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Sammanfattning

Den här uppsatsen handlar om att belysa varför produktionen av billiga kläder ser ut som den gör. 

Mitt syfte/frågeställning handlar om vem det är som får ta konsekvenserna och vem det är som 

gynnas av den billiga produktionen. En viktig del i uppsatsen som lyfts fram är de ohållbara 

arbetsförhållanden i de fabriker där klädproduktion sker, och om företagen gör något för att 

förbättra situationen. Fokus sätts på ett specifikt företag, det svenska H&M för att på ett konkret sätt 

jämföra deras arbete och dokument med en fristående organisations rapporter om verkligheten.

Metoden för arbetet är litterära studier utifrån relevant litteratur samt en jämförelse av verkligheten 

mellan H&M och en fristående organisation där begreppen arbetsmiljö, arbetstid, barnarbete, 

ekonomiska frizoner samt löner behandlas. En kontroll på företagets uppförandekod och 

företagsansvar är också relevant för att belysa verkligheten med tryckta ord.

 

I diskussionendelen förs en diskussion av det jag presenterat utifrån litteraturen samt utifrån min 

frågeställning och mitt syfte. I slutsatsen binds hela arbetet ihop med det som jag kommit fram till.

En viktig slutsats i arbetet är att arbetsförhållandena fortfarande är dåliga för de fabriksarbetare som 

producerar kläder och att företagen, i mitt fall H&M, kan göra mycket mer än de redan gör för att 

förändra förhållandena för hundratusentals konfektionsarbetare.
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1. Inledning
Tillverkning och försäljning av kläder1 är världens mest omfattande industri- och 

handelsverksamhet (Lindström, 2004). Vilket i sin tur har bidragit till en allt större uppmärksamhet 

runt om i världen då det kommit till ytan att arbetsförhållanden inom konfektionsindustrin2 är dåliga 

(Axelsson, 1999). Viktigt att poängtera är att alla kläder som säljs idag av bland annat H&M 3  är 

tillverkade utanför Sverige. De flesta klädföretag äger inga egna fabriker och har heller ingen egen 

tillverkning, utan allting sker via fristående företag som använder sig av underleverantörer 

(Lindström, 2004). Kan det här indirekt tyda på att företagen avsäger sig allt etiskt ansvar och 

istället lägger över det på underleverantörerna? Axelsson (1999) menar att företagen kan ställa 

etiska krav på sina leverantörer i den mån de har en långsiktig relation med varandra. I mitt arbete 

ska jag ta reda på varför arbetsförhållandena inte har blivit bättre för konfektionsarbetarna trots att 

företagen kan ställa krav på sina leverantörer, samt varför företag väljer att ha fristående företag 

som tillverkar deras kläder istället för att äga egna? Kopplar jag det till det svenska företaget H&M 

så ska jag fokusera på deras etiska förhållningssätt till att förbättra situationen för miljontals 

konfektionsarbetare.

1.1 Bakgrund
För att få en bättre överblick och förståelse hur textilindustrin blivit global ska jag kort redovisa om 

den svenska tekoindustrins utveckling och nedgång samt hur H&M har växt ut ur den för att 

etablera sig på den globala textilmarknaden.

1.2 Svensk textilindustri - då och nu
Textilindustrin var något av en grund som lades för hela den industriella revolutionen. Den första 

spinnmaskinen uppfanns i England i slutet av 1700-talet och kort därefter, i början av 1800-talet 

började Sveriges första textilfabrik att anläggas. C.H. Strimberg var en man av betydelse för svensk 

textilindustri då han grundade två stora fabriksanläggningar. En vid Kullens (1805), den andra i 

Sjuntorps (1813) (www.tekniskamuseet.se 2010-11-16). Mekaniseringen utvecklades ända fram till 

1890-talet och tyngdpunkten låg i Göteborg, Norrköping och Skåne. De största tillväxtfaserna i 

svensk textilindustri skedde mellan 1800-1850-talet samt 1890-1950-talet. De perioderna 
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1 Tillsammans med skor och sportskor.

2 Vad som menas med konfektion är förklarat under rubriken ”2.3 Förklaring av viktiga begrepp”.

3 Mer om valet av H&M som företag under rubriken ”2.1 Val av företag” samt ”1.5 Syfte och frågeställning”.
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sammanföll med industrialismens genombrott med utbredd industrialisering, urbanisering samt 

modernisering inom många olika områden (www.lansstryelsen.se 2010-11-16). I mitten av 1900-

talet började den svenska tekoindustrin att känna av konkurrensen från länder med låga arbetarlöner 

dit industrin var nykommen. Fler och fler fabriker lades ner eller gick i konkurs 

(www.tekniskamuseet.se 2010-11-16). Kort sagt är inget sig likt med dagens tekoindustri jämfört 

med hur den såg ut för 20 år sedan. Företagen som klarade sig från konkurs och nedläggning 

förnyade sina produkter och affärsidéer samtidigt som nya företag växte fram som främst inriktade 

sig på handel och kommunikation (www.teko.se 2010-11-22). Tillverkningsföretagen övergick 

alltså från tillverkning till att fokusera på handel, vilket innebär att produkterna, i det här fallet 

kläderna, utvecklas, designas och marknadsförs i Sverige, men tillverkningen sker ofta i samverkan 

med utlandet. År 2009 nådde den totala tekoexporten till cirka 17 miljarder kronor, enbart kläderna 

stod för 10,4 miljarder (www.teko.se 2010-11-22).

Sverige importerade kläder (och textiler) år 1999 för den enorma summan 7 miljarder kronor vilket 

tyder på att Sveriges import är större än genomsnittet (Axelsson Nycander 1999). Oftast handlar det 

om varumärken som är profilerade där konsumenten spelar en avgörande roll. De stora 

butikskedjorna har kontakt direkt med leverantörerna vilket gör det lättare att påverka produktionen. 

Hur ser situationen ut idag, är den hållbar för konfektionsarbetarna?

1.3 H&M bryter sig loss
Hur mycket var H&M beroende av den svenska tekoindustrin? Enligt Pettersson (2001) hade H&M 

enbart ett fåtal svenska leverantörer när Erling Persson startade sin verksamhet, som på den tiden 

hette Hennes. Kläderna som såldes i Sverige var utländska, främst tillverkade i Tyskland och 

Schweiz. Anledningen till att det endast förekom ett fåtal svenska leverantörer var att de utländska 

erbjöd attraktiva modekläder till rimliga priser. Vidare skriver Pettersson (2001) att Erling Persson 

själv såg sundheten i att vara oberoende av svenska leverantörer eftersom flera av dem vägrade sälja 

till H&M, därför att konkurrensen om marknaden var hård, de var rädda att H&M skulle ta över en 

stor majoritet av branschen, bland annat dåvarande Sahléns var ett företag som vägrade sälja. Ironin 

är tydlig då H&M decennier senare anklagades för att ha dödat den svenska tekoindustri genom att 

inte köpa tillräckligt mycket därifrån (Pettersson 2001).
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1.4 Så blev det globalt?
Produktionen blev svår att bedriva i Sverige då lönerna och arbetsvillkoren blev sämre i takt med 

den teknologiska utvecklingen. På Rena kläders hemsida (www.renaklader.org 2010-11-22) tas den 

långa vägen från produktionslandet till konsumtionslandet upp. Ofta är många länder inblandade i 

processen innan den färdiga produkten kan presenteras. De menar att råvaran utvinns i ett land, 

tyget vävs i ett annat och färgning, sömnad och tillklippning sker i ett tredje eller fjärde land. Idag 

kommer de flesta kläderna på den svenska marknaden från Asien där den största exportören idag är 

Kina, men även Bangladesh, Kambodja och Indien har en betydande roll för exporten till 

västvärlden (www.renaklader.org 2010-11-22). Lindqvist (2008), menar att produktionen, oavsett 

var den landar redan är på väg till ett annat låglöneland där lönen är ännu lägre än i det första. Vad 

han menar är att  de nuvarande låglöneländernas attraktivitet bara är temporär. Den högavlönade 

tillvaron kommer att anlända först till Östeuropa (där produktionen var populär innan den nådde 

Asien), sedan till Kina och sist till Afrika. Vilka länder kommer i framtiden att stå för  

låglöneproduktionen då länderna som nämnts blivit för dyra? Detta kan vara en fråga att analysera 

för framtida uppsatsförfattare.

1.5 Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur produktionsförhållandena ser ut globalt då 

företag låter sina varor, i mitt fall, kläder tillverkas i länder med lägst produktionskostnad. Vilka det 

är som drabbas hårdast av den låga kostnadsproduktionen som i sin tur resulterar i en billig 

klädkonsumtion för oss som bor i Sverige och det är här tyngdpunkten för arbetet ligger. Jag 

kommer att behandla frågor som avser etiska ståndpunkter, hur arbetsförhållandena ser ut för 

arbetarna i de länder där produktion bedrivs samt några länder som berörs och varför produktionen 

är lagd i just det landet. Relevant för uppsatsen är också de så kallade ekonomiska frizonerna4 med 

ännu sämre arbetsförhållanden än de vanliga fabrikerna fria från ekonomiska frizoner. Jag har valt 

att fokusera på ett företag, H&M, för att kunna ge konkreta exempel och på så vis ge läsaren en mer 

verklig bild av situationen som jag beskriver i mitt arbete.
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För att uppnå mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

- Vem bär konsekvenserna av billig produktion? För vem är den billiga produktionen lönsam?

- Hur ser arbetsförhållandena ut för de arbetare som producerar kläder, var sker produktionen och 

varför?

- Hur ser H&M:s etiska arbete ut för att förbättra situationen för arbetarna?

2. Metod - Tillvägagångssätt
Jag har valt att använda litteraturstudier som tillvägagångssätt för att på så vis få en djupare insyn 

om de aktuella problemen som finns vid tillverkning av kläder. Jag kommer att granska aktuella 

dokument och litteratur gällande etiskt arbete, produktionsförhållanden för de berörda arbetarna 

samt varför den billiga produktionen är lönsam och för vem gällande både fristående organisationer 

samt berört företag som jag nämnde i Syfte/frågeställning. En lättare jämförande analys kommer att 

göras gällande det etiska sambandet mellan företaget och organisationerna som aktivt arbetar för att 

förbättra situationen för arbetarna inom konfektionsindustrin, om verkligheten stämmer överens 

med dokumenten gällande det ovannämnda.  Litteraturen som har valts är enbart relevant för 

uppsatsämnet, om arbetsförhållanden, H&M, fristående organisationer och etiskt ansvar.

Fokus sätts enbart på ett specifikt företag och dess arbete och tillvägagångssätt till en mer human 

tillverkningsprocess inom konfektionsindustrin utifrån fristående klädorganisationers 

rekommendationer samt litteraturstudier inom ämnet. 

2.1 Val av företag
I valet av företag passade det svenska H&M (Hennes & Mauritz) bäst. Företaget grundades i 

Västerås 1947 av Erling Persson. H&M säljer kläder och kosmetika i cirka 2000 butiker runt om i 

världen med affärsidén att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Företaget äger inga egna 

fabriker utan köper in varor från cirka 700 fristående leverantörer i Asien och Europa. H&M är även 

unikt då deras koncept är att leverera nya varor till butikerna inom 20 dagar, så att kunden alltid kan 

hitta något nytt när den besöker en H&M-butik (Lindström 2004). Jag har valt H&M som exempel-

företag därför att företaget har en imponerande historia (som jag inte kommer att gå in närmare på). 

Dess verksamhet omsätter miljarder (i kronor) och ökning sker med ungefär 20% varje år, 
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(Pettersson 2001). År 2009 var H&M:s omsättning 118697MSEK. Ett företag som har ett så stort 

inflytande och så stora vinster borde kunna sätta press på sina leverantörer att bedriva en mer etisk 

och för arbetarna hållbar verksamhet (Lindström 2004). Att det dessutom är ett svenskägt företag 

borde tyda på att vi konsumenter i Sverige kan sätta högre press på att H&M följer sina egna 

dokument. (www.hm.com 2010-11-23).

2.2 Val av organisation
Rena kläder (www.renaklader.org) är en organisation som egentligen är ett nätverk av olika 

organisationer. Det gjorde det till en ideal organisation att utgå ifrån eftersom så många parter är 

inblandade. Organisationen heter egentligen Clean Clothes Campaign som även de, internationellt, 

består av flera nätverk och fackliga organisationer. Det är den svenska delen av hela nätverket som 

går under namnet Rena kläder (www.renaklader.org 2010-12-12). Valet av organisation blev enkelt 

då Rena kläder aktivt arbetar med att förbättra situationen för miljontals konfektionsarbetare runt 

om i världen. Anledningen till att jag valde att jämföra ett företag med en organisation är att 

organisationen (i mitt fall Rena kläder) är oberoende av något annat företag och arbetar enbart för 

arbetarnas vinning, inte något företags.

2.3 Förklaring av viktiga begrepp

Konfektion betyder att kläderna är tillverkade på fabrik inom textilindustrin, till skillnad från 

skräddarsydda kläder (www.wikipedia.org 2010-11-23).

I fortsättningen kommer konfektion att kallas för kläder.

Uppförandekod (Code of Conduct) är skriftliga regler för företagets verksamhet. Det är 

antaget frivilligt av företaget själv och är alltså inget tvång (www.fairtradecenter.se 2010-11-23). 

Uppförandekoden brukar vara skriven på ett dokument som anger den lägsta accepterade standard 

vad det gäller arbetsförhållanden hos leverantörerna (www.renaklader.org 2010-11-23).

Tekoindustri är en gemensam benämning på textil- och konfektionsindustri (www.ne.se 

2010-11-23).
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Textilindustri är den industri som omfattar tillverkning av garn, tyg och dylikt, samt beredning av 

dessa. Trikåindustrin räknas in under textilindustrinkategorin medan konstfiberframställning tillhör 

kemibranschen. Textilernas vidare hantering (tillverkning av bland annat kläder) tillhör 

konfektionsindustrin (www.wikipedia.org 2010-11-23).

Mitt arbete fokuserar på konfektionsindustrin, alltså arbetarna som tillverkar kläder, inte tyger, och 

jag kommer i fortsättningen att kalla klädindustrin för konfektionsindustri.

Arbetsförhållanden som jag kommer att ta upp syftar främst till arbetsmiljö, arbetstid, 

barnarbete, ekonomiska frizoner och löner. Utförlig beskrivning under rubriken: Avgränsningar.

Ekonomisk frizon även kallad exportzon är en beteckning som används för att klassificera 

förmåner inom handel och produktion. Ett lands vanliga ekonomiska lagar är inte gällande i full 

utsträckning i fråga om bland annat arbetsförhållanden. Zonerna är inrättade för att få fart på landets 

ekonomi eftersom utländska investerare söker sig hit (www.wikipedia.org 2010-12-12). Varför jag 

väljer att ha med ekonomiska frizoner är av den enkla anledningen att arbetsförhållandena där är 

mycket sämre än i ”vanliga” konfektionsfabriker. Därför blir det relevant för den här uppsatsen 

eftersom sådana zoner påverkar arbetarna negativt. Mer om ekonomiska frizoner under rubriken 

”Ekonomiska frizoner och låga löner”.

Etik i mer allmän bemärkelse är en uppsättning regler för förhållningssätt och uppträdande. Etik är 

läran om moral, läran om rätt och fel (www.wikipedia.org 2010-11-23). En utförlig beskrivning vad 

jag menar med etik finns under rubriken: Avgränsningar.

2.4 Avgränsningar
Avgränsningar i arbetet har gjorts genom att fokusera på arbetsförhållanden inom 

konfektionsindustrin. Inom begreppet arbetsförhållanden kommer jag att fokusera på arbetsmiljö, 

löner, arbetstid, ekonomiska frizoner samt barnarbete. Även om konfektionsindustrin är starkt 

förknippad med miljöförstöring och andra viktiga miljöfrågor så väljer jag att inte ta med de viktiga 

aspekterna i mitt arbete då varken tid eller utrymme till det finns. Etiska regler och förhållningssätt 

kommer att behandlas främst genom en jämförelse hur olika organisationer anser att det borde vara 

och hur det faktiskt ser ut, då jag använder företaget H&M som exempel. Med etiska regler/

förhållningssätt menar jag sociala villkor, hur arbetarnas arbetsvillkor ser ut, om uppförandekoder 
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gäller och vad företaget, i det här fallet H&M, gör för att förbättra situationen för de arbetare som 

tillverkar kläder, samt de ekonomiska frizonerna som används och är till arbetstagarnas nackdel. Jag 

fokuserar alltså inte på något religiöst som annars lätt förknippas med etik.

Eftersom H&M inte äger några egna fabriker flyttas produktionen runt och de använder sig av cirka 

700 fristående leverantörer. Främst produceras kläderna i Asien och Europa (www.hm.se 

2010-11-29). Känt är att produktionen sker i vissa delar av Indien, Filippinerna samt i stora delar av 

Kina. Dock är H&M väldigt noggranna med att inte avslöja vilka deras leverantörer är (Lindström 

2004). De länder som jag främst kommer att beröra mer djupgående är Sverige, Kina och 

Bangladesh då förhållandet mellan dessa intresserar mig mest.

Relevant för den här uppsatsen är också tidsperioden jag valt att fokusera på, från den svenska 

Teko-industrins försvagning 1950 fram till idag, 2010.

2.5 Källkritik
Uppsatsen är skriven utifrån elektroniska källor samt tryckta källor. Med elektroniska menar jag de 

källor som är hämtade på Internet, och tryckta källor är i det här fallet litteratur i form av böcker. 

Eftersom jag utgår ifrån H&M som företag och deras aktiva arbete till att förändra och förbättra 

konfektionsarbetarnas villkor och arbetsförhållanden är det relevant att använda deras officiella 

material, så som uppförandekoder och andra viktiga dokument som beskriver deras arbete. Jag 

förhåller mig kritiskt till dessa, precis som jag gör med övrig information jag använder.

Att hitta rapporter, litteratur och övrig information relevant för uppsatsen var genomförbart. 

Gränslösa käder (Lindström 2004) är den bok som jag refererar mycket till eftersom den har mest 

relevant information som berör mitt ämne. Trots att den är 6 år gammal tyder nyare rapporter från 

bland annat Rena kläder på www.renaklader.org att situationen inte har förändrats mycket.
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3. Arbetsförhållanden

3.1 Arbetsmiljö
Rapporter om brister när det gäller konfektionsarbetarnas arbetsmiljö är vanligt förekommande 

idag. Organisationen Rena kläder (www.renaklader.org 2008-04-17) rapporterar om den bristfälliga 

arbetsmiljön. Det arbetarna får stå ut med är oftast dålig belysning, dålig ventilation, nödutgångar 

som är blockerade och dålig skyddsutrustning. Lindström (2004) skriver att där skyddsutrustning 

finns, får den inte användas. I fabrikslokalerna är luften fylld med skadliga fibrer från bomullen 

som är omöjliga att se med blotta ögat, som arbetarna andas in. Vidare  i artikeln skrivs det om ett 

högt tempo där få raster är tillåtna. Det vanligaste problemet är att arbetarna inte får gå på toaletten 

samt den extrema värmen i lokalerna då fläkt eller luftkonditionering är något ytterst ovanligt 

(www.renaklader.org 2008-04-17).

H&M:s affärsidé (www.hm.se 2010-12-02) lyder: ”Mode och kvalitet till bästa pris”.

De hävdar själva att kvaliteten på deras produkter ska överträffa kundernas förväntningar, och att 

tillverkningen ska ”ske under goda förhållanden”, samt att kunderna ska vara nöjda med H&M som 

företag. Någon klar definition av vad företaget menar med goda förhållanden förekommer inte, utan 

det blir istället en tolkningsfråga. Vidare i H&M:s sociala arbete och ansvar, hävdar dom att 

arbetsmiljön ska vara ren och säker med hög brandsäkerhet samt regelbundna brandövningar. 

Nödutgångar får ej blockeras och belysningen ska fungera (www.hm.se 2006). Klart och tydligt blir 

det att två olika perspektiv finns. Rena kläder hävdar en sak, medan H&M hävdar en annan. Vem 

ska konsumenten lyssna på? En utförd rapport av en fristående organisation, eller ett vinstgivande 

företag som bedriver sin verksamhet i de fabriker där arbetsmiljön rapporterats som oacceptabel?

3.2 Arbetstid
Arbetstiden inom konfektionsindustrin i Kina är ofta väldigt långa. 80 timmars arbetsvecka är 

vanligt förekommande trots landets lagliga gräns på 40 timmar per vecka (Lindström 2004). 

Klädföretagen hävdar att arbetarna på fabriken vill arbete så mycket de kan, vilket kan stämma,  

med anledningen av att grundlönen är så låg att den inte räcker till de mest grundläggande behoven 

(www.renaklader.org 2008-04-17). Den andra anledningen till för långa arbetsdagar är att fabrikerna 
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tackar ja till beställningar som överstiger fabrikens produktionskapacitet då osäkerheten är stor när 

nästa beställning kan komma. Nackdelen blir att arbetarna då producerar kläder i cirka 19 timmar 

per dygn. Beroende på i vilket land produktionen sker kan det skilja några timmar mer eller mindre 

(www.renaklader.org 2008-04-17). 

H&M skriver i sin rapport om socialt arbete och ansvar att arbetstiderna måste vara rimliga samt att 

övertidsarbetet måste vara frivilligt och korrekt kompenserat. Kvinnliga arbetare har rätt till 

mammaledighet (www.hm.se 2006). I uppförandekoden står det klart och tydligt i punkt 4.2.2 att:

  ”Ordinarie arbetstid får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen eller 48 timmar per vecka. 
  Antalet övertidstimmar får inte överstiga det antal timmar som anges i respektive lands lag. Om 

  arbetstidsbegränsningar saknas bör övertiden inte överstiga 12 timmar per vecka. Övertidsarbetet ska 
  alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning utgå. […] Alla medarbetare har rätt till minst ett dygns 

  ledighet  under varje arbetsperiod om sju dygn.” (www.hm.se 2010)

Åter igen skildras två olika perspektiv. H&M är dock väldigt tydliga i sin uppförandekod om att 

arbetstiden inte får (min kursivering) överstiga maximigränsen eller 48 timmar per vecka. Dock är 

det väldigt otydligt att de om övertidsarbetet endast använder sig av orden bör inte (min 

kursivering)  överstiga 12 timmar per vecka. Att arbetare har rätt att få vara lediga minst ett dygn på 

sju dagar är sällan förekommande då en stor beställning är mottagen eller då det är högsäsong för 

produktionen. Lindström (2004) kom genom intervjuer fram till avslöjandet att arbetsdagarna kan 

vara upp till 20-21 timmar per dag under 30 dagar i följd utan avbrott, åt företag som är vida kända. 

Om H&M har haft liknande brott mot de mänskliga rättigheterna är inte känt. Men sannolikheten 

finns då leverantörerna som är anlitade av H&M även arbetar för andra företag. Vems 

uppförandekod ska de följa? Det blir ohållbart om arbetstagarna ska ändra sina rutiner varje gång de 

får en ny beställning, då är det inte så konstigt att situationen brister om företagens 

uppförandekoder ser olika ut.

3.3 Barnarbete
Organisationen Rena kläder rapporterar om cirka 200 miljoner barnarbetare5 runt om i världen, 

räknat med konfektionsindustrin samt inom andra arbeten och industrier. Anledningen till att barn 

arbetar är för sin egen överlevnad eller sin familjs. Argumenten för att barnarbete förekommer är 

oftast de fattiga förhållanden som barnen och deras familjer utstår. Däremot nämns det inte att 
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fattigdomen i sig också skapas då barn pressar ner lönerna och situationen blir försvårad samt att de 

hellre arbetar än går i skolan (www.renaklader.org 2008-04-17).

Viktigt att poängtera är att konfektionsindustrier som är exportinriktade har minskat barnarbetet. 

Rena kläder rapporterar om att det är sällan som barnarbete förekommer i syfabrikerna, men det är 

inte helt borta heller. Vanligt förekommande med barnarbete är det vid hantering av råmaterial som 

bomull och sidentråd. Eftersom produktionskedjan är så pass lång är det svårt för kontrollanter att 

upptäcka det, då företagens leverantörer använder sig av underleverantörer som i sin tur använder 

barnarbetare (2008-04-17).

H&M har en väldigt stark policy mot barnarbete. De accepterar det inte. Policyn än baserad på FN:s 

barnkonvention och de hävdar det här:

  ”Vi anser att varje barn ska ha rätt att skyddas från att bli ekonomiskt utnyttjat och från att utföra 

  arbete som kan tänkas vara farligt, eller påverka barnets utbildning, eller vara skadligt för barnets 
  hälsa eller psykiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling” (www.hm.com 2009)

Även i deras uppförandekod, punkt 2.1 (www.hm.com 2010) förhåller dom sig kritiska mot 

barnarbete.

  ”Ingen anställd får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller 
  yngre än minimiåldern för anställning, om denna ålder överstiger 15 år”.

Vidare i uppförandekoden, punkt 2.2 skriver de: 

  ”Enligt definitionen i FN:s barnkonvention är varje människa upp till 18 års ålder ett barn […]”.

H&M själva anser att de följer FN:s barnkonvention, men ändå tillåter de arbete av barn från 14-15 

års ålder. I Kina är åldersgränsen 16 år, och enligt H&M gäller den gränsen även för deras 

leverantörer i landet. Däremot tycker de att leverantörerna ska ta särskild hänsyn till personal som 

är under 18 år, till exempel genom att reducera arbetstiden (www.hm.com 2010). Uppgiften om att 

barnarbete är mest förekommande hos underleverantörerna hänvisar H&M till att det är deras 

leverantörers ansvar att kontrollera underleverantörerna. Problemet överlämnas alltså till någon 

annan.
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Positivt för H&M när det gäller arbetet mot barnarbete är att om de upptäcker att det förekommer 

hos sina leverantörer ger de en chans för dessa att rätta till misstaget. Utförs det på ett 

tillfredsställande sätt fortsätter samarbetet mellan parterna. Om barnarbetet fortsätter avslutar H&M 

samarbetet med leverantören för gott (www.hm.com 2010).

3.4 Ekonomiska frizoner och låga löner
Ekonomiska frizoner, eller exportzoner, har funnits sedan 1960-talet, med början i Mexiko 

(Lindström 2004), men det var under 1980-talet som det växte fram ordentligt. Kännetecken för 

dessa är att arbetsvillkoren är enligt svenska mått dåliga, samt att facket är förbjudet och blir svårt 

motarbetade. Exportzoner är främst till för att locka till sig utländska investerare för att på så vis 

öka landets tillväxt (www.renaklader.org 2008-04-17).

Unikt för frizonerna är att företagen blir erbjudna förmånliga villkor om de lägger produktionen i 

frizonen. Villkoren är olika beroende på vilket land det rör sig om. Men det handlar oftast om 

skattebefrielser, fri utförsel och införsel av producerade varor samt infrastruktur såsom el, lokaler, 

vatten, marknadsföring och anställning av personal (www.renaklader.org 2008-05-17).

Flest frizoner finns i Kina med rapporter om 124 ekonomiska frizoner med cirka 30 miljoner 

anställda, vilket under 2002 ledde till att Kina tog över större delen av konfektionstillverkningen 

som i sin tur ledde till att Sverige då importerade en femtedel av alla kläder från Kina (Lindström 

2004). 

Vidare skriver Lindström (2004) att arbetsgivare i alla tider ansträngt sig för att pressa ner lönerna 

men att fortsätta få ut största möjliga arbetsinsats från arbetstagarna. Affärsidén i samband med 

frizonerna är att pressa arbetarna maximalt, de arbetsvillkor som gäller i bland annat Kina står i 

stark kontrast till de mänskliga rättigheterna. Det som är så lockande för företagen i väst är främst 

de låga lönerna. Oftast benämns fabrikerna som 20-cents-fabriker, vilket syftar till 20 cent6 per 

timme, år 2004. Övergreppen mot de mänskliga rättigheterna är ett faktum, vilket leder till dålig PR 

för varumärkesföretagen då det kommer fram att de lagt sin produktion i en skandaliserad fabrik. 

Även H&M har hamnat i blåsväder på grund av detta (Lindström 2004). Bland annat har de varit 

stor kund hos ett företag som tillverkar trikåer och kläder i ett asiatiskt land (Lindström 2004). Det 

avslöjades att de 500 arbetarna inte ens fick lagstadgade minimilöner samt att barnarbete förekom. 
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I Bangladesh är det vanligt med en lön motsvarande 7-12 kronor för ungefär 14 timmars arbete, och 

då främst för kvinnor eftersom de arbetar mest i dessa fabriker (Lindström 2004). Det är svårt att 

säga exakt vad en arbetare tjänar då det skiljer sig från land till land och ibland inte ens utbetalas. 

Särskilt ovanligt är det att kompensera arbetarna för deras övertidsarbete anger Lindström (2004). 

Rena kläder instämmer i påståendet att lönerna är så låga att de är svåra att leva på trots att det i de 

flesta länder där produktionen sker är lagstadgat hur låg minimilönen får vara, det är även angett i 

diverse företags uppförandekoder. Vidare anser Rena kläder:

  ”Att klädföretagen i sina uppförandekoder kräver att de som tillverkar de varor de säljer som minst 

  erhåller en lön som går att leva på, en levnadslön” (www.renaklader.org 2008-04-17).

Vidare hävdar de att en levnadslön är en lön som räcker till:

  ”Mat, husrum, kläder, sjukvård, skolgång samt att lägga undan lite pengar. Ibland kritiseras begreppet 

  levnadslön för att det inte finns en modell att räkna ut vad en levnadslön är, men ovanstående saker är 

  högst kvantifierbara kostnader” (www.renaklader.org 2008-04-17).

Enligt H&M:s uppförandekod (2010) håller de med Rena kläder, i punkt 4.2 där bland annat löner 

nämns har de med följande citat från FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

  ”Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar honom själv 

  och hans familj en människovärdig tillvaro...” (www.hm.com 2010).

Vidare i uppförandekoden hävdar H&M att lön ska utbetalas regelbundet och punktligt. 

Arbetsgivaren ska vid lönesättningen beräkna in arbetstagarens erfarenhet, prestation samt meriter. 

Men det mest intressanta är att: 

  ”H&M:s minimikrav är att arbetsgivaren minst betalar lagstadgad minimilön […]” (min kursivering)

  (www.hm.com 2010).

Detta motsäger klart och tydligt FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna som de 

först citerade, samt Rena kläders krav på en levnadslön, då levnadslön och minimilön är två skilda 

begrepp. Bland annat rapporterar Lindström (2004) att det är vanligt att arbetarna bor ihop i 

bostadshus inne på exportzonernas område. Ett trångt rum delas av 20-30 personer som vardera får 
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betala ungefär 160 kronor i hyra per månad, vilket gör att arbetsgivaren tjänar stora summor pengar 

på ett litet rum. Att ta 160 kronor från en redan fattig arbetare som tjänar minimilön gör det inte 

enklare för denne att leva ett liv med ”människovärdig tillvaro” (min kursivering) varken 

ekonomiskt eller någorlunda bekvämt på grund av det trånga utrymmet.

4. Diskussion
Kläder är idag rör sig på en global marknad, både försäljning och tillverkning sker utomlands, vilket 

gör det till ett problem för de flesta länder. Försäljningen i sig är inget problem, snarare tvärtom, då 

vi genom handel kommer närmare andra länder. Problemet ligger i tillverkningen, själva 

produktionen av kläder. Vem det är som negativt blir utsatt medan vi konsumenter och företagen, 

kan glädjas åt billiga kläder och enorma vinster?

Som jag tidigare har nämnt produceras kläder där det är billigast. Kraven kommer från 

varumärkesföretagen, även H&M, vilket leder till att produktionen hela tiden förflyttas där det är 

billigast (Lindström 2004). Företagen erhåller den makt som passar dom bäst eftersom de 

bestämmer allt ifrån pris, kvalitet, leveranstid samt arbetarnas villkor i upphandlingen (Lindström 

2004). Företagen skulle komma att gynnas ännu mer i samband med WTO:s bortagning av 

handelshindren år 2005 då hundratusentals arbetare i Bangladesh, Indonesien och Turkiet skulle bli 

utan jobb medan tillverkningen flyttades till Kina där fabrikerna erbjöd lägre priser och inte längre 

hejdades av kvotsystemet som satte käppar i hjulen för den dåvarande exporten. 

Produktionsländerna är naturligtvis bara tillfälliga eftersom Kina i sinom tid kommer att bli för dyrt 

om arbetarna får lite högre lön och produktionen kommer att återigen flyttas. Mönstret har varit 

tydligt genom alla år och företagen själva döljer det egentligen inte. H&M:s affärsidé lyder: ”Mode 

och kvalitet till bästa pris” (min kursivering) (www.hm.com 2010-12-10), tar man sig tid att läsa 

mellan raderna så är min tolkning att de kommer att producera sina varor där det är billigast, där 

dom får bäst pris.

Situationen var redan från början ohållbar, enda sedan produktionen flyttades utomlands från 

respektive land. Dessutom infördes exportzoner som fick genomslag på 1980-talet, som gjorde 

tillvaron för miljontals arbetare ytterligare sämre. Jag har redan beskrivit hur det ser ut för de 

arbetare som producerar kläder inom exportzonerna, och även om det inte verkar humant det dom 

utsätts för, är det ännu värre än det som framgår i rapporter och texter om deras situation. Den 
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slutsatsen drar jag utifrån Lindströms (2004) studie och text, då det på fabriker är stängt för allmän 

insyn, H&M lämnar inte ut namnen på sina leverantörer och att fabriksanläggningar, sett utifrån, 

ofta liknas vid koncentrationsläger då vakterna är beväpnade runt stora stängsel som omringar 

fabrikerna.

Det positiva med fabriksanläggningarna är att barnarbetet har minskat, dock inte försvunnit helt. 

Vad beror det på? Min tolkning, utifrån de texter jag läst, är att företag lägger stor vikt vid sitt 

varumärke. Hela H&M-konceptet är uppbyggt på ett specifikt sätt, även om det inte är något dyrbart 

varumärke, så är det ändå ett som står för deras framväxt som ett storföretag inom modeindustrin. 

Blir dom förknippade med en fabrik som tillåter barnarbete och dåliga arbetsförhållanden är det inte 

bra för deras image. Det leder automatiskt till att försäljningen minskar som i sin tur leder till att 

vinsterna minskar. I värsta fall kan en stor skandal leda till bojkott och en sådan kan ta år att 

reparera (Lindström 2004). I och med att de dåliga arbetsförhållandena har uppmärksammats har 

företagen varit tvingade att göra något åt det för att få tillbaks konsumenternas förtroende. De 

införde uppförandekoder, kampanjer och annan liknande marknadsföring som skulle sopa 

problemen under mattan. Även om allting ser fint ut på pappren och H&M faktiskt gör mycket mer 

än sina konkurrenter för att få en hållbar situation för konfektionsarbetarna (Lindström 2004) så 

tyder rapporter från verkligheten på att tillräckligt inte görs och att situationen inte blir förbättrad, 

snarare tvärtom. För så fort produktionen blir för dyr, flyttas den dit där den är billigare vilket 

resulterar i att de ”dyra” arbetarna blir av med sina jobb och får det ännu sämre ställt, då inkomsten 

uteblir helt.

Vad är egentligen mest etiskt? Att arbetsförhållandena är så pass dåliga att de kränker arbetarnas 

mänskliga rättigheter, eller att de är utan jobb och på så vis får det sämre ställt utan inkomst? Men 

är dessa två alternativ de enda som finns? Kan inte ett alternativ vara att arbetsplatsen på fabrikerna 

fungerar bättre? Skulle företagens vinst påverkas så mycket om arbetarna fick regelbundna raster 

och normala arbetstider och en aning högre lön? Förändringen skulle vara bra för arbetarna, men 

min tolkning utifrån företagens beställningar och fabrikernas hantering av dem är att det skulle bli 

en skillnad. Företagen skulle då inte få ut lika mycket varor som de beställt eftersom arbetstiden 

skulle bli kortare och det skulle inte gå att leverera varorna lika fort ut till butikerna, vilket för 

H&M skulle vara ett nederlag då deras koncept är byggt utifrån snabba leveranser och tillgången till 

nya plagg så ofta som möjligt i butikerna, vilket tyder på att den billiga produktionen är lönsam för 
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varumärkesföretagen och gynnar enbart dem. Det går inte att påstå att produktionen skulle vara 

lönsam för arbetstagarna, för dem är den endast ett osäkert sätt att överleva på.

Hur kan arbetsförhållandena förbättras, vad finns det att göra? Enligt Lindqvist (2008) har 

konsumenten en stor makt i processen, till och med större än ett företag som H&M. Så länge 

kunden agerar på det sätt som företagen förväntar sig kan ingen förändring ske. Lindqvist (2008) 

menar att kundens agerande beror på att de vill ha högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. 

För kunden blir ett företag som H&M en guldgruva, då H&M till stor del kan erbjuda det 

konsumenten efterfrågar. Som Lindström (2004) har tagit upp blir det ett problem när företagens 

skandaler avslöjas. Då vill konsumenterna helt plötsligt inte vara med längre, samtidigt som de 

fortfarande efterfrågar billiga kläder. Men det ligger i konsumentens ansvar att driva dessa frågor. 

Företagen har länge utnyttjat den billiga arbetskraften samt den ännu billigare i frizonerna där 

möjlighet till vinst är ännu högre, och företagen åter igen gynnas på arbetarnas bekostnad. 

Det krävs konkreta metoder för att påverka företagen. Att enbart enas om att villkoren måste 

förändras och att sedan sätta det på papper skulle kanske inte hjälpa, då det idag finns oerhört 

många riktlinjer, uppförandekoder och företags olika ansvar för hur människor ska behandlas men 

det har inte gett någon stor effekt. Genom konkreta handlingar som strejker eller bojkott kan 

konsumenter lättare förmedla sitt budskap, men enligt Rena kläder (www.renaklader.org 

2010-12-12) förbättrar det inte situationen för arbetarna eftersom de då blir arbetslösa. Det bästa, 

enligt organisationen, är att ansluta sig till organisationer som aktivt driver viktiga frågor för 

konfektionsarbetarnas räkning, bland annat genom att starta ett blixtupprop som enligt Fair trade 

center innebär att organisationerna sätter press på företagen som köper varor från fabriker med 

dåliga arbetsförhållanden (www.fairtradecenter.org 2010-12-12).  Men frågan är hur mycket det 

påverkar i slutänden? Företagen fortsätter att flytta sin produktion, dit där det är billigast, tills de på 

nytt blir upptäckta och då återigen försöker reparera skadan, antigen självmant eller med press från 

organisationer.

Min jämförelse mellan H&M:s arbete och Rena kläders organisation-rapporteringar tyder på att 

skillnaderna är stora mellan dem. Tar man sig tid att läsa mellan H&M:s rader i deras dokument så 

verkar det enligt mig tydligt att de på många punkter låter leverantörerna tolka och agera utifrån vad 

som passar dem bäst och naturligtvis också H&M. Så länge leverantörerna tolkar till sin fördel, att 

de ska producera så mycket som möjligt, så billigt som möjligt, vinner H&M också på det. Hade 
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H&M varit striktare och formulerat sin uppförandekod samt sitt företagsansvar på ett sätt som inte 

går att tolka på flera sätt hade de varit det företag som bäst arbetade för att förbättra 

arbetsförhållandena inom konfektionsindustrin. Men ett enda företag kan inte göra allt. Så länge det  

finns olika uppförandekoder från olika företag till en och samma leverantör blir det svårt att få en 

förändring eftersom fabrikerna gång på gång måste ändra sina rutiner, och anpassa produktionen, 

samt arbetare efter leverans. Det blir för omständligt och för mycket jobb i onödan. Det vore bättre 

om företagen som verkar inom konfektionsindustrin hade en och samma uppförandekod och samma 

etiska regler, det hade underlättat för fabrikerna eftersom de då kunde utgå ifrån samma regler och 

förhålla sig på samma sätt till arbetarna oberoende av vem de producerar kläder för.

4.1 Slutsats
Jag har kommit fram till att de som får ta konsekvenserna av den billiga produktionen är arbetarna, 

som befinner sig längst ner i produktionskedjan. Produktionen blir lönsam för de företag som 

utnyttjar den billiga produktionen, de gör stora vinster och har låga kostnader Arbetsförhållandena 

är riktigt dåliga för de arbetare som producerar våra kläder, som vi konsumenter med glädje köper 

billigt. Att kläderna kan vara så billiga för oss konsumenter beror på att produktionen hela tiden 

flyttar dit  där det är billigast eftersom företagen eftersträvar att göra så stora vinster som möjligt så 

billigt som möjligt, enligt Lindström (2004) erbjuder Kina, Indien och Bangladesh billigast 

produktion. Hur länge dom håller sig så billiga som möjligt stannar produktionen där. Blir de för 

dyra, letar företagen nya, billigare alternativ. Många företag har infört så kallade uppförandekoder 

som ska gälla på fabriker där produktionen sker, bland annat H&M. H&M har också andra riktlinjer 

för hur de vill att deras arbetare och leverantörer ska behandlas, men eftersom situationen på 

fabrikerna idag inte ser ut att förbättras tolkar jag det som att de inte gör tillräckligt.
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6. Bilagor

6.1 H&M:s uppförandekod

INLEDNING

Uppförandekod
Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla 
övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag 
med organisationsnummer 556042-7220, samt till andra bolag som helt eller delvis, direkt 
eller indirekt, ägs av H&M Hennes & Mauritz AB (”H&M”). Uppförandekoden har upprättats 
på engelska och äger giltighet på detta språk. Om dokumentet föreligger i versioner på 
andra språk, ska sådana översättningar endast betraktas som referensmaterial, och vid 
avvikelser ska den engelska versionen gälla.
H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Kvalitet handlar bland annat 
om att våra produkter ska tillverkas på ett sätt som är miljömässigt och socialt hållbart. Vi 
har ett ansvar gentemot alla som bidrar till att göra H&M till ett framgångsrikt företag. 
Därför ser vi det som vårt ansvar att i nära samarbete med leverantörer och affärspartner 
verka för att de fabriker där H&M:s produkter tillverkas håller en social och miljömässig 
standard som är långsiktigt hållbar. Det gäller även för våra övriga affärspartners 
verksamheter.
Uppförandekoden definierar de krav vi ställer på våra leverantörer och deras 
underleverantörer, liksom på våra övriga affärspartner. Genom uppförandekoden uppfyller 
vi våra åtaganden gentemot H&M:s styrelse, medarbetare, kunder, aktieägare och andra 
intressenter. H&M:s leverantörer och övriga affärspartner är skyldiga att informera sina 
underleverantörer om H&M:s uppförandekod och hemarbetespolicy. De ska också se till 
att dessa följs på samtliga fabriker och andra arbetsplatser där man tillverkar, färdigställer, 
packar eller på annat sätt hanterar varor eller utför tjänster för H&M:s räkning.
De flesta av våra krav bygger på internationellt vedertagna standarder som FN:s allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barns rättigheter och 
tillämpliga ILO-konventioner, samt på lagstiftningen i enskilda länder.

1. RÄTTSLIGA KRAV
Vi kräver generellt att våra leverantörers och övriga affärspartners verksamhet i alla 
avseenden alltid ska följa den lokala lagstiftningen i respektive verksamhetsland. Om 
uppförandekodens krav avviker från den nationella lagstiftningen i något land eller 
territorium så har alltid lagen företräde. Leverantören ska i så fall genast underrätta H&M, 
innan uppförandekoden undertecknas.
H&M:s krav kan dock i vissa fall sträcka sig längre än den nationella lagstiftningen.

2. BARNARBETE ÄR OACCEPTABELT
(Se även ILO-konventionerna 138 och 182 och FN-konventionen om barns rättigheter)

2.1 Barnarbete
H&M accepterar inte barnarbete. Ingen anställd får vara under 15 år (eller 14 år om den 
nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för anställning, om 
denna ålder överstiger 15 år.
Företaget ska vidta de förebyggande åtgärder som krävs för att inte anställa någon som är 
yngre än den lagstadgade minimiåldern för anställning.
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2.2 Unga arbetstagare
Alla lagstadgade begränsningar avseende anställning av personer under 18 år ska följas.
Enligt definitionen i FN:s barnkonvention är varje människa upp till 18 års ålder ett barn 
och har därför rätt att skyddas från att utnyttjas för ekonomisk vinning och från att utföra 
arbetsuppgifter som är farliga, försämrar hennes utbildningsmöjligheter eller skadar 
hennes hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
Ytterligare information om vad vi gör för att förebygga barnarbete och förbättra situationen 
inom detta område finns i uppförandekodens riktlinjer för genomförandet av H&M:s policy 
avseende goda arbetsförhållanden.

3. HÄLSA OCH SÄKERHET

3.1 Byggnadssäkerhet
Vi kräver att våra leverantörer och övriga affärspartner alltid prioriterar sina medarbetares 
säkerhet. Vi godtar inte att man använder farlig utrustning eller bedriver verksamhet i 
undermåliga byggnader.

3.2 Brandskydd
Nödutgångar på samtliga våningsplan ska vara tydligt utmärkta och ha god belysning. 
Ingen del av utrymningsvägen får vara blockerad. Utrymning genom nödutgångarna ska 
alltid vara möjlig under arbetstid.
Samtliga medarbetare på arbetsplatsen, även arbetsledare och annan personal, ska 
regelbundet utbildas i hur de ska agera vid brand eller i andra nödsituationer. 
Regelbundna utrymningsövningar ska genomföras och omfatta samtliga medarbetare. Det 
ska finnas utrymningsplaner och brandskyddsutrustning.

3.3 Arbetsolyckor och första hjälpen
Arbetsgivaren ska aktivt förebygga att arbetstagare skadas genom olyckshändelser på 
arbetsplatsen.
Första förbandslådor ska finnas tillgängliga. Om lagen föreskriver det ska en läkare eller 
sjuksköterska finnas tillgänglig under arbetstid.

3.4 Arbetsmiljö
Arbetsplatsens lokaler ska underhållas och städas regelbundet och erbjuda en hälsosam 
arbetsmiljö.

4. ARBETSTAGARNAS RÄTTIGHETER

4.1 Grundläggande rättigheter
4.1.1 Vi godtar inte tvångs- eller straffarbete i någon som helst form. Vi godtar inte att 
intagna på fängelser eller illegala arbetare tillverkar varor eller utför tjänster för H&M:s 
räkning (se även ILO-konventionerna 29 och 105).
4.1.2 Migrerande arbetstagare ska i alla avseenden ha samma förmåner som inhemska 
medarbetare. Arbetsgivaren ska stå för all kommission eller andra avgifter som tas ut i 
samband med att migrerande arbetstagare anställs. Arbetsgivaren får inte kräva att 
arbetstagare ska deponera sina identitetshandlingar eller ställa säkerhet. Ansvaret för 
arbetstagare som anlitas genom agenter eller entreprenörer kvarstår hos H&M:s 
leverantörer och övriga affärspartner. Dessa arbetstagare omfattas därför av 
uppförandekoden.
4.1.3 Alla arbetstagare ska bemötas med respekt och värdighet. Vi godtar inte att våra 
leverantörer, deras underleverantörer eller övriga affärspartner använder sig av kränkande 
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behandling eller kroppslig bestraffning. Inga arbetstagare får trakasseras eller kränkas 
fysiskt, sexuellt, psykologiskt eller verbalt.
4.1.4 Alla arbetstagare har rätt att organisera sig, att ansluta sig till de organisationer de 
önskar och att förhandla kollektivt. H&M godtar inte att arbetsgivaren vidtar disciplinära 
eller diskriminerande åtgärder mot arbetstagare som organiserar sig eller ansluter sig till 
en organisation för att på ett fredligt sätt tillvarata sina lagstadgade rättigheter (se även 
ILO-konventionerna 87, 98 och 135).
4.1.5 Vid rekrytering och fördelning av arbetsuppgifter får inga arbetstagare diskrimineras 
på grund av kön, ras, hudfärg, ålder, graviditet, sexuell läggning, tro, politisk uppfattning, 
nationalitet, etnisk tillhörighet, sjukdom eller funktionshinder (se även ILO-konventionerna 
100 och 111).
4.1.6 Alla arbetstagare har rätt till ett skriftligt anställningsavtal skrivet på landets språk. 
Anställningsvillkoren ska framgå av avtalet. Arbetsgivaren är skyldig att se till att samtliga 
arbetstagare informeras om sina lagstadgade rättigheter och skyldigheter.

4.2 Lön, förmåner, arbetstid och ledighet
Följande citat ur artikel 23.3 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna ger 
en bra uppfattning om H&M:s mål för sina leverantörer och affärspartner i detta 
sammanhang:
”Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som tillförsäkrar 
honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro...”
4.2.1 Lön ska utbetalas regelbundet och punktligt. Vid lönesättningen ska arbetstagarens 
erfarenhet, meriter och prestation beaktas. H&M:s minimikrav är att arbetsgivaren minst 
betalar lagstadgad minimilön, sedvanlig branschlön eller lön som fastställts genom 
kollektivavtal (högsta nivån gäller). Dessutom ska alla andra former av lagstadgade
förmåner och ersättningar utgå. Oskäliga avdrag får inte förekomma. Medarbetaren har 
rätt att få en skriftlig lönespecifikation med beräkningsgrund.
4.2.2 Ordinarie arbetstid får inte överstiga den lagstadgade maximigränsen eller 48 timmar 
per vecka. Antalet övertidstimmar får inte överstiga det antal timmar som anges i 
respektive lands lag. Om arbetstidsbegränsningar saknas bör övertiden inte överstiga 12 
timmar per vecka. Övertidsarbete ska alltid vara frivilligt och lagstadgad ersättning ska 
utgå. Arbetstagare som erhåller ackordsbaserad ersättning bör inte undantas från rätten till 
övertidsersättning. Alla medarbetare har rätt till minst ett dygns ledighet under varje 
arbetsperiod om sju dygn.
4.2.3 Arbetstagarna ska erhålla lagstadgad betald ledighet med rätt ersättning. Här avses 
exempelvis semester, föräldraledighet och sjukledighet.

5. BOENDEFÖRHÅLLANDEN
Om företaget tillhandahåller bostad åt sina anställda ska brandskydds- och 
hygienbestämmelserna i punkt 3 ovan även omfatta detta boende. Bostäderna ska vara 
skilda från arbetsplatsen och ha en separat ingång. De boende ska ha fritt tillträde till sina 
bostäder.

6. MILJÖ
Miljöfrågor blir allt viktigare i hela världen. H&M förväntar sig att företagets leverantörer 
och övriga affärspartner tar sitt ansvar i detta avseende. Våra leverantörer ska följa alla 
miljölagar och miljöbestämmelser som är tillämpliga i deras verksamhetsländer. En särskilt 
viktig fråga för oss är hur tillverkningen av våra kläder och övriga produkter påverkar 
klimatet och tillgången på vatten.
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6.1 Miljötillstånd
Företaget ska ha relevanta miljö- och driftstillstånd.

6.2 Hantering av kemikalier
Kemikalier som används ska uppfylla H&M:s kemikalierestriktioner för respektive 
produkttyp. Kemikaliebehållare ska vara korrekt märkta och förvaras säkert. Ett 
säkerhetsdatablad (MSDS) på det lokala språket ska finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 
Säkerhetsdatabladets instruktioner ska följas (se även ILO-konvention 170).

6.3 Vattenhushållning och hantering av avloppsvatten
Tillgången på rent vatten är på många håll i världen begränsad. Därför bör vi använda 
vatten så resurssnålt som möjligt. Allt avloppsvatten från våta processer ska renas innan 
det släpps ut. Kvaliteten på renat avloppsvatten ska uppfylla lokala lagstadgade krav eller 
BSR:s riktlinjer1 (de strängaste bestämmelserna gäller).

6.4 Avfallshantering
Allt avfall, i synnerhet riskavfall, ska omhändertas ansvarsfullt och i enlighet med lokala 
föreskrifter.
1 En arbetsgrupp med ett antal företag har inom ramen för företagsnätverket Business for Social Responsibility (BSR) tagit fram en branschstandard för kvalitet på 
avloppsvatten.

7. SYSTEMTÄNKANDE
För att kunna följa H&M:s uppförandekod och lokala bestämmelser för arbetsrätt och 
miljöfrågor är det nödvändigt att våra leverantörer och övriga affärspartner har de policyer 
och ledningssystem som deras verksamhet erfordrar.

8. INSPEKTIONER OCH EFTERLEVNAD

8.1 Öppenhet och samarbete
H&M förväntar sig att alla leverantörer och övriga affärspartner respekterar 
uppförandekoden och gör sitt allra bästa för att leva upp till dess krav. Vi förväntar oss 
också öppenhet av våra leverantörer och övriga affärspartner. De får inte medvetet 
vilseleda våra auditörer. Vi tror på samarbete och arbetar gärna tillsammans med våra 
leverantörer och övriga affärspartner för att få till stånd hållbara lösningar och gynna de 
leverantörer och andra affärspartner som efterlever vår uppförandekod.
H&M:s auditörer kräver att företagen uppträder etiskt. Om det förekommer avsteg från 
H&M:s uppförandekod ska detta omedelbart rapporteras till den lokala H&M-ledningen, 
eller till CoE@hm.com.

8.2 Inspektioner
Alla leverantörer och övriga affärspartner ska fortlöpande underrätta H&M om var varje 
produkt tillverkas. Informationen ska även omfatta underleverantörer och hemarbete. 
Relevanta handlingar ska sparas och kunna uppvisas vid kontroll. Vi förbehåller oss rätten 
att när som helst göra oanmälda besök hos alla enheter som tillverkar varor eller utför 
tjänster för H&M:s räkning. Vi förbehåller oss också rätten att anlita en oberoende tredje 
part för att genomföra kontroller och bedöma om vår uppförandekod efterlevs. H&M är 
medlem av Fair Labor Association (FLA), som genomför slumpmässiga oanmälda 
kontroller för H&M:s räkning. Vid inspektionsbesöken kräver vi obegränsad tillgång till 
samtliga lokaler och samtliga handlingar samt möjlighet att intervjua samtliga anställda. Vi 
ska också ha möjlighet att ge de anställda H&M:s kontaktuppgifter.
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8.3 Leverantörskedjan
H&M:s uppförandekod gäller endast våra direkta leverantörer, övriga affärspartner och 
tillverkare av varor och tjänster för H&M:s räkning och deras underleverantörer längre ned 
i leverantörskedjan. Vi ser emellertid gärna att våra leverantörer och övriga affärspartner i 
sin tur ställer sociala och miljömässiga krav på sina egna leverantörer längre upp i kedjan. 
Det kan exempelvis röra sig om leverantörer av tyg, etiketter, läder, trä, bomull och andra 
komponenter och råvaror. Kraven kan bland annat handla om att förbjuda användningen 
av tvångs- och barnarbete eller vissa kemikalier, eller att kräva att avloppsvatten renas.

8.4 Förbättringsåtgärder
Syftet med H&M:s kontroller är att ta reda på om faktiska förhållanden och villkor på en 
arbetsplats avviker från kraven i uppförandekoden. Det kontrollerade företaget får i regel 
en chans att korrigera sig genom att föreslå och genomföra en åtgärdsplan. H&M följer 
upp hur planen genomförs och kontrollerar att bristerna har åtgärdats. Om företaget 
underlåter att genomföra hållbara förbättringar inom den tidsfrist det erhållit kan 
affärsrelationen till H&M skadas allvarligt. Samarbetsovilja eller upprepade grova 
överträdelser av H&M:s uppförandekod eller lokal lagstiftning kan resultera i minskade 
beställningar eller uppdrag och i sista hand i att affärsrelationen med H&M helt avslutas.
Ytterligare information om hur våra krav ska genomföras finns i uppförandekodens riktlinjer 
för genomförandet av H&M:s policy avseende goda arbetsförhållanden.
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