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Sammanfattning och rekommendationer
Kina är världens tredje största skeppsbyggarnation efter Korea och Japan. Många av de svenska 
rederierna lägger sina beställningar i Kina. Totalt har svenska rederier ett 15-tal fartyg i beställning 
vid kinesiska varv för leverans mellan 2005 och 2007.  Dessvärre är arbetsförhållandena på 
de kinesiska varven ofta usla. En stor del av de kinesiska arbetarna jobbar varje dag i veckan 
för låga löner upp till tolv timmar per dag och tvingas utföra farliga sysslor utan ordentlig 
skyddsutrustning.

De svenska rederier som omfattas av SwedWatchs studie är Broström, Dönsötank/Donsö shipping, 
Furetank, Tarbit Shipping samt Tärntank. Av dessa är det endast Tärntank som svarat på de 
frågor SwedWatch ställt i samband med denna studie. De svenska rederiernas ovilja att svara på 
SwedWatch frågor kan tolkas som att de inte fäster någon vikt vid eller saknar kunskap om de 
arbetsförhållanden som råder på de kinesiska varv som producerar deras fartyg.

Kina är världens tredje största skeppsbyggarnation efter Korea och Japan. Av landets cirka 
200 varv är det cirka femton som producerar för export. Kinesiska myndigheter har utsett 
varvsindustrin till ett strategiskt affärsområde och landet investerar kraftigt för att bygga upp 
kapaciteten inom denna sektor. Man har en uttalad strategi att bli världens största varvsnation. 

Landets två dominerande varvskoncerner är de statligt ägda varven, China Shipbuilding Industry 
Corporation (CSIC) och China State Shipbuilding Corporation
(CSSC). CSSC har fått tillstånd att bygga världens största varv på ön Changxing utanför Shanghai. 
När varvet är i full drift någon gång mellan 2015 och 2020 kommer Kina att stå för närmare 
en tredjedel av världens totala varvskapacitet, vilket kommer att göra landet till den största 
varvsnationen i världen.

För närvarande upplever den internationella rederinäringen ett uppsving. Efterfrågan på ledig 
transportkapacitet är större än någonsin. 2004 var det mest aktiva året på ett decennium för 
svenska rederier, vilka gjorde nya fartygsinvesteringar för cirka USD 14,7 miljarder. Året innan var 
motsvarande siffra USD 5,9 miljarder. Många av de svenska rederierna lägger sina beställningar 
i Kina. Totalt har svenska rederier beställt ett 15-tal fartyg från kinesiska varv som ska levereras 
mellan 2005 och 2007.   

Arbetsmiljön på varven
SwedWatch har besökt två varv i Kina som producerar fartyg på uppdrag av svenska rederier. 
Undersökningen visar att de svenska fartygen produceras på ett sätt som bryter mot kinesiska lagar 
och regler om maximal arbetstid och bägge varven har i vissa fall löner som understiger lokala 
minimilöner. Det värsta är dock att många arbetsmoment är synnerligen farliga och att det trots 
detta saknas ordentliga säkerhetsrutiner.

Detta är ett exempel på hur arbetsmiljön på varven ofta ser ut. Vid SwedWatchs besök på det 
kinesiska varvet Jinling Shipyard pågår ett arbete med att fästa plåtar på ett av Broströmskeppen. 
Skrovet är inklätt i rangliga metallställningar där arbetarna klättrar och utför arbete. En arbetare 
svetsar utan att ha ögonskydd. Han riskerar att få kronisk grå starr och svetsblänk vilket kan leda 
till intensiv smärta, ljuskänslighet, ökat tårflöde, kramp i ögonlocken och synnedsättning. Han 
förefaller ha handskar men de skyddar bara handpartiet, därefter är han klädd i en tunn skjorta 
som varken skyddar mot ultraviolett strålning eller svetsloppor. Arbetarna på skrovet är mycket 
smutsiga. Deras hud och hår har antagit samma brungråa färg som kläderna. De arbetare som 
utför de farligaste och smutsigaste arbetsmomenten är kontraktsarbetare och har antingen gula 
hjälmar eller inga hjälmar alls.

Det finns ett A- och ett B-lag av arbetskraft på de undersökta varven. 
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Ett A-lag bestående av varvets egna fast anställda arbetare med för Kina goda arbetsvillkor, 
betald semester och lediga helger. Ett B-lag av så kallade kontrakterade arbetare bestående av 
migrantarbetare från landsbygden, som arbetar under betydligt sämre villkor. Dessa anställs av 
så kallade mellanhänder som varven ingår avtal med.

Migrantarbetarna arbetar på årskontrakt utan möjlighet till fast anställning och får sämre 
betalt än de fast anställda. De arbetar sju dagar i veckan och arbetsdagen är tolv timmar lång, 
plus övertid när så krävs. Då migrantarbetarna ofta saknar bostad på orten tvingas de istället 
sova i salar med mycket låg standard. 

På detta sätt minimerar varvet sina kostnader samtidigt som man avsäger sig ansvaret för de 
kontrakterade arbetarnas arbetstider, löner, sociala avgifter och försäkringar. Man får ett arbete 
utfört på en viss avtalad tid till ett pris som är lägre än det varit om varvet använt sig av egen 
fast anställd personal.

Enligt kinesisk arbetslagstiftning är maximal arbetstid åtta timmar per dag, eller 44 
timmar genomsnittlig arbetstid per vecka. Varje arbetare har rätt till en dag ledigt i veckan. 
Arbetsgivaren har rätt att begära en timmes övertid per dag. I undantagsfall kan arbetarna 
få arbeta tre timmar övertid om dagen, men övertiden får maximalt uppgå till 36 timmar per 
månad.

Arbetsskador i kinesisk industri
Den kinesiska industrin är en av de mest skadedrabbade i världen. Den statliga myndighet 
som hanterar arbetsskyddsfrågor har rapporterat att 15 000 människor dör årligen på grund 
av olycksfall i den kinesiska industrin.  Eftersom det saknas fungerande rapporteringssystem 
rörande statistik på antalet arbetsplatsolyckor och bristande arbetsförhållanden är mörkertalet 
stort och den Hong Kongbaserade tidningen South China Morning Post anger antalet dödsfall 
till närmare 100 000 dödsfall per år.

Förutom bristen på kunskap om sina rättigheter saknar arbetarna både ekonomiska 
förutsättningar och kunskap om hur de skulle driva anspråk för att få ersättning för sina 
skador. Detta är en både kostsam och byråkratisk process som ofta motarbetas av arbetsgivare 
och korrumperade tjänstemän. Endast en av de intervjuade arbetarna hade fått någon 
ersättning för sina skador. Majoriteten sade sig inte veta vad de ska göra för att få ersättning.

Migrantarbetarnas situation
En stor del av arbetskraften i Kinas industrier utgörs av fattiga gästarbetare från landsbygden. 
Migrationen förekommer i hela landet, framför allt sker inflyttningen från de västra till de 
östra regionerna och från inlandet ut till kusten. Det är svårt att få en exakt siffra på antalet 
migrantarbetare. Från officiellt håll i Kina uppskattas antalet till 140 miljoner. Mörkertalet är 
mycket stort och det finns beräkningar på upp till 250 miljoner.

Systemet med migrantarbetare är ett resultat av den ökade rörligheten i Kina där fattiga 
arbetare från landsbygden har tagit sig in i städerna. Migrantarbetare i städerna har 
underminerat de tidigare privilegierade stadsarbetarnas förmåner och tagit över deras jobb. 
De före detta industriarbetarna har istället förvandlats till skaror av arbetslösa i städerna som 
lever på socialbidrag, förtidspension och stöd från sina anhöriga. De har svårt att få jobb 
eftersom de vägrar att arbeta på samma villkor som migrantarbetarna. Denna grupp arbetar 
för en lön som är en bråkdel, jämfört med de tidigare arbetarna och saknar ofta förmåner som 
fria lägenheter, pension, sociala förmåner, fri skolgång och så vidare. Det finns för närvarande 
knappt några regler som reglerar förhållandena för kontraktsarbetare. 
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Svenska rederier som låter tillverka fartyg i Kina

Broström
Broströms är ett betydande företag inom den svenska sjöfartsnäringen. Broström är ett rederi 
för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på produkt- och kemikalietanksjöfart samt på marina 
tjänster.  Broström har beställt sex tankfartyg av det kinesiska varvet Jinling med leverans mellan 
2005 och 2007.. 

Donsötank Rederi AB, Donsöshipping/ESL Shipping
Donsötank äger och driver ett bulkfartyg och fem tankers. Donsöshipping/ESL Shipping har 
beställt ett bulkfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med leverans under 2005. 
Donsötank har beställt två tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med leverans 
mellan 2005 och 2007.

Furetank Rederi AB
Furetank Rederi äger fyra produkt- och kemikalietankers, som går i Europa-fart. Furetank Rederi 
AB har beställt ett tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med leverans 2006.

Tarbit Shipping
Tarbit Shipping AB bedriver industriell sjöfart med en flotta av tankfartyg i storlekar från 1 600 
till 23 000 dödviktston (dwt) i Europa, Medelhavet, Svarta Havet, Väst Afrika och Karibien. 
Tarbit Shipping har beställt två tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med leverans 
2006.

Tärntank Rederi AB
I Tärntanks flotta ingår nio tankfartyg.
Enligt Tryggve Möller VD på Tärntank har de valt Kina som leverantörsland främst beroende 
på att kinaproducerade fartyg håller samma kvalitet som fartyg producerade i andra länder men 
de är billigare. Tärntank beställde ett tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward som 
levererats under 2005.

Kinesiska varv som undersökts

Jinling Shipyard
Jinling Shipyard grundades 1952 och är beläget vid Yangtzifloden i staden Nanjing i 
Jiangsuprovinsen. Företaget är ett av de största företagen i den statliga koncernen Chanhjiang 
National Shipping Corporation (CSC). Jinling levererar fartyg både till Finland, Sverige och 
Norge. Rederiet Broström i Sverige har beställt sex fartyg för leverans mellan 2005 och 2007. 
Totalt har koncernen cirka 60 000 anställda.

Shanghai Edward
Det är sedan 1991 ett tyskt-kinesiskt samriskbolag. Huvudproduktionen är containerfartyg, kemi- 
och gasttankfartyg. Det är ett förhållandevis litet varv, sjätte minsta i Shanghai. De har exporterat 
till Sverige sedan 1998. Den första kunden var Donsö men sedan dess har bland annat Tärntank, 
Furetank, Aletank och Tarbit tillkommit.

SwedWatch undersökning av varven Jinling Shipyard och Shanghai Edward visar att båda varven 
bryter mot kinesiska lagar och regler rörande maximal arbetstid och i vissa fall utbetalas löner 
som understiger lokala minimilöner. 
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Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i kinesisk tillverkningsindustri 

Enligt Liu Kaiming, chef för den Shenzhenbaserade organisationen Institute of Contemporary 
Observation (ICO), är arbetsrättslagarna inte anpassade för den nya situationen med ökat privat 
ägande. Arbetsrättslagen baserar sig fortfarande på uppfattningen om att det inte finns någon 
konflikt mellan arbetsgivarna och arbetstagarna, trots att en växande andel av arbetsgivarna är 
privata. 
     
Undermåliga arbetsförhållanden och olyckor på arbetsplatsen är vanliga problem. Andra 
missförhållanden är avsaknad av anställningskontrakt, löner hålls inne och mycket långa 
arbetsdagar. Migrantarbetarna som kommer till städerna från landsbygden tillhör en särskilt 
utsatt grupp. 

Det finns många uppgifter om gästarbetarnas hårda villkor. ICO genomförde 2003 en omfattande 
undersökning bland migrantarbetare. De vanligaste och allvarligaste kränkningarna av 
migrantarbetarnas rättigheter fann ICO vara extrema arbetstider, låga löner, osäkra arbetsvillkor, 
bristande eller obefintliga sociala försäkringar och hälsoskadlig arbetssituation. Ett växande 
problem, och även den vanligaste orsaken till anmälningar till lokala arbetsdomstolen, är att 
arbetsgivare håller inne migrantarbetarnas löner under flera månader, eller helt låter bli att betala 
ut lönerna.

Oro för framtiden, ekonomin och hälsosituationen på grund av osäkra anställningar och brist 
på försäkringar förstör hälsan för många av migrantarbetarna, enligt organisationen ICO. Om 
en migrantarbetare blir långtidssjuk måste han eller hon åka tillbaka till sin hemby, eftersom 
migrantarbetarna inte täcks av några sociala försäkringar.

Den fackliga situationen 
All China Federation of Trade Unions (ACFTU) är det enda tillåtna fackförbundet i Kina. ACFTU 
har 120 miljoner medlemmar och uppger själva att det är världens största fackliga organisation. 
Den internationella fackföreningsrörelsen är däremot överens om att ACFTU är mer att betrakta 
som ett regeringsorgan för arbetsrättsfrågor än en fristående facklig organisation.

Enligt Parry Leung på organisationen China Labour Action kan arbetarna enligt lagen välja sina 
fackföreningsrepresentanter lokalt, men problemet är att de sedan måste tillhöra ACFTU och 
detta fack är kontrollerat av partiets personal, både på lokal nivå, distriktsnivå och uppåt,.
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Rekommendationer

Om svenska rederier ska vara säkra på att arbetarnas rättigheter respekteras på de kinesiska 
varv som producerar deras fartyg, anser SwedWatch och Fair Trade Center att de bör vidta 
följande åtgärder:

Utveckla en trovärdig etisk policy
Policyn bör slå fast att leverantörer och deras underleverantörer respekterar internationellt 
erkända arbetslivsnormer, där ett absolut minimum är respekten för ILO:s grundläggande 
konventioner. Den bör även omfatta rätten till en lön som det går att leva på om man utgår 
ifrån en arbetsvecka på 48 timmar, lagstadgad arbetstid utan obligatorisk övertid, drägligt 
boende, en trygg och hälsosam arbetsmiljö och ett fast anställningsförhållande med skydd enligt 
arbets- och sociallagstiftning. Policyn ska kommuniceras till företagets samtliga intressenter 
kunder, anställda, aktieägare, leverantörer, med flera.

TIllämpa policyn
Koppla den etiska policyn till övriga krav man ställer när man begär in anbud. 
Arbetslivsnormer ska vara är en del av de kriterier man hanterar när man skriver kontrakt med 
varven – jämställt med pris, leveranstid och kvalitet.

Förhandla fram priser med varven, som speglar de reella arbetskostnaderna i produktionen och 
som gör det möjligt för varven att efterleva arbetslivsnormerna. Speciellt viktigt är att priset 
ger utrymme för rimliga arbetstider, löner som det går att leva på, fasta anställningskontrakt, 
socialförsäkringar och en hälsosam och trygg arbetsmiljö.

Tillämpa den etiska policyn för arbetslivet på sätt som leder till hållbara förbättringar av 
arbetsvillkoren.

Försäkra sig om att de varvsanställda får information om arbetsrättslagstiftning, ILO-
konventioner och företagens etiska policy. 

Tillhandahålla trygga och lättillgängliga system som gör det praktiskt möjligt för anställda att 
anmäla kränkningar mot lagar och uppförandekoder. 

Insyn och öppenhet
Genomföra arbetsplatsinspektioner tillsammans med löntagare, fackliga organisationer och 
trovärdiga lokala organisationer som en kontroll att ingånget kontrakt efterlevs med avseende 
på arbetsförhållanden.

Försäkra sig om att arbetarna har tillgång till information om beslut som fattats för att 
förbättra villkoren på deras arbetsplats. Arbetarna ska även ges möjlighet att rapportera om 
beslutade åtgärder har genomförts i praktiken.

Öppen information om under vilka arbetsvillkor rederiets skepp tillverkas, och öppet redovisa 
om hur företaget arbetar för att påverkar arbetsvillkoren på varven. 

Offentliggöra information som företagen får om arbetsvillkoren i leverantörsled, inklusive 
information som samlas in genom inspektioner. 

Åtgärda och rapportera brister
Lämna rapporter om fall där man enats med leverantörer om åtgärder som ska vidtas för att 
förbättra arbetsvillkoren och redovisa när korrigeringsåtgärder genomförts.


