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D
e flesta surfplattetillverkare har 
riktlinjer som beskriver hur 
goda arbetsförhållanden ska 
säkerställas och miljön beva-
ras. Men när man läser lite nog-

grannare framträder brister. Riktlinjerna 
sträcker sig mest bara till att se till att lagar 
och regler följs. Sällan går företagen utöver 
dessa; inget företag ger till exempel sina ar-
betare levnadslön. Oftast saknas dess utom 
kontroller som säkerställer att riktlinjerna 
följs, speciellt hos underleverantörer. 
Många arbetare förvägras också rätten att 
ansluta sig fackligt och organisera sig för 
att tillsammans kunna förhandla om bättre 
rättigheter. 

Saknas mätbara mål
Samma med miljön. Även om det finns vi-
sioner saknas mätbara mål och tidsplaner 
för när de ska uppnås, och riktlinjer för un-
derleverantörer saknas.

Detta kommer fram i Råd & Röns gransk-
ning av arbetsförhållandena i tillverkning-
en. Granskningen omfattar alla stora till-
verkare av surfplattor.

En god nyhet är att de flesta tillverkare i 
studien har tagit steg för att förhindra att 
konfliktmineraler används. De flesta gör åt-
minstone en grundläggande undersökning 

för att ta reda på var mineralerna kommer 
ifrån.

Bäst resultat i Råd & Röns granskning 
får Acer. De svarade på våra frågor, har 
etikriktlinjer som är genomgående för hela 
produktionskedjan, system för återvinning 
av surfplattor samt är engagerade i organi-
sationer som arbetar för en hållbar utveck-
ling.  

Även Apple hamnar högt upp i tabellen, 
alla skandaler till trots. Apple svarade inte 
på vår enkät och tillät inte heller besök i 
fabriker. Men företaget hade tillräckligt 
mycket information tillgänglig offentligt 
för att vi skulle kunna göra en bedömning. 
Bland annat publiceras en lista på underle-

verantörer samt om överträdelser av rikt-
linjerna gjorts. Apple erbjuder även gratis 
utbildning och utvecklingsprogram för an-
ställda och arbetare i leverantörsledet.

I undersökningen har vi tittat extra på 
Samsung (se föregående uppslag), efter-
som företaget fick bäst resultat i den etiska 
granskning vi gjorde av smarta telefoner 
2011. Samsung levererar också mikrochips 
till de flesta andra tillverkare. 

Samsung mest öppna
Samsung var mest öppna och svarade på 
våra frågor, och var också det enda av de 
granskade företagen som tillät besök på en 
av sina fabriker, vilket visar att Samsung 
bryr sig om frågorna. Däremot blev det av-
drag för att företaget inte tillåter sina arbe-
tare att organisera sig fackligt eller samar-
beta för bättre villkor.

Allra sämst betyg i granskningen fick 
Google för sin egen surfplatta. Företaget 
svarade inte på våra frågor och hade hel-
ler inte mycket information tillgänglig. Det 
hade visserligen en del information om 
riktlinjer kring miljö- och socialt ansvars-
tagande men verkar inte kontrollera att 
dessa följs. Därför vet inte vi, och kanske 
inte Google heller, om riktlinjerna verkli-
gen följs.�

GOOGLEFABRIKEN
Marknaden för surfplattor blomstrar, men arbets-

förhållandena i fabrikerna fortsätter att vara dåliga. Få företag betalar 
levnadslön, och många företag förbjuder arbetare att gå med i facket. 
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NOLL KOLL I 

ACER APPLE HP SAMSUNG MICROSOFT LENOVO ASUS TOSHIBA SONY GOOGLE
Samlat betyg + -

Socialt ansvarstagande - -

Miljöansvar + + - -

Samhällsengagemang + + + - - - -

Öppenhet + - -

GRANSKNING

Samsung var det enda företag i undersökningen 
som tillät besök i en av deras fabriker.



RÅD & RÖN  NR 9 2014 17

TEST  XXX

Granskningen har utförts av Råd & Rön 
i samarbete med andra internationella 
konsumenttidskrifter som är medlem-
mar i International Consumer Research & 
Testing, ICRT. 

Granskningen bygger på enkäter som 
vi har skickat ut till tillverkarna samt 
den information som finns tillgänglig 
externt om företagens miljö- och sociala 
ansvarstagande. 

Acceptabelt
Mindre bra
Dåligt 

Samlat betyg: Det samlade betyget 
har räknats samman enligt följande 
viktning: Socialt ansvarstagande står 
för 45 procent, miljöansvar 40 procent, 
samhällsengagemang 5 procent, och 
öppenhet 10 procent.

Socialt ansvarstagande: Omdömet 
inkluderar bland annat vilka riktlinjer 
tillverkaren har för att mänskliga rättig-
heter inklusive arbetsrätten upprätthålls 
samt om de har regler för underleveran-
törer som de följer upp. 

Miljöansvar: Vilka riktlinjer företaget 
har för miljöfrågor, vilket ansvar de tar 
för miljöarbete inom företaget och i le-
verantörskedjan samt om de kontrollerar 
att riktlinjerna följs. 

Samhällsansvar: Om företaget engage-
rar sig i organisationer som arbetar för 
att förbättra arbetares rättigheter samt 
om de arbetar för att förbättra det lokala 
samhället. 

Öppenhet: Om de har svarat på våra 
frågor samt om det finns information om 
deras miljö- och sociala arbete tillgänglig 
för allmänheten. 

VAD SÄGER TABELLEN?

ACER
Har förlängt livslängden och lanserat återvinningsprogram 
för sina surfplattor i vissa länder. 
Ingen offentlig lista på underleverantörer, tillät inte besök 
på fabrik. 

APPLE
Erbjuder gratis utbildning och utvecklingsprogram för 
både anställda och dem som arbetar för underleverantörer.
Har inga mätbara mål och tidpunkt när miljömål ska nås. 

HP
Har bra riktlinjer för miljö- och arbetsrätt. 
Har inga system för att kontrollera att dessa riktlinjer 
uppföljs. 

SAMSUNG
Svarade på alla frågor och tillät fabriksbesök. Har riktlinjer 
om miljövänlig design, där varje ny produkt ska utvärderas 
utifrån hur miljövänlig den är. 
Tillåter inte arbetare att engagera sig fackligt, inga miljö-
krav på underleverantörer. 

MICROSOFT
Har målsättning om att vara koldioxidneutrala. 
Har inte tillräckligt bra koll på att riktlinjer för leverantörer 
upprätthålls. 

LENOVO
Starka riktlinjer för miljö och hur surfplattans livslängd ska 
öka. 
Bristande kontroll på hur mänskliga rättigheter i leveran-
törsledet upprätthålls.

ASUS
Bra riktlinjer och kontroll över miljö- och sociala riktlinjer. 
Ingen utbildning eller projekt för att förbättra hälsan och 
skyddet för fabriksarbetare. 

TOSHIBA
Arbetar för att öka livslängden på sina produkter samt att 
ta tillbaka och återvinna dem. 
Har inte genomfört några kontroller på fabriken där surf-
plattorna sätts ihop de senaste tre åren. 

SONY 
Har bra riktlinjer för leverantörsledet samt en ambitiös för 
att begränsa miljöavtryck. 
Gör inga utomstående kontroller av underleverantörer. 
Ingen information om hur företaget får tag på känsliga 
mineraler. 

GOOGLE
Har bra riktlinjer för arbetsförhållanden samt vissa 
miljöriktlinjer. 
Inga kontroller för att försäkra sig om att riktlinjerna 
upprätthålls. Svarade inte alls på våra frågor. 

Efter en demonstration mot Samsungs antifack-policy beslöt 34-årige 
Yeom HoSeok att ta sitt liv. ”Jag kan inte längre tiga så länge fackligt 
anslutna får utstå så mycket smärta och trakasserier”, stod det i hans 
avskedsbrev. Yeom HoSeok är inte den enda arbetare som tagit sitt liv i 
protest mot hur arbetare förtrycks. 2008 tog en 26-årig kvinnlig ingenjör 
på Nokia livet av sig efter trakasserier från chefen. 2010 begick 14 Apple-
arbetare självmord. Branschen är bland de värsta i industrin när det gäller 
att förbjuda fackförbund. 

 KONFLIKTMINERALER
Surfplattor innehåller flera mineraler och metaller från kon-
fliktområden, som tenn, kobolt, koppar, tantal eller volfram. 
Gruvdriften orsakar stor miljöförstöring, och vinsten finansie-
rar krig och konflikter i bland annat Kongo.  

Nyligen föreslogs en lag för hållbar hantering av känsliga 
mineraler inom EU, men den anses inte vara tillräckligt stark. 
Däremot har industrin själv tagit steg för begränsa användan-
det av konfliktmineraler. 




