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Handelskung med bristande etik � Clas Ohlson ställer inga krav på 
arbetsvillkoren vid sina inköp i Kina 
 
Trots omfattande larmrapporter om undermåliga arbetsvillkor i Kina ställer inte Clas Ohlson 
några krav på rimliga arbetsvillkor på sina leverantörer i Kina. Inte heller Clas Ohlsons 
främsta konkurrenter Biltema och Jula ställer några etiska krav, förutom förbud mot 
barnarbete. I SwedWatchs rapport �Handelskung med bristande etik�, medger Clas Ohlsons 
inköpschef Mats Bortas att företaget ofta inte ens vet var produktionen av dess varor sker. 
 
� Vi vet ofta inte själva vilka underleverantörer våra leverantörer använder. Uppskattningsvis 
känner vi till adresser till ungefär hälften av tillverkarna, säger Mats Bortas till SwedWatch. 
 
Under 2004 kom flera rapporter som visar på stora risker för omfattande kränkningar av 
mänskliga rättigheter i arbetslivet vid tillverkningen av våra kläder, skor, leksaker och 
hemelektronik i Kina. Ett exempel är SwedWatchs granskning av svenska leksaksförsäljare där 
åtta av nio leverantörer bröt mot kinesisk lagstiftning och internationella konventioner (2004-10-
26). I södra Kina, där en växande del av Clas Ohlsons produktion sker, domineras tillverkningen 
av unga gästarbetare som ofta utnyttjas på grund av bristen på kunskap om sina rättigheter. 
Uppemot hälften av Clas Ohlsons varor har numera sitt ursprung i Kina.  
 
SwedWatch har intervjuat Clas Ohlsons handelshus i Hong Kong och dessa bekräftar att Clas 
Ohlson inte ställer några etiska krav på tillverkarna. SwedWatchs rapport om Clas Ohlsons 
inköpsarbete visar att detta arbete har stora brister, men även att företaget har en vilja till 
förbättring. Tidigast till hösten 2005 utlovar Clas Ohlson ett förslag på en etisk uppförandekod 
som reglerar vilka arbetsvillkor som ska gälla hos leverantörer som tillverkar varor åt Clas 
Ohlson.  
 
SwedWatchs medlemsorganisation Fair Trade Center kräver nu att Clas Ohlson lägger fram en 
trovärdig handlingsplan för ökad kontroll av sina inköp i Kina. 
 
� Om Clas Ohlson menar allvar med sitt etikarbete måste företaget omedelbart skaffa information 
om var dess tillverkning sker, säger Henrik Lindholm på Fair Trade Center. 
 
Läs hela rapporten på www.swedwatch.org 
 
För mer information ring SwedWatch, Kristina Bjurling: 08 - 602 89 50, 070 � 173 09 88. 
Fair Trade Center, Henrik Lindholm: 08 � 643 43 64, 070 � 647 36 74. 
 
SwedWatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer 
internationella konventioner, nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande. Medlet är offentlig 
information till allmänheten. Fair Trade Center är en av SwedWatchs fem medlemsorganisationer. Övriga 
medlemsorganisationer är Lutherhjälpen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Svenska Naturskyddsföreningen 
samt UBV. 


