
              

 

Pressmeddelande 2012-11-27 

Schysstare julklappar hos Rusta och Clas Ohlson 
 
Efter Swedwatchs granskning i juni 2012 satsar Clas Ohlson och Rusta på att stärka arbetarnas röst 
på kinesiska fabriker. Biltema och Jula kan däremot inte redogöra för konkreta förbättringar hos de 
kinesiska leverantörer där arbetsvillkoren kritiserats av Swedwatch. 
 
Två av fyra granskade hobby- och verktygsföretag har tagit till sig av Swedwatchs rekommendationer och 
genomför nu satsningar på förbättringar hos sina leverantörer i Kina. Clas Ohlson och Rusta ligger i 
framkant medan Biltema och Jula halkar efter med sitt leverantörsansvarsarbete. Det konstaterar 
Swedwatch i rapporten Flera steg mot bättre bransch som sammanfattar det dialogmöte Swedwatch 
arrangerade i september 2012.  
 
Vid mötet redogjorde Jula, Rusta och Clas Ohlson för hur de hanterat de rekommendationer Swedwatch 
riktade till företagen i rapporten Från noll koll till full kontroll? som publicerades i juni 2012. Biltema var 
inte närvarande vid mötet men meddelade skriftligt att företaget nu ska ta fram en etisk uppförandekod 
för sina inköp. Något som de övriga företagen haft sedan länge. 
 

- Det är glädjande att se att Clas Ohlson och Rusta nu tagit viktiga steg mot att ge de kinesiska 
arbetarna i leverantörsledet mer möjlighet att påverka sin arbetssituation. Däremot är vi 
besvikna på att Jula och Biltema inte kommit längre. De måste presentera en kraftfull satsning för 
att förtjäna konsumenternas förtroende på detta område, säger Kristina Areskog Bjurling, 
ansvarig researcher Swedwatch. 

 
Rusta kommer att, i enlighet med Swedwatchs rekommendationer, dra ner på fabriksinspektioner och 
istället satsa mer på samarbete med leverantörerna samt utbildning för fabriksarbetarna. Clas Ohlson ska 
bland annat införa en jourtelefonlinje där anställda kan föra fram klagomål om arbetsvillkoren. Både Clas 
Ohlson och Rusta jobbar med att åtgärda problemen på fabrikerna som upptäcktes av Swedwatch vid 
granskningen.  
 
Jula och Biltema ligger jämfört med Rusta och Clas Ohlson långt efter med sitt sociala ansvarsarbete. Båda 
företagen nyrekryterar dock personal inom området och säger sig vilja satsa mer på frågorna framöver. 
 
Läs hela rapporten på www.swedwatch.org 

Kontakta:  
Kristina Areskog Bjurling, researcher Swedwatch, tel. 070-173 09 88 eller 08-602 89 83. 
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