’s organisation i Guangzhou genomför hälsoutbildningar för anställda och 
fabriksledning och har mängder av informationsmaterial som på ett enkelt sätt talar 
om det viktigaste för de anställda kring arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Man inriktar 
sig på att få de anställda att förstå varför hälsa och säkerhet är viktigt och hur det 
påverkar dem om man struntar i åtgärder.

6.2.6 Sovsalarna

Swedwatch tittade på sovsalarna hos leverantör A, B och D. Hos leverantör C och E 
uppgav ledningen att de anställda främst numera hyrde rum utanför fabriksområdet. 
Detta bekräftades hos leverantör C under intervjuer med anställda, dock uppgav de 
anställda hos leverantör E att företaget visst hade sovsalar utanför fabriksområdet 
där de flesta arbetare bodde. Standarden på sovsalarna hos leverantör A och B var 
tillfredsställande. Standarden på sovsalar och badrum (speciellt för kvinnorna) behö-
ver dock förbättras hos leverantör D. På leverantör D lever cirka 40 av de 50 anställda 
på leverantörens sovsalar. Rummen är smutsiga och standarden låg. Kvinnornas 
badrum är litet och smutsigt. En trappa som leder ner från rummen på övre våningen 
är farligt konstruerad och svår att gå i, till och med i fullt dagsljus.

63 Intervju med Monina Lu från en lokal organisation i Guangzhou som arbetar för 
migrantarbetarnas hälsa och säkerhet, Hong Kong, 2012–04–21.
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Jula har genomfört en inspektion för ungefär ett år sedan hos leverantör D, där man 
bland annat anmärkte på att det behövdes en vägg som separerade toaletter och mat-
servering. Detta ska, enligt Jula, ha åtgärdats.

6.2.7 Låga löner

Lönerna i Guangdong har ökat kraftigt de senaste fem åren, men det har även kost-
naderna. Flera av leverantörerna klagade på mindre marginaler på grund av de ökade 
kostnaderna för löner och försäkringar samt stigande råvarupriser. Enligt ägaren av 
leverantör C står kostnaderna för de anställda numera för omkring 20 procent av hela 
produktionskostnaden, för fem år sedan var den andelen cirka tre till fyra procent.

Enligt de anställda borde en rimlig lön numer vara omkring 3000 Yuan i Shenzhen, 
det vill säga dubbelt mot vad minimilönen ger. Därför är de flesta arbetare mycket vil-
liga att arbeta övertid och leverantörernas utsagor att de inte får arbetare om de inte 
erbjuder övertid kan mycket väl stämma.

Arbetare på leverantör E:

Parry Su, 25 år, arbetar sedan ett år i monteringsavdelningen hos leverantör E som 
tillverkar vågar åt bland annat Jula, Rusta och Clas Ohlson. Oftast jobbar han ett par 
timmar övertid per dag och är ledig en dag i veckan. Parry kommer från landsbygden i 
Guangdong och har två yngre systrar. Parry trivs med sitt arbete och tänker arbeta på 
fabriken i ytterligare ett år.

– Jag tjänar bara 1700 Yuan/mån1. Hur ska jag kunna spara? Det räcker bara till mat och 
fickpengar.

Parry hyr ett enkelt rum på cirka 6 kvm för 250 Yuan, resten av lönen går till mat, kläder 
och annat nödvändigt.

– Ibland skickar jag hem pengar, det blir oftast omkring 500-600 Yuan.

– Mina föräldrar vill att jag ska äta bra och ha ett bra liv. Om jag använder pengarna till 
mat och det jag behöver blir de glada.

– Vad har du för drömmar?

– Jag vill åka till Shenzhen.

– Varför?

– Därför att lönerna är högre där. I framtiden vill jag gifta mig, men det är svårt att tänka 
på för jag tjänar inte ens tillräckligt till mig själv. Hur ska jag kunna tänka på framtiden?

Källa: Besök av Swedwatchs team i Parrys hyresrum, 2012-04-16.

1. 1 YUAN = 1,18 SEK. Forex-kurs 2012-05-14.
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Plant A Plant B Plant C Plant D Plant E

Löner  
(per månad) yuan

2500-2800 1800-2000 2000-2500 2500-3000 2000-2500

Bas-lön  
(per månad) yuan

1500 1100 1500 1100 1300

Lokal minimilön  
(per månad) yuan

1500 1100 1500 1100 1100

Medellön för 
lokalbefolkningen i 
samma område, ej 
fabriksarbete   
(per månad) yuan

4205 (2010) 3881 (2010) 4205 (2010) 3090 (2010) 3014 (2009)

Men är det rimligt att lönerna är så låga så att arbetstagarna är beroende av övertid?

– Om vi ska höja lönerna måste vi ta ut högre pris av köparna och det finns det inget 
utrymme för idag, säger Marry Wong på leverantör A.

Jonas Rydberg, inköpsansvarig på Birgma, som är med under besöket, menar att det i 
så fall betyder att de i sin tur måste höja priset till konsumenterna.64

– Är konsumenterna beredda att betala mer? Jag tror inte det, konsumenterna går 
alltid till de lägsta priserna.

6.2.8 Arbetstider

På samtliga fabriker pekar resultaten från intervjuerna med anställda på att de arbe-
tar långt över lagstadgad övertid. Ägarna på leverantör A och C bekräftar att arbets-
tiden är långt över den lagstadgade, men menar att de fått undantag från de lokala 
myndigheterna med ansvar för arbetsrelaterade frågor. Den kinesiska arbetsrätts-
lagstiftningen ger ett visst utrymme till undantag från grundkravet på 44 timmars 
arbetsvecka och högst 36 timmars övertid per månad. Men undantag ska endast 
kunna göras vid speciella behov, och lagen ger inget utrymme för att kontinuerligt 
avvika från arbetstidslagstiftningen.65

På tre av fabrikerna säger de anställda att de arbetar över två till tre timmar per dag. 
På två fabriker arbetar man fyra till fem timmars övertid per dag. På samtliga fabri-
ker arbetar de anställda vanligtvis på lördagar, men alla utom leverantör D erbjuder 
en dags ledighet per vecka. På leverantör D uppger de fem intervjuade att de endast 

64 Jonas Rydberg, inköpsansvarig, Birgma, Guangdong, 2012-04-20.
65 Labor Law of the People’s Republic of China, (Adopted at the Eighth Meeting of the Standing 

Committee of the Eighth National People’s Congress on July 5, 1994, promulgated by Order 
No.28 of the President of the Peoples Republic of China on July 5, 1994, and effective as of 
January 1, 1995), kapitel 4. E-postad 2012-05-04, till Swedwatch av Oscar Berger på svenska 
ambassaden i Peking.
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har en dags ledighet per månad under högsäsong. Högsäsongen infaller från oktober till 
april, enligt marknadsansvarige vid leverantör D.

De flesta uppgifter tyder på att de flesta leverantörerna betalar lagenlig övertidsersätt-
ning, men det råder viss oklarhet. Det finns uppgifter från intervjuer med anställda om 
att en del anställda inte får korrekt övertidsersättning på fabrik E och C. Swedwatch träf-
fade två arbetare från leverantör C där en av dem uttryckte att det var svårt att förstå hur 
övertiden beräknades.

– Vi får övertidsersättningen kontant för sig, för det är det lagkrav på. Jag får betalt efter 
hur mycket jag producerar, men jag skulle vilja få hjälp att förstå hur de räknar ut min 
övertidsersättning, säger arbetaren Lee Chu.

Han är i detta fall felinformerad av arbetsgivaren. Det finns ingen lag som säger att 
övertidsersättningen ska redovisas och betalas separat; tvärtom så bör all arbetstid och 
ersättning redovisas på en och samma löneutbetalning.

Alla arbetsgivare som Swedwatch talade med sade att de behöver erbjuda viss över-
tid eftersom att de annars inte kan attrahera personal. Lönerna är så pass låga att de 

Monteringsarbetare på leverantörer E som vilar.
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anställda behöver övertidsersättningen för att få ihop en rimlig lön. Flera arbetare 
uppgav dock att de högst vill arbeta två till tre timmars övertid.

– Det finns en gräns för vad arbetarna ”vill” jobba. Oftast går den gränsen vid tre 
timmars övertid per dag, säger Monina Lu på en lokal organisation som arbetar med 
hälsa och säkerhet på fabrikerna i Guangdong.

Enligt intervjuer med sju anställda på leverantör E betalas de ackordsanställda lika 
mycket under övertiden som under ordinarie arbetstid. Om detta stämmer så kränker 
det kinesisk lagstiftning som stipulerar 150 % lön för övertidstimmar och detta gäller 
även om man är betald per ackord.66

Leverantör A är den av leverantörerna som enligt intervjuer med anställda har mest 
extrem övertid. Åtta intervjuade anställda intygade att övertiden ofta är fem timmar 
per dag, sex dagar i veckan. Något som betyder över 100 timmars övertid per månad, 
det vill säga långt över kinesisk lagstiftning som fastslår 36 timmars övertid per 

66 Labor Law of the People’s Republic of China, (Adopted at the Eighth Meeting of the Standing 
Committee of the Eighth National People’s Congress on July 5, 1994, promulgated by Order 
No.28 of the President of the Peoples Republic of China on July 5, 1994, and effective as of 
January 1, 1995), artikel 44. E-postad 2012-05-04, till Swedwatch av Oscar Berger på Svenska 
ambassaden i Peking.

Hos leverantör D är arbetstiderna långt över det som föreskrivs per lag.
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månad. Flera av de anställda klagar på att de blir utmattade av den långa arbetstiden, 
som innebär att de oftast slutar kl 23 på kvällen och börjar nästa morgon kl 8. De har 
en lunchrast mellan kl 12 och 13 och sedan en paus mellan kl 17 och 18.

– Det är för mycket att stå upp och jobba 13 timmar varje dag. Därför är det vanligt 
att nyanställda slutar bara efter några dagar, för de kan inte stå ut med så hårt arbete, 
enligt en anställd på fabriken.

Enligt den research som genomförts för Swedwatch annonserar leverantör A ständigt 
efter ny arbetskraft och omsättningen av personal är stor. Men enligt Marry Wong, 
ägaren på leverantör A, så har hon inga större problem att finna arbetare och många 
anställda som kommer tillbaka i flera år.

Enligt Marry Wong, arbetar de anställda 2,5 timmar övertid per dag och åtta timmar 
på lördagar vilket betyder 86 timmars övertid per månad. Enligt henne har den lokala 
arbetsmarknadsbyrån i Shenzhen gett sin muntliga tillåtelse till att fabriken får ta ut 
max 100 timmars övertid.

– Arbetsbyrån vet att vi inte får behålla några arbetare om vi inte erbjuder övertid, 
säger Marry Wong, och tillägger att fabriken följer Walmarts standard för maximal 
övertid67.

När Swedwatch frågar Jonas Rydberg på Birgma som sitter med under intervjun vad 
de anser om detta och vilken standard de kräver kan han inte ge ett klart svar. Enligt 
Biltemas och Birgmas etiska regler ska de följa nationell lag.

– Det är supersvårt. När det som här finns lokala och regionala anpassningar blir det 
svårt. Men det är klart det borde vara dokumenterat. Vi får titta på det, säger Jonas 
Rydberg.

Enligt intervjuerna med åtta anställda hos leverantör A arbetar de anställda med en 
daglig produktionskvot; om man inte uppfyllt kvoten när den ordinarie arbetstiden är 
slut får man fortsätta med ordinarie ersättning tills kvoten är uppfylld. Därefter får de 
övertidsersättning.

– Oftast kan vi nå upp till kvoten inom ordinarie arbetstid, säger flera av de inter-
vjuade.

Även hos leverantör D är arbetstiderna långt över det som föreskrivs per lag. De 
anställda har endast ledigt en dag per månad. De fem som intervjuats vid leverantö-
ren säger att de känner sig trötta av den långa arbetstiden.

– För att få ihop till försörjningen har vi inget val. Arbetsbördan är lika stor på alla 
fabriker och vi får bara försöka stå ut, säger en man som arbetat i produktionen hos 
leverantör D i tre år.

67 Ägaren syftar här till att Walmart, som är en viktig kund. Enligt henne accepterar 86 timmars 
övertid per månad. Dock stämmer det inte med Walmarts uppförandekod, se: http://www.
walmartstores.com/Suppliers/ 
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6.2.9 Bötessystem

Sedan 2008 är det förbjudet enligt lag i Kina att som arbetsgivare ta ut bötessummor 
från arbetstagare.68 Trots detta verkar detta förekomma på två av fem fabriker. Hos 
leverantör A berättar tre anställda att leverantören har ett system för bestraffningar 
om arbetstagarna inte följer fabriksreglerna. Enligt dessa finns det övervakningska-
meror som används för att bevaka de anställda.

– Vi får inte prata i telefon, upptäcker de att vi svarar i telefon får vi en böta 100 yuan, 
säger en 40-årig anställd från Sichuan.

För mindre misstag kan den anställde bli tvungen att betala 50 yuan. Om en anställd 
vägrar arbeta övertid, uppger de anställda att tre dagars lön dras av. Även ägaren 
Marry Wong säger till Swedwatch att om en anställd inte vill arbeta övertid så brukar 
hon dra in erbjudandet om att arbeta övertid på lördagar, vilket är en viktig inkomst 
för de anställda.

Hos leverantör C förekommer det också ett bötessystem för tillfällen när de anställda 
bryter mot fabriksreglerna. Enligt de två anställda som Swedwatch träffade handlade 
det främst om att man slogs eller stal, och detta uppgavs ge en straffavgift på 50 yuan.

68 The Enterprise Employees Incentive and Fine Ordinance avskaffades i januari 2008. 
Information i Table of VIolations of Chinese laws in the five surveyed plants av Swedwatchs 
underkonsult i Hong Kong, 2012-05-04.
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7. Analys och slutsats

7.1 Generella förbättringar skett – vad beror det på?

Swedwatch kan konstatera att stora viktiga förbättringar skett vad det gäller arbets-
villkoren för migrantarbetarna i Guangdong sedan vår första granskning i området 
(då av leksakstillverkning) 2004.69 Förbättringarna är uppenbara i att de anställda 
får skriftliga kontrakt, får garanterad minimilön, oftast rätt övertidsersättning och 
att arbetstiden är generellt lägre (om än ofta för hög). Däremot är det med viss förvå-
ning Swedwatch upptäckt att flera av arbetsmiljöerna är uppenbart farliga, vilket i 
kombination med okunskap och dåliga hälso- och säkerhetsrutiner är en uppenbar 
risk för arbetstagarna. En vanligt förekommande slutsats bland frivilligorganisationer 
och forskare är att arbete med uppförandekoder ofta leder till förbättringar i hälsa 
och säkerhet först. Här har vi fabriker (som leverantör C och E) som har och/eller har 
haft stora internationella detaljhandelskedjor som kunder och som ändå har uppen-
bara brister i hälso- och säkerhetsarbetet. Det är en aning oroväckande, eftersom 
många företag (samtliga inom denna studie) systematiskt använder sig av de större 
köparna som en sorts kvalitetsstämpel. Jula besöker ofta inte ens de tillverkare som 
kan uppvisa att de har stora internationella köpare som ställer krav med egna uppfö-
randekoder.

Intressant nog nämnde samtliga leverantörer att lagstiftningen och ökad tillämpning 
av denna var en kraftfull förändringskraft för dem. Detta i kombination med arbets-
kraftsbristen i området är nog mer avgörande för de förbättringar som kan skönjas 
för migrantarbetarna i Guangdong, än de CSR-krav som de västerländska köparna 
ställer. Men bristerna i hälso- och säkerhetsarbetet visar på vikten av aktiva köpare 
som arbetar tillsammans med leverantörerna för förbättringar som inte enbart kan 
härledas till en exakt formulering per lag. Säkert är det en kombination av lagstift-
ning, ekonomisk utveckling i Kina, arbetskraftsbrist, ökad medvetenhet och krav från 
köparna som leder till förbättringar.

Trots den generellt goda utvecklingen i Guangdong finner Swedwatch, liksom många 
andra oberoende organisationer som regelbundet genomför research i Guangdongs 
fabriker, att många allvarliga och systematiska avvikelser kvarstår. Arbetstagarna har 
ingen eller liten möjlighet att föra fram klagomål och synpunkter, hälso- och säker-
hetsarbetet är eftersatt och arbetstiderna ofta extrema, delvis på grund av de fortsatt 
låga lönerna. Det är därför dags för hobby- och verktygsföretagen att växla upp och 
delvis ändra inriktning på sitt CSR-arbete.

Numera lägger de flesta större konsumentnära företag relativt stora resurser på att 
tillgodose goda arbetsvillkor ned i leverantörsledet. Desto viktigare att de satsningar 
som görs är effektiva och välriktade. Swedwatch har i ett flertal rapporter rekom-
menderat företag att integrera kodarbetet med inköpskraven så att dessa inte står i 
konflikt utan stödjer varandra. Det andra rådet har varit att inkludera de anställda i 

69 Se även Swedwatchs leksaksuppföljning 2009 och 2011.



 

56

tillverkningen så att de vet om sina rättigheter och medverkar i att upprätthålla stan-
darden på fabrikerna.70 

De förbättrade förhållandena i regionen och de dyrare arbetskostnaderna, i kombi-
nation med arbetskraftsbristen, gör att det finns en större risk för dold produktion. 
Swedwatch fann två exempel på detta inom ramen för denna studie. De svenska före-
tagen måste bli bättre på att säkra att de får se all produktion. Företagen bör ta steget 
att även börja besöka underleverantörer. Clas Ohlson och Rusta har redan påbörjat 
detta arbete i begränsad utsträckning och Biltema meddelade under rapportens skri-
vande att de planerar att påbörja detta arbete.

7.2 Genomgripande förbättringar på policy och strateginivå

Sammantaget kan Swedwatch konstatera att hobby- och verktygsföretagen sedan 
2005 har börjat arbeta aktivt med att ta ansvar för arbetsvillkoren i Kina. En stor för-
ändring har skett på attitydnivå; 2005 hade inget av företagen någon uppförandekod 
eller mycket liten kontroll över var deras varor producerades. 2012 har alla fyra före-
tag varit transparenta med leverantörsadresser och ser det som en självklarhet att 
arbeta aktivt med leverantörsansvar, om än i ganska olika omfattning och på olika 
ambitionsnivå. 2012 har Clas Ohlson två lokala kontor och genomför omkring 500 
sociala revisioner per år. Ett system finns för att mäta och belöna leverantörerna uti-
från uppfyllandet av uppförandekoden.

Biltema som kritiserades av Swedwatch 2005 och 2006 för att inte ha någon uppfö-
randekod, har fortfarande inte antagit någon kod, utan endast ett antal breda punk-
ter om socialt ansvar. I praktiken har dock Biltemas leverantör Birgma, som sköter 
hela inköpsorganisationen åt Biltema, en relativt stor närvaro och kontroll även av 
CSR-aspekter av tillverkningen. Däremot saknas seriös återkoppling till Biltema som 
därför inte kan svara på några frågor om i vilken grad tillverkarna följer de sociala 
kraven. Detta är anmärkningsvärt.

Rusta, som i och för sig hade en uppförandekod redan 2005, men inte så mycket mer, 
har sedan 2011 påbörjat ett mer systematiskt arbete med CSR. Bland annat sker det 
genom ökade resurser till revisioner och en uppdaterad och översatt uppförandekod. 
Företaget har planer på att införa större mätbarhet för att kunna gynna leverantö-
rer med god CSR-standard och även planer på utbildningssatsningar som ska nå de 
anställda.

Jula utlovade redan i Swedwatchs rapport 2005 att företaget skulle ta fram en upp-
förandekod och börja jobba med att kontrollera leverantörer och underleverantörer. 
Första koden antogs 2007 och 2012 har Jula en reviderad kod, men har precis börjat 
följa upp denna mer strukturerat.

70 Se bland annat Swedwatchs rapporter om Clas Ohlson 2005, Clas Ohlson och Biltema 2006 
samt om leksaksbranschen 2004, 2009 och 2011.
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Uppförandekoder är bara en liten del av ett seriöst arbete för ansvarsfulla leveran-
törskedjor. Redan i 2005 års rekommendationer som främst riktades till Clas Ohlson, 
påtalade Swedwatch och Fair Trade Center (som också stod bakom rapporten) att 
företaget borde satsa på de anställdas medverkan och integrering av CSR-kraven med 
inköpskraven.

Swedwatch kan konstatera att medan Clas Ohlson har påbörjat arbetet med att 
integrera inköps- och CSR-krav, återstår det att få de anställda hos tillverkarna att 
medverka i förbättringsarbetet. Hos de övriga kedjorna finns varken en systematisk 
integrering mellan inköps- och CSR-krav eller några satsningar på att de anställda i 
produktionen ska vara delaktiga.

7.3 Ökade satsningar på de anställdas medverkan krävs

En viktig aspekt av att följa mänskliga rättigheter i produktionen av varor i Kina är att 
den grundläggande rättigheten att få organisera sig fritt och att förhandla kollektivt 
är inskränkt i kinesisk lagstiftning. Grundprincipen när internationella ramverk inte 
respekteras i nationell lag är att företag då ska försöka upprätthålla det internatio-
nella ramverket så långt det är möjligt, enligt Susanne Lindberg-Elmgren, interna-
tionell sekreterare på LO.71 I OECDs riktlinjer för multinationella företag står detta 
uttryckt så här: ”I länder där inhemska lagar och andra författningar är oförenliga 
med principer och standarder i riktlinjerna ska företagen emellertid sträva efter att 
efterleva dessa principer och standarder i största möjliga utsträckning utan att den 
inhemska lagstiftningen överträds.”72

I Kina innebär detta att företag bör kontrollera att arbetstagarna får möjligheter att 
välja sina egna fackföreningsrepresentanter hos leverantörerna samt att leveran-
törerna även ser till att det kan ske kollektiva förhandlingar om löner och andra 
arbetsvillkor. Idag är detta inte något som de svenska köparna inom verkstads- och 
hobbybranschen gör. Överhuvudtaget är det vanligt förekommande att svenska före-
tag med verksamhet i Kina anser att de inte kan göra mer än att fråga om fack tillåts 
på arbetsplatsen. Det blir bakvänt eftersom det i Kina tvärtom är lagkrav på att fack 
ska finnas. Det viktigaste är att kontrollera hur väl dessa fack representeras av arbets-
tagarna och styrs av deras intressen samt verka för meningsfull dialog mellan arbets-
tagare och arbetsgivare.

I grunden handlar det om att företagen måste fråga sig varför man arbetar med 
ansvarsfulla leverantörskedjor. Om man vill att arbetstagarna i produktionen ska ha 
rimliga, lagenliga förhållanden med respekt för deras mänskliga rättigheter så måste 
åtgärderna också handla om att sätta dessa individer i första rummet. Det går även i 

71 Intervju med Susanne Lindberg-Elmgren, Internationell sekreterare, LO, 2012-03-23.
72 OECDs riktlinjer: Kap 1, Begrepp och principer, punkt 2, sid 17 (i engelska originalet).
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linje med de nya kraven från FNs principer för företag och mänskliga rättigheter, där 
principen om gottgörelse finns med som den tredje pelaren i ramverket.73

Även om Clas Ohlson är det enda av de fyra företagen som har tillstymmelse till 
försök att arbetstagarna ska kunna framföra klagomål, står sig initiativet tämligen 
slätt utan utbildning, muntliga och skriftliga informationssatsningar och en lokalt 
förankrad knutpunkt som arbetstagarna har en chans att känna sig trygga med.

Ingen av fabrikerna Swedwatch besökte hade betryggande kommunikationskanaler 
för att uttrycka och komma till rätta med missnöje. Det här är något som köparna bör 
lägga större tonvikt på i framtida arbete med ansvarsfulla leverantörskedjor. Även 
i Kina, med dess inskränkning av rättigheten till fri organisering, kan köpare upp-
muntra demokratiska val av de anställdas egna representanter och att dessa valda 
representanter även får förhandla kollektivt om löner och andra arbetsvillkor. Det 
är något som svenska köpare borde arbeta för i samarbete med experter från Hong 
Kong.

7.4 Ökad samverkan

Det behövs en mer engagerad samverkan kring förbättringar där köparen från 
början mer undersöker förhållandena på fabriken och tillsammans med leverantören 
kommer fram till vad som krävs för att uppnå förbättringar där så behövs. Satsning-
arna bör snarare handla om att införa goda arbetsrutiner och strukturer för att upp-
rätthålla bra arbetsvillkor, än att kontrollera resultat i form av exakta arbetsvillkor 
vid en given tidpunkt.

På samtliga fabriker saknades det förebyggande och kvalitativ hälso- och säkerhets-
utbildning. I kombination med krävande arbetsmiljö, arbetstempo och arbetstider, 
gör detta att de anställda riskerar sin hälsa i flera av fabrikerna. Här kan de svenska 
köparna göra mycket mer, och det finns kinesisk lagstiftning som ger utrymme för 
mer proaktivt arbete.

Det verkar finnas en inställning bland de kinesiska leverantörerna som Swedwatch 
träffade att de endast ska nå upp till exakt vad lagen kräver. Den inställningen kan 
leda till smått absurda resultat. Ett exempel är när vissa avdelningar är uppenbart för 
varma och arbetstagarna lider, men eftersom det inte finns en lag som exakt föreskri-
ver maximal temperatur, låter ledningen saken bero och köparna accepterar också 
förhållandena. Ett annat är om det inte krävs mer än brandövningar och introduktion 
till hur man använder säkerhetsutrustning som utbildning i hälsa och säkerhet; och 
det leder till ständig försummelse av att använda personlig skyddsutrustning. Dessa 
exempel visar att det saknas system och strategier för förbättringar. Det arbetet skulle 

73 FNs kommitteé för mänskliga rättigheter, Guiding Principles on Business and Human Rights: 
implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, Report of the 
Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises, John Ruggie, 2011-03-11, Seventeenth session, 
Agenda item 3.
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med fördel kunna drivas av köpare och tillverkare tillsammans, i linje med vad aktu-
ell forskning föreslår.74

7.5 Ökade förväntningar på företag

FNs nya ramverk, de vägledande principerna för företag och mänskliga rättigheter, 
ger företag ett bredare ansvarsområde genom att föreskriva att företag har ansvar att 
respektera samtliga av FNs konventioner om de mänskliga rättigheterna. Grundprin-
cipen är att företag ska genomföra en riskanalys över vilka MR-konventioner företa-
get kan tänkas påverka i hela sin verksamhet. För hobby- och verktygsföretagen, med 
stor produktion i Kina, är de rättigheter som företagens uppförandekoder idag inne-
håller, fortsatt relevanta. Dock betyder det nya ramverket att företagen även har ett 
ansvar att arbetstagare som producerar deras varor har rätt till exempelvis en rimlig 
levnadsstandard, vilket stöds av FNs konventioner om ekonomiska, sociala och kultu-
rella rättigheter. Migrantarbetare har en speciellt utsatt position då de av ekonomiska 
skäl ofta tvingats separera från sina barn och övrig familj. Enligt FNs Barnkonvention 
har alla barn rätt att inte separeras från sina föräldrar mot sin vilja.

Det är självklart statens skyldighet att skydda och ombesörja dessa rättigheter för 
sina medborgare, men företag har enligt FN skyldighet att respektera desamma. Det 
finns, med andra ord, fog för att inkludera rätten till levnadslön, i företagens framtida 
koder.

Detta kan i sin tur leda till att arbetstagarna får en något rimligare arbetssituation 
med tid för vila och fritid, även detta en mänsklig rättighet.

74 Richard Locke, Matthew Amengual och Akshay Mangla, Virtue out of Necessity? Compliance, 
Commitment, and the Improvement of Labor conditions in Global Supply Chains, Politics 
Society 2009
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8. Rekommendationer

Dessa rekommendationer riktas från Swedwatch, Peace & Love Foundation och 
Finnwatch till Clas Ohlson, Biltema, Jula och Rusta i juni 2012. Organisationerna är 
öppna för att diskutera med företagen hur rekommendationerna kan genomföras på 
bästa sätt. En uppföljning för att kontrollera vad företagen gjort kommer att genom-
föras av Swedwatch under 2013.

•	Åtgärda	avvikelserna	 
Samtliga företag bör snarast åtgärda avvikelserna i samarbete med sina leverantö-
rer och rapportera vad de gjort.

•	Hela	produktionskedjan	bör	kontrolleras 
Samtliga företag bör bli noggrannare med att de får se all produktion, samt 
påbörja eller utöka kontroller i underleverantörsled.

•	Förbättrade	uppförandekoder 
Biltema bör anta en uppförandekod och bygga upp ett rapporteringssystem till-
sammans med Birgma. Samtliga företag bör inkludera att de vill verka för levnads-
löner i leverantörsledet.

•	Integrera	inköpskraven	med	CSR-kraven	 
Jula, Rusta och Biltema bör bygga upp system för att integrera inköpskraven med 
CSR-kraven.

•	Satsa	på	utbildning	för	de	anställda 
Samtliga företag bör ta fram muntlig utbildning för de anställda i produktionen, 
gärna i samarbete med varandra samt ta hjälp av organisationer i Hong Kong eller 
i Guangdong.

•	Inför	klagomålsmöjlighet 
Ta fram skriftliga informationskort med de anställdas rättigheter, där man anger 
telefonnummer till en jourtelefon där de anställda kan nå en lokal organisation 
som kan hjälpa dem om de har problem.

•	Tillse	meningsfull	dialog	mellan	arbetstagare	och	arbetsgivare 
Samtliga företag bör kontrollera att arbetstagarna får välja sina egna representan-
ter och om möjligt se till att dessa val ledsagas av utomstående. Gärna i samarbete 
med organisationer i Hong Kong. Företagen bör sedan uppmuntra leverantörerna 
att genomföra kollektiva förhandlingar om löner och övriga arbetsvillkor.

•	Förbättrat	hälso	–	och	säkerhetsarbete 
Hälso – och säkerhetsarbetet bör förbättras överlag. Detta bör inkludera bättre 
säkerhet vid farliga arbetsmoment, rutiner för hälso- och säkerhetsarbete, bättre 
hälsokontroller, rotation och raster och införande av kontinuerlig hälso- och 
säkerhetsutbildning, gärna i samarbete med lokala frivilligorganisationer som är 
specialiserade på detta.
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Appendix 1

Detaljer om intervjuunderlaget

Denna bilaga kompletterar den information om de intervjuer som genomförts bland 
anställda på de fem leverantörsfabriker som Swedwatch undersökt inom ramen för 
studien. Syftet är att ytterligare beskriva omständigheterna kring intervjuerna för att 
tydligare kunna förstå förutsättningarna för faktainsamlingen.

Litet urval

Swedwatch har som målsättning, fastställd i Swedwatchs metodhandbok, att 
intervjua omkring fem procent av arbetskraften på den fabrik som Swedwatch gran-
skar. Om en fabrik har tusentals anställda är det dock oftast ogörligt och ett mindre 
urval accepteras. Endast hos leverantör D, med endast 50 anställda, lyckades Swed-
watchs lokala researcher nå och överstiga detta antal (här intervjuades tio procent 
av arbetskraften). På de fyra övriga, som anställer mellan 400 till 1 400 personer, är 
underlaget endast motsvarande en halv procent till två procent av de anställda.

Ökad skepsis mot främlingars frågor

Bakgrunden till svårigheterna för researchers att få till intervjuer utanför fabrikerna 
i Guangdong är att fabriksledningarna i allt högre utsträckning varnar sina anställda 
för att ställa upp och berätta för utomstående om arbetsförhållandena, eftersom att 
det kan skada fabriken och därmed hota deras anställningar.

Swedwatchs lokala researchers erfarenhet är att de anställda inte öppnar sig för 
någon de inte känner och att det oftast inte hjälper att berätta att man representerar 
organisationer som syftar till förbättringar av arbetsvillkoren för migrantarbetare. 
Researchern har därför valt att presentera sig som jobbsökande, nyfiken på arbets-
villkoren. Med detta följer givetvis ett antal metodologiska utmaningar; researchern 
kan inte dokumentera frågor och svar utan får förlita sig på sitt minne.

Frågeställningarna och de intervjuade

Frågorna som ställts vid intervjutillfällena rör sig om vilka arbetsvillkor som gäller 
(anställningsavtal, arbetstider, ersättningar, försäkringar, hälsa och säkerhet, utbild-
ning med mera) och hur de anställda upplever sitt arbete. Frågorna syftar till att 
ringa in huruvida arbetsvillkoren följer lagstiftningen. Varje intervju tog omkring en 
halvtimme att genomföra.

De intervjuade var 26 kvinnor och 20 män mellan 20 och 50 år. Majoriteten var 
mellan 30 och 40 år. De intervjuade hade oftast arbetat cirka ett till tre år, ett 
fåtal var nyrekryterade och några hade arbetat uppemot sex till sju år på samma 
arbetsplats. De intervjuade kom från olika avdelningar på fabrikerna som montering, 
paketering, formgjutning och metall.
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49. A lot of gold a lot of trouble – A study of humanitarian impacts of the gold industry in DR Congo (2012)

48. Mera soja – Mindre mångfald – En uppföljningsrapport om soja i Brasilien (2012)
47. A lost revolution? – Women in the garment industry in Bangladesh want more. (2012)
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