
1 

2020-04-14 

Underleverantörsintyg, socialt ansvar 

3.2 Krav på tillverkning av möbel och ingående delar 

3.2.1 Lagstiftning 
Tillverkningen av möbeln och de ingående delarna ska ske i enlighet med nationell lagstiftning. Om lagstiftningen 
och kraven i detta kriteriedokument skiljer sig åt ska det högst ställda kravet gälla. 

3.2.2 Mänskliga rättigheter 
Möbelproducenten ska stödja och respektera internationellt tillkännagivna mänskliga rättigheter och 
tillverkningen av möbeln och dess ingående delar ska ske därefter.  

De mänskliga rättigheterna utgör en del av folkrätten, som reglerar staters och internationella organisationers 
agerande samt förhållandet mellan dem. Rättigheterna är knutna till individen. Staten har ett ansvar för att 
rättigheterna främjas och skyddas, bland annat genom ett fungerande rättsväsende, lagstiftning, undervisning och 
socialt stöd. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna främst genom de tre grundlagarna; regeringsformen, 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.  

3.2.3 Arbetsvillkor 
Följande minimikrav gäller:  

Anställningsvillkor 
• Alla anställda ska ha ett skriftligt anställningsavtal där uppgifter som arbetets 

art, arbetstid, lön och semester ingår.
• Arbetsgivaren ska säkerställa att alla anställda förstår sina anställningsvillkor 

till exempel med hjälp av medarbetarhandbok och utbildning.

Lön 

• Lönen ska betalas ut regelbundet och i tid enligt anställningsavtalet.
• Minimilönen ska nå upp till den lagstadgade miniminivån eller normen inom 

den lokala industrin (när den är högre). Möbelfakta uppmuntrar 
möbelproducenterna att betala ut så kallade levnadslöner för att säkerställa 
att de anställda får möjlighet att tillgodose grundläggande behov.

• Lön för övertidsarbete ska betalas ut enligt nationell lagstiftning.
• Alla medarbetare med samma erfarenhet och kvalifikationer ska få 

jämförbar lön för likartad arbetsinsats.

Arbetstid 

• Arbetstiden ska följa nationell lag och/eller branschens standard och får inte 
vara oskälig.

• Övertid ska vara frivillig.
• Anställda ska ha minst en ledig dag per vecka.
• Arbetsgivaren ska säkerställa att de anställda har raster under arbetsdagen.

Förmåner 
• Alla anställda har rätt till betald semester enligt nationell lag.
• Arbetsgivaren ska godkänna sjukfrånvaro och föräldraledighet och ersätta 

den i enlighet med nationell lag.
• Alla anställda ska omfattas av försäkringar i enlighet med nationell lag.

Bestraffning 
• Ingen anställd får under några som helst omständigheter utsättas för 

kroppslig bestraffning eller annan form av fysisk, sexuell eller 
psykologisk straffåtgärd, trakasserier eller någon form av förnedring.
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Fackföreningsfrihet 

• Alla anställda ska, så långt som relevanta lagar tillåter, ha rätt att organisera sig
eller bli medlem i en fackförening eller liknande organisationer.

• I de länder där fackföreningsfrihet inte råder ska det finnas möjlighet för de
anställda att organisera sig i arbetsmöten eller liknande representation på
arbetsplatsen.

• Bestraffningar för ett medlemskap i en fackförening eller liknande organisation är
inte acceptabelt.

• Företagen ska göra ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.

Tvångsarbete 
• Ingen form av tvångsarbete får förekomma.
• Anställda ska vara fria att lämna sitt arbete efter rimlig tid.
• Företaget får inte omhänderta id-handlingar i original.

Barnarbete 

• Företaget ska stödja ILO:s konvention om minimiålder för tillträde till arbetet.
Ingen person får anställas under åldern för obligatorisk skolgång eller vara under
15 år.

• Anställda mellan 15 och 18 år får inte anställas för riskfyllt arbete eller arbete som
strider mot individens personliga utveckling (fysisk, psykisk, mental, andlig,
moralisk eller social utveckling).

• Det ska finnas en policy för vilka typer av uppgifter en person mellan 15 och 18 år
får utföra.

Diskriminering 

• All diskriminering som grundar sig på partiskhet är förbjuden, såsom diskriminering
på grund av kön, ras, språk, hudfärg, sexuell läggning, graviditet, föräldra- eller
äktenskaplig status, religion, politiska åsikter, nationellt ursprung, etiska
värderingar, social bakgrund, funktionshinder, ålder, hälsotillstånd,
fackföreningstillhörighet eller annat karaktärsdrag som skyddas av tillämplig
lagstiftning.

• Det ska inte förekomma någon diskriminering i samband med rekrytering,
lönesättning, kompetensutveckling, avancemang eller avsked.

• Ingen ska bli uppsagd på grund av föräldraledighet eller på grund av fackligt
engagemang.

Ett företag som är certifierat enligt SA 8000, uppfyller i allmänhet de ovan specificerade 
kraven.  

3.2.4 Arbetsmiljö 
Följande minimikrav gäller: 

• Företaget ska ständigt sträva efter att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen för sina anställda.
• En skriven policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, undertecknad av ledningen, ska finnas tillgänglig för alla

anställda.
• Arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar ska minimeras. Det ska finnas ett register över olyckor och

incidenter. Med incidenter menas sådana händelser som kunde lett till en olycka.
• Anställda ska regelbundet få relevant utbildning och instruktioner för att kunna manövrera maskiner och annan 

utrustning samt allmän säkerhetsinformation.
• Temperatur, luftkvalitet och ljudnivå ska regleras i enlighet med lokal lagstiftning. Där arbetsmiljön inte kan 

ändras ska den avhjälpas med skyddsutrustning.
• Anställda ska ha tillgång till all behövlig skyddsutrustning utan att själva behöva bekosta den.
• Dokumenterade rutiner för kemikaliehantering ska finnas, inklusive säkerhetsdatablad.
• Brandövningar ska hållas regelbundet. Uppdaterade utrymningsplaner som är dokumenterade och 

kommunicerade i hela organisationen ska finnas tillgängliga.
• Brandutrustning och utrymningsplaner ska finnas tillgängliga och väl synliga i alla utrymmen.
• Arbetsplatsen ska vara ren, fräsch och säker. Hygieniska faciliteter ska finnas tillgängliga. Detta gäller också för

boenden för de anställda.
• Det ska finnas dokumenterade rutiner för att säkra efterlevnad och uppnå ständiga förbättringar inom

arbetsmiljöområdet såsom mål, granskningar och handlingsplaner.

Ett företag som är certifierat enligt OHSAS 18000 eller SA 8000, uppfyller i allmänhet de ovan specificerade kraven.  
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3.2.5 Miljö 
Följande minimikrav gäller:  

• Företaget ska identifiera verksamhetens miljöpåverkan samt identifiera var miljöpåverkan är som störst.
• Vid materialval och tillverkning av möbeln och dess ingående delar ska hänsyn tas till försiktighetsprincipen.
• En dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy, som har godkänts av ledningen, ska finnas tillgänglig.
• För att säkerställa ständig förbättring ska lång- och kortsiktiga miljömål med tillhörande handlingsplan upprättas.
• Ett system för lagefterlevnadskontroll med laglistor ska finnas.
• Alla anställda ska tillhandahållas miljöutbildning.
• Dokumenterade rutiner för att övervaka och följa upp företagets miljöprestanda ska finnas.

Ett företag som är certifierat enligt ISO 14001, uppfyller i allmänhet de ovan specificerade kraven.  

3.2.6 Anti-korruption 
Möbelfakta rekommenderar att företaget implementerar följande krav i sin verksamhet: 

• Ingen form av utpressning, bestickning, mutor eller favorisering till eller från medarbetare eller organisationer
tolereras. Det gäller även agenter eller andra mellanhänder.

• Det ska finnas ett systematiskt arbete för att upptäcka, åtgärda och hantera korruption, bestickning och annan 
otillbörlighet.

• Företaget ska ta avstånd från all olaglig konkurrensbegränsning som inkluderar anställda, kunder, leverantörer eller
individer som jobbar för eller på uppdrag av det egna företaget.

Härmed bekräftas att vi har tagit del av och uppfyller villkoren i enlighet med Möbelfaktas 
krav på socialt ansvar och att vi, i vår tur, ställer motsvarande krav på våra 
underleverantörer. 
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