
 
 
MIBO:s etiska regler för leverantörssamverkan 
 
MIBO är en svensk ideell förening vars medlemmar är importörer och svenska agenter för 
utländska möbelproducenter. 
 
MIBO har fastställt sina ”Etiska inköpsregler” för att kommunicera medlemsföretagens krav 
på ansvar avseende sina leverantörers anställdas sociala trygghet och deras arbetsförhållanden 
samt krav på en aktiv miljöhänsyn i kedjan råvara till slutprodukt. 
 
MIBO företagen har vidare åtagit sig att de skall både presentera och förklara innebörden av 
de etiska reglerna och efter bästa möjliga förmåga kontrollera och följa upp sina leverantörers 
verksamhet. 
 
MIBO företagen skall också tala om för sina leverantörer att en efterlevnad av de etiska 
reglerna är förutsättningen för att få leverera till medlemsföretagen. 
 
Etiska regler för leverantörssamverkan 
 
Det är viktigt att MIBO:s medlemsföretag kan skapa långvariga affärsrelationer med sina  
leverantörer. 
 
En förutsättning för detta är att leverantörerna respekterar de grundläggande mänskliga  
rättigheterna och behandlar sina anställda hänsynsfullt och rättvist. Leverantörerna skall 
vidare verka för att kontinuerligt minimera miljöpåverkan. 
 
MIBO accepterar inte barnarbete och det är vår ambition att se till så att ingen form av  
barnarbete förekommer i tillverkningen av MIBO företagens produkter. 
 
Övergripande regelsystem 
 
Nedanstående regler beskriver ett minimum krav på social trygghet, arbetsförhållanden och  
aktiv miljöhänsyn. 
 
Reglerna bygger på: 
• ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) 
• De grundläggande principerna om mänskliga rättigheter som fastställs i Förenta 

Nationernas Allmänna Förklaring om de mänskliga rättigheter (1948) och Förenta 
Nationernas barnkonvention (1989). 

 
 
 
 
 
 

Etiska regler - slutversion 
Jan 2008 



 
 
Krav på leverantör 
 
Legala krav 
 
En leverantör måste följa nationella lagar och regler och internationella konventioner 
avseende sociala och arbetsförhållanden, barnarbete och skydd av miljön. 
 
Sociala och arbetsförhållanden 
 
Leverantören skall erbjuda de anställda: 
• en sund och säker arbetsmiljö 
• minst den lägst lagligt fastställda lön och övertidsersättning 
 
Leverantör får inte: 
• använda tvångsarbete 
• använda olaglig övertid 
• hindra arbetare att ansluta sig till fackföreningar (motsv.) 
• acceptera någon form av mental eller fysisk bestraffning 
 
Barnarbete 
 
MIBO accepterar inte barnarbete 
MIBO stödjer Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter 
MIBO:s krav stödjer sig på konventionens Artiklar 3 och 32.1 
 
Miljö och skogsvård 
 
Leverantör skall: 
• arbeta för att minska avfall och utsläpp av föroreningar i luften, marken och vattnet. 
• handha kemikalier på ett miljömässigt sätt 
• handha, förvara och förstöra farligt avfall på ett miljömässigt sätt 
• delta i återvinning och återanvändning av material och produkter 
• använda virke från kända områden och om möjligt från leverantör som har certifierat 

virke. 
 
Leverantör får inte: 
• använda virke som kommer från nationalparker, naturreservat, orörda skogar eller annat 

område som myndigheterna har förklarat skyddad. 
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