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Sammanfattning  

Dåliga arbetsförhållanden, bristande säkerhet och omänskliga situationer är rubriker 

som cirkulerar allt oftare i media. Globaliseringen har lett till att företag i allt större 

utsträckning sourcar sin produktion till aktörer i utvecklingsländer där 

arbetsförhållanden enligt västerländsk standard är oacceptabla. Skandaler inom 

mänskliga rättigheter och miljöutsläpp är skadliga för företagens rykte. Detta är något 

de aktivt måste jobba med för att motverka och i detta avseende är kinesiska 

textilfabriker en stor riskgrupp. Syftet med rapporten är att utreda hur företag kan arbeta 

för att skydda sig mot ordrägliga arbetsförhållandne i sina fabriker samt hur de kan 

förbättra arbetsförhållanden i dessa.  

 

Problemet i många fabriker är att de saknar både pengar, kunskap och viljan för att 

själva förbättra problem med dåliga arbetsförhållanden. Internationella myndigheter, 

NGO:s, och forskare har tagit fram en uppsjö av modeller för hur företag kan arbeta 

med CSR i sin distributionskedja, men generellt tacklar företagen detta problem genom 

en tre stegs metod. De utformar riktlinjer, så kallade ”code of conducts” som sedan följs 

upp med någon typ av kontroll i fabrikerna. Slutligen har de en handlingsplan ifall 

riktlinjerna inte följs. Problemet med denna metod är att det är både vanligt och relativt 

enkelt att fuska på kontrollerna, till exempel genom att ha dubbla lönekort för att mörka 

övertidsarbete. Detta medför två problem, först och främst fortsätter arbetsförhållandena 

i fabrikerna att vara dåliga samt att företaget fortsätter att riskera dålig publicitet i 

media. För att komma åt detta problem behöver företagen utveckla sina 

uppföljningsmetoder. Antingen genom att skapa samarbeten mellan företag där man 

gemensamt kotrollerar fabrikerna och delar med sig av sina kontroller och erfarenheter 

av leverantörerna. Altenativt att företagen arbetar för att skapa långsiktiga 

affärssamarbeten med fabrikerna. Samarbeten som bygger på tillit där man hjälper 

fabriken att utveckla de kompetenser som krävs för att driva en hållbar produktion där 

man respekterar arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Globalization has led to the increase in outsourcing to developing countries where the 

labour costs are low, but working conditions according to western standards are 

unacceptable. Scandals surrounding human rights and environmental issues have a huge 

negative impact on company brands. Therefore companies have to work actively to 

ensure that their suppliers comply with basic human rights and environmental issues to 

minimise the risk of getting bad publicity. Chinese garment factories are a huge risk 

factor in the supply chain. The purpose of this rapport is to explore how companies can 

work to minimise the risk of getting bad publicity and increase labour standards in these 

factories.  

 

Many of these factories lack both the knowledge and the capital to do this by them 

selves. International agencies, NGO:s and researchers has developed a set of models for 

how companies can integrate Corporate Social Responsibility (CSR) in the supply 

chain. Generally the companies formulate their own policies in a “code of conduct” 

which is then monitored by some kind of factory audit. Finally you state an action plan, 

which will be used if the factory does not follow the “code of conduct”, agreed upon. 

The major problem with this is that is relatively easy to cheat on the factory audits. This 

causes two problems. The labour standards remain the same and the companies remain 

in the risk zone for bad publicity. To tackle this problem the companies need to develop 

their monitoring practices. Either by cooperating with other companies or by develop 

long-term business relationships built on trust, where the companies help the factories to 

develop the capacities required to maintain a sustainable production, where you respects 

working conditions and human rights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett kandidatexamensarbete som ingick i kursen 

MG101X Examensarbete inom Maskinteknik. Temat till projektet är globalisering och 

hållbar utveckling och utfördes av två studenter på civilingenjörsprogrammet 

maskinteknik. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och pågick under vårterminen 2013 

på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

 

Vi vill tacka Företag x för deras tid och engagemang vilket har hjälpt oss att besvara vår 

frågeställning. Vi vill även tacka inköparen Georges A. som delade med sig av sina 

erfarenheter i de kinesiska fabrikerna och berättade om arbetsförhållandena i Kina.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Lucia Crevani. 

 

Stockholm, maj 2013. 

 

Anthony Haikal & Johan Hallgren 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges en bakgrund till ämnet för rapporten samt syfte och avgränsningar.    

 

1.1 Bakgrund 

Corporate Social Responsibility har fått en allt större roll i dagens affärsklimat. Under 

de senaste 20 åren har det skett en radikal förändring i förhållandet mellan affärsvärlden 

och samhället. Huvudorsakerna till detta har varit den ökande globaliseringen, företags 

ökade inflytande, regeringars ompositioneringar och insikten i vikten av förhållandet till 

intressenter samt kunskapen om varumärkens rykte (United Nations Industrial 

Development Organization, 2002).  

 

Ett huvudområde inom CSR är hur företagen hanterar sina distributionsled på ett 

ansvarfullt sätt, till exempel att de försäkrar sig att deras leverantörer respekterar 

grundläggande rättigheter – huruvida det är arbetsrättigheter som t.ex. skäliga löner, 

organisationsfrihet, rimliga arbetstider, vettiga arbetsförhållanden eller andra rättigheter 

som till exempel hälsa och säkerhet på jobbet, barnarbete, respekt för det lokala 

samhället eller tillgång till vatten (Opijnen & Oldenziel, 2011). 

 

Men samtidigt som hanteringen av distributionsleden, eller Responsible Supply Chain 

Management (RSCH) har blivit allt viktigare så har företagen fått det allt svårare att 

övervaka och hantera arbetsförhållanden i distributionsledens olika steg (ibid.). Detta 

som en följd av att leden blir allt längre och att vissa steg i ledet befinner sig i delar av 

världen där miljö och arbetsförhållanden varken kontrolleras eller upprätthålls (World 

Business Council for Sustainable Development, 2013).   

 

Majoriteten av problemen inom mänskliga rättigheter och miljöhantering i företagens 

distributionsled härstammar från fabriker i utvecklingsländer. Stora företag som Ikea, 

H&M och Apple har alla blivit uppmärksammade i media efter upptäckter av att det 

förekommit omänskliga förhållanden i fabriker som producerar deras varor. Detta även 

fast dessa företag har välutvecklade CSR policys som bestrider brott mot mänskliga 

rättigheter och miljöfaror. 
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna rapport är att undersöka arbetet med hållbara distributionsled med 

fokus på kinesiska textilfabriker. Rapporten ska svara på följande frågor: 

 Vad är det största problemet i kinesiska textilfabriker? 

 Hur kan fabrikens kunder arbeta för att försäkra sig om att detta inte 

sker? 

 Hur kan fabrikernas kunder arbeta för att förbättra situationen i 

fabrikerna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Alla distributionskedjor är olika och påverkas starkt av vilka aktörer som är inblandade, 

till exempel regeringar, företag och NGOs (Opijnen & Oldenziel, 2011). Rapporten 

avgränsas därför till kinesiska textilfabriker. Eftersom CSR är ett så brett ämne så 

kommer endast arbetsförhållanden att behandlas.  
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2 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för tillvägagångsetet i vår undersökning.  

 

2.1 Litteratur  
För att utreda rapportens frågeställning har artiklar, böcker, rapporter och studier inom 

CSR, Responbile Supply Chain Management och kinesiska arbetsförhållanden 

behandlats. Materialet har hämtats från KTH:s databaser, Google Scholars sökmotor 

samt olika myndigheters hemsidor. 

 

2.2 Intervjuer 

Empiri har även hämtats från tre intervjuer. Två av intervjuerna har utförts med VD och 

vice VD för ett företag som företräder kinesiska textilfabriker mot nordiska 

klädåterförsäljare. Intervjuerna var semistrukturerade för att få så utförliga svar som 

möjligt. Optimalt för frågeställningen hade varit att intervjua både managers på fabriker 

och CSR chefer på stora klädmärken men i brist av tid och tillgänglighet av dessa 

personer är företaget en bra ersättning. Företaget arbetar med ett femtiotal 

klädåterförsäljare och tre textilfabriker och har därför stor kunskap och insikt i hur olika 

företag jobbar med CSR, hur de applicerar det i distributionskedjan, hur fabrikerna 

förhåller sig till företagens CSR policys och hur arbetsförhållandena är i fabrikerna 

o.s.v. Personerna i intervjuerna är själva nere i fabrikerna en hel månad varje kvartal. 

Företaget vill förbli anonymt för att kunna ge så utförliga svar som möjligt utan att 

riskera sina arbetsrelationer. Hädanefter i rapporten kommer företaget att refereras till 

som Företag x. 

 

Den tredje intervjun utfördes med en inköpare som kommer kallas Georges A. i 

rapporten. Intervjun utfördes via internet i chattprogramet MSN Messenger då Georges 

A. befan sig i Kina. Han vill behålla sitt efternamn anonymt för att inte riskera sina 

arbetsrelationer. Han arbetar för en klädåterförsäljare och åker runt på kinesiska 

textilfabriker för att hitta fabriker som kan producera bra kvalitet till ett billigt pris och 

har därför en god inblick i hur förhållandena i kinesiska textilfabriker är. Han spenderar 

största delan av sin tid i kinesiska textilfabriker.  

 

Varken Företag x eller Georges A. är experter inom CSR eller Responsible Supply 

Chain Management. De valdes istället för deras erfarenhet och kunskap om hur 

affärerna mellan fabrik och företag görs upp i praktiken samt hur förhållandena i 

kinesiska fabriker faktiskt ser ut.  
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För att öka validiteten i intervjuerna gjordes valet att intervjua en part som representerar 

fabriker och en part som representerar företag. Informationen från intervjuerna med 

Företag x med har sedan triangulerats med intervjun med Georges A. och information 

från rapporter och artiklar.  
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3 Ansvarstagande 

I detta avsnitt förklaras Corporate Social Responsibility och Responible Supply Chain 

Management.  

 

3.1 Vad är CSR  

Corporate Social Reponsibility (CSR) handlar om företagens ansvar gentemot 

samhället. Problemet är att det inte finns någon universell definition på vad exakt detta 

innebär, CSR utvidgas ständigt och har ungefär lika många definitioner som det finns 

debattörer inom ämnet. 

 

Enligt United Nations Industrial Development Organization (2013) är CSR ett 

management koncept där företag integrerar sociala och miljöbetingade angelägenheter i 

sin affärsmodell och samverkan med sina intressenter. CSR är generellt förstått att vara 

ett företags sätt att hitta en balans i ekonomiska, miljömässiga och sociala 

nödvändigheter, samtidigt som de uppmärksammar intressenterna och aktieägarnas 

förväntningar.  

 

De viktigaste frågorna inom CSR innefattar miljöhantering, resurseffektivitet, 

ansvarsful sourcing, arbetsnormer och arbetsförhållanden, relationer med samhället och 

anställda, social jämställdhet, jämställdhet mellan könen, mänskliga rättigheter och anti-

korruptions åtgärder (ibid.). 

 

Implementerar man CSR på rätt sätt kan det medföra en rad konkurrenskraftiga fördelar 

för verksamheter, t.ex. ökad tillgänglighet till kapital och marknader, ökad försäljning, 

ökad produktivitet och kvalitet, förbättrat varumärkesrykte, ökad kundlojalitet och 

bättre riskhantering (ibid.).  

 

CSR modeller 

Eftersom CSR är ett så abstrakt begrepp har utövare och teoretiker arbetat fram en rad 

olika modeller för hur man kan arbeta med CSR.  En av de mer kända CSR-modellerna 

idag är Carrolls Pyramid. Flera företag har åtagit sig uppgiften att forma sina 

organisationer med hjälp av denna klassiska modell.  

 

A. Carroll definierar CSR på följande vis: “Corporate social responsibility involves the 

conduct of a business so that it is economically profitable, law abiding, ethical and 

socially supportive. To be socially responsible then means that profitability and 
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obedience to the law are foremost conditions when discussing the firm’s ethics and the 

extent to which it supports the society in which it exists with contributions of money, 

time and talent” (Huniche & Pedersen, 2006).  

 

Carrolls modell består av fyra delar: Filantropiskt, etiskt, rättsligt och ekonomiskt 

ansvarstagande där utgångspunkten för varje verksamhet är samhället. Ekonomin är 

knyten till företagets samtliga intressenter där samtliga strävar efter gynnsammare 

affärer. Kunderna vill köpa kvalitetsprodukter till rimliga priser, anställda kräver 

förbättrade arbetsförhållanden och förmåner och aktieägarna förväntar sig lönsamma 

avkastningar på sina investeringar (Matten & Crane, 2007). 

 

Figur 1. Illustrerar Carrols Pyramid 

Samhället kräver en ärlig och laglydig affärsverksamhet hos ett företag där en 

verksamhet följer nationella och internationella standarder. Den minsta lilla avvikningen 

från lagen kan resultera i förödande konsekvenser. Klagomål och rykten om 

överträdelser är destruktiva för varumärket som ett företag försöker bygga upp (ibid). 

 

Etiskt ansvarstagande är det som förväntas av en verksamhet utöver föregående två 

kategorier. Detta ansvarstagande behöver inte vara lagstiftat eller skrivet i regelboken, 

samhället förväntar sig att företaget beter sig etiskt korekt genemot sina intressenter.  

(ibid). 

 

Toppen på pyramiden består av det filantropiska ansvarstagandet. I denna kategori, 

fokuserar verksamheten på humanitära gärningar som t.ex. planera aktiviter åt 

befolkningen i den lokala kommunen, förbättra arbetsförhållanden hos de anställda etc. 

Det är viktigt att verksamheten visar en tydlig affärsstrategi som resulterar i en bild av 

entusiasm och engagemang gentemot samhället och intressenterna (ibid).  
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Internationella organisationer och statliga organ har också tagit fram standards och 

riktlinjer som företag bör följa i sitt CSR arbete. För att nämna några av de mest 

välkända och använda så finns United Nations Global Compact, Guidelines for 

Multinational Enterprises of the Organization for Economic Cooperation and 

Development och ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 

Enterprises and Social Policy.  

 

United Nations Gloal Compact är världens största friviliga CSR initiativ. Över 10.000 

företag i 130 länder medverkar i detta och följer riktlinjerna som har tagits fram.  

 

Global Compact bygger på 10 principer inom mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, 

miljö samt korruption och ger företag ett praktiskt ramverk för utveckling och 

implementering av hållbar praxis. (United Nations Industrial Development 

Organization, 2013) 

 

3.2 Responisble Supply Chain Management  

Barnarbete, farliga arbetsförhållanden, övertidsarbete och dåliga löner är vanligt 

förekommande fenomen för fabriker i utvecklingsländer. När dessa uppdagas skapas 

skandaler som befläckar ryktet för företagen som fabriken producerar åt. Regeringarna i 

utvecklingsländerna har svårt att upprätthålla sina egna arbetslagar vilket har lett till att 

företagen själva har tagit fram riktlinjer för miljö, sociala och etiska frågor, så kallade 

”code of conducts” efter påtryckningar från konsumenter, NGOs och fackföreningar 

(Kochan, Locke, Romis & Qin, 2007). Detta har lett till att Responible Supply Chain 

Management har fått allt större uppmärksamhet under de senaste åren.  

 

En supply chain eller distributionsled är en grupp av tre eller fler organisationer som är 

sammanlänkade av ett eller flera flöden av produkter, tjänster, finanser och information 

(Giunipero, Hanfield, Monzka, & Patterson, 2009). 

 

Responsible Supply Chain Management handlar om hanteringen av miljöbetingade, 

sociala och ekonomiska effekter och att upprätthålla god praxis genom produkten eller 

tjänstens livscykel. (Chorn, Pruzan-Jorgensen & Sisco, 2010) 

 

Enligt konceptet Responsible Supply Chain Management innebär det att de stora 

klädmärkena har ett ansvar att se till att fabrikerna som tillverkar deras kläder 

respekterar mänskliga rättigheter samt värnar om miljön och samhälle. De har alltså inte 
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bara ett ansvar för den interna verksamheten utan måste även implementera sin CSR-

policy längs hela distributionskedjan. 

 

Metoder inom RSCH 

Företagens engagemang inom Responsible Supply Chain Managemet kan delas in i tre 

kategorier: management systems, methods to increase supply chain visibility och 

actions to improve social, environmental or ethical performance (Porteous, Rammohan, 

Cohen & Lee, 2012). 

 

Management systems innebär utformandet av policys, engagemang från ledare, 

tilldelning av resurser och utformandet av incitament för leverantörerna att följa 

standards. Det är viktigt att policys är tydliga och att de lyfts fram i företaget. De måste 

kommuniceras till ledare och leverantörer i organisationen så att alla vet vad som gäller 

och vad företaget står för. Det är också viktigt att man tillsäter resurser för att hantera 

CSR frågor i distributionsleden och identifiera problem samt hjälpa leverantörerna att 

förbättras på sociala, miljömässiga och etiska frågor. Incitament kan vara att man får 

göra affärer med företaget, att man ger belöningar för goda praxis som till exempel att 

ge ett bättre pris. Det kan också handla om bestraffningar om man inte följer god praxis 

som t.ex. att sluta köpa därifrån eller att köpa mindre (ibid). 

 

Methods to improve visibilty är åtgärder som ökar informationen om företagens olika 

leverantörer. Den vanligaste metoden är revisioner eller kontroller där man granskar 

fabrikerna på plats. Det har även bildats databaser där företag kan dela sin information 

om olika leverantörer, t.ex. resultat från kontroller och dylikt (ibid).  

 

Actions to improve social, environmental or ethical performence handlar om åtgärder 

vid överträdelser, förebyggande åtgärder och att hjälpa leverantörerna att utveckla sin 

kapacitet. Det vill säga vilka åtgärder som tas ifall det upptäcks att fabriken inte följer 

företagets CSR policy. Det kan vara allt från att säga upp samarbetet med leverantören 

till att hjälpa dem att åtgärda problem. Detta kan göras genom att bidra med de 

mänskliga och finansiella resurser som krävs för att utveckla en hållbar produktion 

(ibid). 

 

Den vanligaste approachen för att försäkra sig om att det råder rimliga 

arbetsförhållanden i fabrikerna är emellertid en metod som bygger på tre steg. Man 

börjar med att informerar fabrikerna om företagets policys, man gör någon typ av 

uppföljning i form av revisioner eller kontroller för att se till att policysen följs samt att 
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man tar fram en åtgärdsplan ifall de inte skulle följas (Experts in Responsible 

Investment Solutions, 2009). 

 

Företagens policys täcker generellt samma områden: barnarbete, tvångsarbete, 

diskrimination, organisationsfrihet, säkerhet och hälsa, arbetstider och löner. Hur man 

följer upp sina policyers kan däremot skilja mycket. Det kan vara allt från att skicka en 

enkät till fabriken där man frågar hur arbetsförhållandena är, till att göra en oannonserad 

revision av fabriken. Problemet med enkäter och revisioner är att fabrikerna kan fuska 

för att klara dem. Detta är vanligt i Kina då det kan innebära stora kostnader för en 

fabrik att följa företagens standards och ännu större ifall de skulle misslyckas på 

kontrollerna då de riskerar att förlora kunden helt (ibid). 

 

För långsiktig hållbarhet i distributionskedjan måste företagen hjälpa fabrikerna att 

utveckla kompetens och färdigheter inom arbetsförhållanden och hållbarhet. Det har 

även visat sig att företag som engagerar sig för att hjälpa fabrikerna att utvecklas och 

klara standarden utvecklar ett starkare och mer öppet förhållande än företag som bara 

utför kontroller och lämnar resten till fabriken. Ställer man krav utan att ge något stöd är 

det större chans att fabrikerna endast strävar efter att klara kontrollerna, ofta genom att 

försöka fuska sig igenom. (ibid).  

 

Problem inom RSCH 

Enligt Kerkes & Szedgi (2012) är de största problemen som företag möter inom RSCM, 

bristande lagstiftning samt uppföljning av den, antalet leverantörer företagen har gör det 

svårt att kontrollera alla och kontroller och övervakning har liten påverkan på 

arbetsförhållanden. 

 

Ett annat vanligt problem är bristen på kommunikation mellan CSR och 

ekonomiavdelningen inom många företag. Det är viktigt att dessa har en enad front mot 

fabrikerna, annars finns det en risk att de arbetar emot varandra. CSR avdelningen säger 

att lönerna är för låga samtidigt som ekonomiavdelningen försöker pressa priset på 

produkten (Experts in Responsible Investment Solutions, 2009). 

 

Företagen måste även se över andra beteenden. Till exempel är det inte ovanligt att 

företag gör förändringar i sina ordrar i sista sekund vilket tvingar fabrikerna att leverera 

till orealistiska deadlines som resulterar i att arbetarna tvingas jobba övertid (ibid), 
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4 Arbetsförhållanden 

I detta avsnitt ges en inblick i kinesiska arbetsförhållanden.  

 

4.1 Situationen i Kina 

Kina rankas som en av världens snabbast växande ekonomier och utgör navet för många 

marknadsledande företag (Business Sweden, 2013). Kina är också ett land där 13,4% av 

befolkningen lever i fattigdom och en stor del av befolkningen saknar tillgång till rent 

vatten (Central Intelligence Agency, 2013).  

 

De flesta industriländerna har väl reglerade arbetsrättigheter som ses efter och 

upprätthålls, detta kan emellertid inte påstås för de flesta utvecklingsländer så som Kina. 

Dessa är beroende av utländska företag och deras investeringar för att utvecklas 

ekonomiskt, och deras största konkurrensfördel är tillgången till billig arbetskraft. Med 

den billiga arbetskraften följer ofta oreglerade arbetsplaster, dåliga arbetsförhållanden 

och barnarbete. Ofta ligger detta djupt inbäddat i både kultur och tradition i dessa 

områden och uppmuntrar arbetsförhållanden som skulle vara oacceptabla i i-länder 

(Clark, Leeson & Winstanley, 2002). 

 

Detta är ett problem som regeringar, NGOs och företag ständigt jobbar med att 

motverka, men många kinesiska företag väljer att utveckla CSR policys som omfattar 

kortsiktiga program och aktiviteter för att undvika dålig publicitet och slippa ta itu med 

väsentliga långsiktiga problemställningar. Idag är det emellertid viktigt att eftersträva 

modeller och program med långsiktiga intentioner. Att integrera CSR i företagens 

långsiktiga strategier, leder till konkurrenskraft i marknaden och bygger upp ett 

harmoniskt och hållbart samhälle. Globaliseringen och ankomsten av multinationella 

företag i Kina har lett till större krav och förväntningar på det sociala ansvaret. Stora 

företag besitter en stor inverkan i Kina och har hjälpt den inhemska staten att utforma 

riktlinjer för hur företag bör handla för att socialt ansvar ska upprätthållas (Scarlata, 

2012).  

 

Chen & Zhang (2009) poängterar i sitt arbete att CSR inte introducerades i Kina förens i 

slutet av 1900-talet, vilket är en bidragande faktor till de dåliga förhållandena och de 

bristande studierna inom detta område. Om Kina ska hinna ikapp västvärlden måste 

kommunikationen mellan intressenterna och fabrikernas styrelser förbättras. 

Tillverkningsprocessen bör även ifrågasättas eftersom den är mer anpassad och 

uppbyggd till att gynna ekonomin och produktionen för företagen istället för att ta 

hänsyn till de anställdas välfärd (Ping, 2011). Möjligheten till nya affärer med utländska 

företag är stort tack vare de låga priserna och den effektivitet som leverantörerna 

erbjuder. För att bevara denna möjlighet måste företagen inse vikten av hållbara 
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metoder i produktionskedjan ända ner till underleverantörerna (China National Textile 

and Apparel Council, 2011). Företagen måste se begreppet "hållbar utveckling" i hela 

leverantörskedjan som en obligatorisk lösning för att kontrollera överträdelserna och 

undvika de existerande risker i fabrikerna då efterfrågan efter hållbara produkter ökar 

allt mer. Enligt Fairtrade är 70 % av konsumenterna är villiga att betala ett högre pris 

för rättvisemärkta produkter och för att de anställda får sina rättigheter tillgodosedda 

(Fairtrade Sverige, 2013). 

 

4.2  Kinesisk lagstiftning  

År 1994 införde den kinesiska myndigheten nya regleringar i syfte att skydda 

arbetskraften och ge dem förmåner som inte existerade tidigare. Krav på 

anställningsavtal infördes för personalen där arbetsuppgifter samt personuppgifter 

tydligt skulle framgå. Även arbetsvillkor och försäkringar inkluderades i kontrakten 

(International Labor Office China, 1994).  

 

Trots detta fortsatte rapporter om oacceptabla förhållanden i fabrikerna att flöda in och 

skapa skandaler i internationell media. Detta pressade den kinesiska regeringen att 

införa ny och hårdare lagstiftning beträffande arbetskontrakten, under namnet "Labor 

Contract Law 2008" (Foreign Direct investment, China, 2008). Den nya lagstiftningen 

betraktades som en komplettering till lagstiftningen från 1994. Arbetskontrakten skulle 

nu även innehålla information om gränser för övertidsarbete, tydligare regler om 

ersättningar, arbetarnas rättighet att vända sig till fackförbund vid klagomål etc. (Wang, 

Appelbaum, Deguili & Lichteinstein, 2009). 

 

Inköparen Georges A. säger i en intervju att trots lagstiftningen så har myndigheterna 

svårt att kontrollera överträdelserna, framför allt i vissa områden. I Shanghais förorter 

och Guangdong är industritätheten enorm, vilken försvårar statlig tillsyn på fabrikerna. 

Tätheten beror på stor inflyttning från landsbygden. Fabriksarbetarna söker sig till dessa 

områden då det finns fler möjligheter till arbete och bättre löner.   

 

4.3 Arbetarna i textilindustrin 

Kina har över 90 miljoner arbetare i sina textilindustrier vilket utgör den största andelen 

av landets handel. Industrin kännetecknas av stor konkurrens mellan fabrikerna och den 

låga vinstmarginalen. Att säkerställa en jämn kvalité på varorna är en utmaning på 

grund av produktionsstrategin man följer. Man vill producera så mycket som möjligt 

under så kort tid som möjligt, vilket försvårar processen av kvalitetsinspektioner (Facts 

& details/China, 2008). 
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Arbetskraften i de kustliga fabrikerna består främst utav migrantarbetare som har 

övergett fattigdom på landsbygden för att finna bättre betalda jobb i storstäderna. 

Arbetsgivare utnyttjar deras utsatta position för att pressa priserna på lönerna genom att 

ge dem underbetalda jobb vilket konkurerar ut lokalbefolkningen.  

 

I en studie som Svenska ambassaden i Peking genomförde, kände sig föga 8,6 % av 

arbetskraften bekväma i sina arbetsmiljöer. Missnöjet beror på många saker bland annat. 

brist på kunskap, diskriminering, dåliga möjligheter att uttrycka sig, övertidsarbete, 

oseriösa hälso- och säkerhetskontroller och uppbyggnaden av tillverkningsprocessen 

(Ping, 2011).  

 

Organisationen CNTAC, China National Textile and Apparel Council, har utfört 

undersökningar då de bott i fabrikerna och intervjuat personalen. Det största problem 

som CNTAC stötte på var övertidsarbetet. En verksamhet där arbetsgivarna är 

produktions- och vinstfokuserade, resulterar i att personal både friviligt och ofrivilligt 

jobbar över för att klara kundernas ordrar. Låg lön och tidspress i kombination med den 

monotona arbetsmiljön leder många arbetare till depression. Under högsäsong 

beräknades arbetstiden i vissa fabriker till 14h/dag, varje dag i en hel månad (Qiang, 

2007). Detta är långt över det tillåtna då man enligt kinesisk lag max får jobba över 3 

timmar om dagen och totalt 36 timmar i veckan.  

 

Kapitel 4, paragraf 41:"The extended hours shall not exceed three hours a day under the 

condition that the health of laborers is guaranteed. However, the total extension in a 

month shall not exceed 36 hours." (International Labor Office, China, 1994) 

 

Georges A. påpekar också i intervjun att övertidsarbete inte är något märkvärdigt i de 

flesta fabriker. Han säger också att personalen får arbeta hur mycket de vill men man 

riskerar sparken om man avböjer påtvingade övertidstimmar. Ett stort utbud av 

arbetslösa personer, framför allt i områden med mycket migrantarbetare, underlättar 

processen för cheferna att rekrytera. Många fabriker förkastar lagen utan konsekvenser. 

 

Ett annat problem för arbetarna är bristande utbildning. Under 2004 gjordes en 

undersökning om utbildningsstatiken hos arbetarna, som visade att 83 % hade slutat 

efter nio år i skolan (Shi, 2008). Överlag saknar arbetarna tillräcklig utbildning för att 

kunna avancera i sitt arbete och inta högre positioner. Utan kvalificerade meriter finns 

inte möjligheten att uppgradera sig till chefspositioner. Arbetarna har viljan och 

intresset att lära sig nya färdigheter, men för att kunna förhandla till sig bättre 

arbetsvillkor och högre löner krävs kompetenser och färdigheter (Ping, 2011).  
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Brist på kunskap leder till kommunikationsproblem med de högre positionerna i en 

verksamhet. Det är vanligt att skiftledare undviker konversationer med arbetare från 

landsbygden på grund av svårigheter med språket. Flera ideella organisationer beskriver 

skiftledarnas beteende som diskriminerande. Fabrikerna måste införa 

kommunikationsstrategier i sin policy för att förebygga detta problem (European 

Commision, 2005). 

 

Skaderisken i fabrikerna är också ett problem. Saknas påtryckningar från fabrikernas 

kunder är det vanligt att fabrikerna utnyttjar situationen genom ekonomiska besparingar 

på säkerhetsutrustning och liknande som till exempel hörselskydd och ögonskydd. De 

sparar även in på kostnader för säkerhetsutbildningar och övningar som t.ex. 

handlingsplaner vid nödsituationer och utrymningsplaner (ibid). 

 

Fabrikerna mörklägger många förbrytelser under statliga inspektioner eller kvalitativa 

studier. I en granskning av klädfabriker, utförd av China Labor Watch, upptäckte 

utredarna att arbetsgivarna skickade iväg de oberättigade arbetarna när kontrollanter 

skulle komma (China Labor Watch, 2011). Arbetsgivarna hade även instruerat 

personalen hur de skulle bemöta kontrollanterna samt vad de skulle svara på deras 

frågor. Personalen erkände dock att de hade blivit tillsagda om vad som skulle sägas i 

intervjuerna, och att man riskerade sparken om intern information avslöjades (Bjurling, 

2012).  Georges A. säger också i intervjun att kineserna försökte undanhålla och 

försköna arbetsförhållandena när han besökte fabrikerna för att kontrollera kvalitén på 

varorna han beställt. Han erkänner också att hans chef hade beordrat honom att 

genomföra affären oavsett omständigheterna i fabriken om kvalitén var bra. I Kina har 

det bildats en hel industri av företag som förser fabrikerna med fejkade lönekort och 

liknande för att de ska klara kontrollerna (Experts in Responsible Investment Solutions, 

2009) och korrupta inspektionsfirmor som godkänner fabrikerna oavsett förhållanden. 

Företagen har därför fått ett ökat intresse av att skapa långsiktiga förtroendebaserade 

förhållanden med fabriker som delar företagens värderingar, utbildar sin personal och 

utvecklar sin produktion för att i slutändan slippa kontroller. Då skulle också pengarna 

som läggs på kontroller kunna användas för att öka arbetsstandards. Ett annat problem 

är att företagen kontinuerligt pressar priserna. Ett exempel på detta är att klädpriserna i 

kinesiska fabriker minskade med 30 procent mellan 2001 och 2006.  

 

Fabrikerna kan inte vara bra arbetsgivare om de inte tjänar pengar, då tvingas de att 

fortsätta fuska, någon måste betala för förbättringarna. Företagen jobbar med allt mindre 

marginaler, samtidigt som kunder och konsumenter ständigt pressar priserna och letar 
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efter det lägsta pris, det blir en krock mellan CSR avdelningarna och inköparna, (Frost 

& Welford, 2006).  
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5 Intervjuer med Företag x 

I detta avsnitt presenteras informationen vi fick genom intervjuer med Företag x. 

Företag x företräder tre kinesiska textilfabriker mot nordiska klädåterförsäljare. De är 

alltså de som gör upp och förhandlar ordrarna som klädåterförsäljarna lägger till 

fabriken. Företaget jobbar idag med ett femtiotal återförsäljare som Dressman, Bik Bok 

och Cubus. 

5.1 Företagets syn på återförsäljarnas CSR arbete 

Företag x menar att alla återförsäljare oavsett storlek har någon typ av mall för kraven 

de ställer på deras fabriker. Alla återförsäljare bifogar en supplier requierment manual 

till varje order. Denna innehåller all information som fabriken behöver för att leverera 

ordern enligt återförsäljarens krav och består av fyra delar: quality requierments, 

delivery instructions, chemical substances och code of conduct.   

 

Quality requierments och delivery instructions innehåller instruktioner för vilken 

kvalitet kläderna ska ha samt hur de ska packas och skickas. Chemical substences 

innehåller en lista på kemikalier som varken får finnas i kläderna eller produktionen. 

Slutligen innehåller code of conduct de etiska riktlinjer som företaget har. 

 

Det är framför allt code of conduct som speglar företagens arbete inom CSR. De brukar 

vara snarlika för alla återförsäljare och innehåller riktlinjer som förbjuder barnarbete, 

slavarbete, diskriminering, organisationsfrihet, minimilöner, övertid, miljöskydd m.m. 

De säger att den största skillnaden i återförsäljarnas CSR arbete är hur de väljer att följa 

upp sina riktlinjer. De mest aktiva är nere i fabrikerna minst en gång om året för att 

utföra kontroller samtidigt som andra endast skickar ut sin code of conduct i 

förhoppning av att de följs utan någon typ av uppföljning. 

 

De finns två sätt som återförsäljarna kontrollerar att riktlinjerna följs. Det ena är egna 

kontroller av fabriken där de åker ner och går igenom allt, de träffar management 

avdelningen, kontrollerar att code of conduct följs, går igenom lönekort, ser till att det 

finns brandsläckare och nödutgångar osv. Det andra sättet är att hyra in en oberoende 

factory audit firma som t.ex. BSCI eller SGS som utför oberoende kontroller. Även 

fabrikerna kan hyra in dessa firmor för att göra en egen kontroll, man får då ett certifikat 

om man blir godkänd som visar att man håller firmans standards.  

 

Det största problemet de upplever med sina kunders CSR arbete är krocken mellan de 

etiska åtagandena och de ekonomiska frågorna. Det är ofta splitrat i företagen mellan 
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ekonomi och CSR avdelningen. De berättar specifikt om en gång då de hade möte med 

CSR chefen hos en av deras största kunder. Han sa: ”Jag vet att det här är förenat med 

en hel del investeringar och kostnader, men när jag lämnar det här rummet kommer 

mina kollegor, dvs. inköparna och vill diskutera priser och leveranstider och de jobbar 

tvärtemot mig, deras jobb är att pressa priserna så hårt som möjligt”.  

 

För att kunna förbättra standarden och förhållanden i fabrikerna måste man ha 

marginaler, man måste gå med vinst för det kostar pengar att förbättra standarden. Det 

enda sättet företagen kan bidra är att betala lite mer för sina kläder. Men även 

återförsäljarna måste ha sina marginaler och problemet är att priserna i affärerna på 

kläder snarare har minskat än ökat de senaste 20 åren tack vare lågpriskedjor som 

H&M, Zara och Dressman. 

 

5.2 Fabrikernas syn på CSR 

Deras fabriker strävar efter att ha stora kunder som fortsätter lägga sina ordar hos dem 

så det ligger i fabrikernas intresse att hålla sig uppdaterade och följa företagens policys. 

De säger att arbetar man med de större aktörerna så är det snabbt upptäckt om man har 

fabriker med oordnade förhållanden och då får du snart inte producera för någon. De 

säger även att de är medvetna om att fusket är utbrett i andra fabriker, framför allt de 

mindre fabrikerna som tar många små ordrar från olika mindre företag. 

 

5.3 Arbetsförhållanden  

Sen Företag x började åka till Kina för 25 år sedan har det hänt otroligt mycket. I början 

när de åkte ner såg de fabriker som hällde ut kemikalier och färgmedel på åkrar med 

betande djur. De såg föräldrar som tog med sina barn till fabrikerna där de fick hjälpa 

till att sy istället för att lämna de på dagis. De såg förhållanden som idag, även i Kina 

skulle vara helt oacceptabla.  

 

Många områden inom CSR som miljöskydd, barnarbete, organisationsfrihet, säkerhet 

m.m har blivit mycket bättre i Kina och är inte längre ett lika stort problem. Det 

vanligaste och mest utbredda problemet idag handlar om övertid och löner och är den 

punkt man oftast får underkänt i under kontrollerna.  

 

De menar också att de flesta fabriksarbetarna i Kina är väldigt fatiga. De har inga 

pengar, de bor i ett skjul, för dem är det många gånger bättre att få jobba och tjäna lite 

extra pengar. Men oavsett om de sitter hemma i sina skjul utan pengar eller jobbar hela 

dagarna och tjänar lite pengar så är det varken ett humant eller värdigt liv.  
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Problemet med övertid är välkänt och mer accepterat än t.ex. barnarbete och 

miljöutsläpp så återförsäljarna ser inte så hårt på den punkten. Framför allt i branscher 

med högsäsonger som textilbranschen. Alla vill ha sin vår, sommar, höst och vinter 

kollektioner samtidigt vilket ställer stora krav på produktionen. För att få ihop det måste 

arbetarna jobba över. En annan del i problemet är att arbetarna själva vill jobba över. De 

förstår inte varför de inte får jobba över om de vill bara för att lagen säger att de inte får. 

Detta kan göra dem upprörda och de hotar att börja jobba för en annan fabrik istället.  
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6 Analys 

Både Företag x, Georges A, CNTAC och diverse andra organisationer anser att övertid 

är det största problemet i kinesiska textilfabriker. Däremot har vi under denna 

undersökning insett att övertid handlar om två olika problem: frivillig övertid och 

ofrivillig övertid. Problemet med frivillig övertid är tätt sammanflätat med problemet 

med för låga löner. För att lösa problemet med frivillig övertid måste problemet med för 

låga löner lösas först. Även om vi här kallar det frivillig övertid måste man inse att 

arbetarna lever i fattigdom och väljer att arbeta övertid för att överleva och kunna 

försörja sin familj. Skulle man höja lönerna skulle arbetarna ges en större möjlighet att 

tacka nej till övertiden och få chans till ett värdigare liv. Problemet med för låga löner 

bottnar i fabrikernas små marginaler. Både Frost & Welford och Företag x menar att 

företagen måste betala mer för sina produkter för att fabrikerna ska kunna betala högre 

löner. Detta kan vi även se i Carrols CSR pyramid där grunden är ekonomin. Man måste 

gå med vinst för att kunna gå högre upp i pyramiden och åta sig lagligt, etiskt och 

filantropsikt ansvar. Detta gäller för alla led i distributionskedjan, alla måste ha sina 

marginaler för att tjäna pengar och för att kunna driva sin verksamhet. Detta innebär att 

i slutändan är det vi konsumenter som måste betala ett högre pris ifall arbetarna ska få 

högre löner. Enligt fair trades undersökning var 70 % av konsumenterna villiga att 

betala ett högre pris för att förbättra arbetarnas löner; men det är en sak att svara på en 

enkät och en helt annan att stå i affären och öppna plånboken. Företag x menar att 

affärer, framför allt de lite mindre är livrädda för att höja priset på sina kläder när de vet 

att andra butiker och kedjor säljer samma kläder. De har inte råd att ta risken att förlora 

sina kunder till andra butiker för att de har bättre priser. Det skulle krävas att någon av 

giganterna som H&M eller Zara skulle ta första steget och höja sina priser i avsikt att 

förbättra fabriksarbetarnas förhållanden. Göra detta till en trend, kanske införa en 

speciell märkning på kläderna som innebar att en del av det man betalar går till att 

förbättra arbetarnas förhållanden. Om en stor kedja valde och göra detta skulle kanske 

massorna våga följa efter. 

 

Det andra problemet för frivilig övertid bottnar i kultur och tradition. Det handlar om 

arbetarnas egen inställning till övertid och löner. Företag x berättar om att deras farbiks 

arbetare hotar med att gå till en annan fabrik ifall de inte får jobba övertid. Genom att 

göra detta motarbetar de sig själva. För att motverka detta måste man upplysa den 

kinesiska befolkningen om deras rättigheter och hur deras arbetssituation borde se ut. 

Man måste få de att inse att de borde ha färre arbetstimmar och bättre lön.   

 

Problemet med ofrivilig övertid bottnar i tidspress, orealistiska deadlines och 

underkapacitet i fabrikerna. Både Experts in Responsible Investment Solutions och 

Georges A. menar att ordar i sista sekunden tvingar fabrikerna att ge övertidsarbete åt 
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arbetarna. För att möta detta problem måste företagen se över sin egen planering och 

utvärdera fabrikens kapacitet för att avgöra om man kan lägga ordrar i sista minuten 

eller inte. Har inte fabriken den kapacitet som krävs för att ta emot ordrar i sista 

sekunden så måste man samarbeta med fabriken och hjälpa dem utveckla den kapacitet 

som krävs.  

 

 Att försäkra sig att fabrikerna följer de standards man har är inte lätt. Det vanligaste 

sättet är att utföra kontroller i fabrikerna, men fusk är vanligt. Problemet är att man 

traditionellt blint har letat efter lägsta pris och ständigt flyttat runt sin produktion till där 

det är billigast. Den här mentaliteten finns kvar i företags ekonomi avdelningar där man 

endast ser siffror vilket ofta innebär stora sprickor mellan ekonomi och CSR 

avdelningen. CSR klagar på att det är för låga löner medans ekonomi avdelningen 

försöker pressa priserna så hårt som möjligt. Istället för att jaga efter billigaste priser 

borde företagen satsa på att bygga långsiktiga affärsrelationer baserade på tillit med sina 

fabriker. Skulle man göra detta skulle man eventuellt inte behöva utföra kontroller alls 

och skulle istället kunna använda de pengarna man lägger på kontroller på att förbättra 

arbetarnas förhållanden.  

 

Ett annat altenativ är att utveckla fler sammarbeten mellan företagen i deras kontroller 

av leverantörer. Som till exempel de databaser som finns där man kan dela med sig av 

sina kontroller och annan information om olika leverantörer och fabriker. Har man flera 

företag som kontrollerar fabriken år efter år så kommer det troligen bli upptäckt av 

någon av dessa ifall man fuskar. Delar man då med sig av denna information till alla 

fabrikens kunder så försvårar det för fabrikerna att fuska. De skulle då ta en mycket 

större risk när de väljer att inte följa standardsen och fusket skulle troligtvis minska.   
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7 Slutsats 

Slutsatsen vi kan dra av vår undersökning är att övertid är det mest utbredda problemet i 

kinesiska textilfabriker samt ett område som man behöver lägga ner både tid och 

resurser på för att förbättra. Vi kan också konstatera att det finns en stor 

utvecklingpotential för företagens sätt att övervaka sina leverantörer. Både genom att 

bygga långsiktiga affärsrelationer med dem och att skapa samarbeten mellan företag för 

att övervaka leverantörer genom till exempel databasar där man kan dela med sig av 

sina kontroller och erfarenheter av olika leverantörer. Detta skulle bidra till att både 

minska risken att dåliga förhållanden förekommer i företages fabriker samt hjälpa till att 

förbättra förhållandena i fabrikerena. Slutligen skulle vi vilja uppmuntra utforskandet av 

att introducera en internationell märkning på kläder som man får ifall man betalar 

fabrikerna lite extra för produktionen, dessa pengar ska då ovakortat gå till att höja 

arbetarnas lön. Vi inser att detta är något naivt, men tycker samtidigt att tanken är 

intressant och avslutningsvis vill vi uppmuntra andra att titta närmare och utveckal 

denna idé.  
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