
Yttrande över SwedWatch rapport ”Vita rockar och vassa saxar” 
från Sunnex Tillquist AB

Vi har med full öppenhet bidragit till rapporten och ser positivt på möjligheten att få yttra oss över innehål-
let. Vi beklagar dock den korta tid från offentliggörandet vi fått på oss vilket omöjliggjort en konstruktiv 
dialog med vår leverantör och tillverkare i Pakistan.
Vi har begränsat våra kommentarer till de delar som är relevanta för vår del och har valt att följa den struktur 
som rapporten har.

Landstingens inköp av kirurgiska instrument

Vad gäller marknadsstorleken för de aktuella instrumenten innehåller rapporten en del motstridiga uppgifter. 
Vår uppfattning är att det beror på att någon klar definition på vad som är ”enklare” kirurgiska instrument 
inte finns varför olika bedömare uppskattar marknadsstorleken olika.

Vi tycker det är förvånande att det i rapporten inte finns några kommentarer från ansvarigt håll på landsting-
en. Överhuvudtaget har rapporten fokuserats på leverantörerna och tillverkarna medan landstingens roll har 
behandlats summariskt.

Hur går handeln till?

Företeelsen med huvuddelen av produktionen i Pakistan och slutbearbetning, kontroll m.m. i Tyskland finner 
vi i huvudsak riktigt beskriven. Tillquist har dock medvetet valt att köpa direkt från tillverkaren i Pakistan 
via deras distributionscentral i Danmark. All produktion sker dock i Pakistan vilket vi aldrig har försökt 
dölja, tvärtom!

De resonemang som redovisas i detta kapitel vad gäller prissättning i de olika leden är inte trovärdiga och 
är inte relaterade till den svenska marknaden. Priser till slutkund på 500 kr för en sax skulle gör produkten 
osäljbar här. Leverantörerna framställs här som profitörer med helt orimliga vinstnivåer som är direkt felak-
tiga. För en standardsax som vi köper för ca 15 kr betalar sedan landstingen ca 25 kr.
Vår ”vinst”  på ca 10 kr ska sedan täcka våra kostnader för frakt, lager, hantering, löner etc.

Så går produktionen av kirurgiska instrument till

I avsnittet behandlas fenomenet med underleverantörer där vi tidigare fått uppfattningen att vår leverantör 
endast i begränsad omfattning använder sig av underleverantörer. Vi har också ett tredjepartsintyg om att vår 
leverantör inte använder sig av barnarbetare. De indikationer på barnarbete hos underleverantörer/makers 
som anges i rapporten kan ej relateras till vår tillverkare MA Arain.

Företagen 

Inga kommentarer förutom att vi tycker det är en brist med det begränsade urvalet med endast två intervjua-
de företag varav ett med en mycket begränsad betydelse på marknaden.

Fallstudie: Sialkot, Pakistan

Kommentaren i slutet av avsnittet om att fabriksledningen sagt till de anställda att stanna hemma under be-
söket har företaget förklarat på ett för oss tillfredställande sätt.



MA Arain & Brothers

Vi tycker tillverkaren på ett tillfredställande sätt har kommenterat de påståenden 
som görs i avsnittet vad avser fackföreningar, förbud att filma, och att inte ta SwedWatch till de små underle-
verantörerna. 

Intervjuer med anställda

Några av påståendena har bestridits av Arain vilket också uppges i rapporten 
under ”MA Arains reaktion”. 
Vi tycker det är svårt att ha någon uppfattning i dessa frågor då ord står mot ord
men kommer att ta upp detta i vår dialog med MA Arain

Underleverantörsledet

Det finns i rapporten antydningar till ett tidigare affärsförhållande mellan vår 
tillverkare MA Arain och den intervjuade underleverantören/verkstadsägaren.
Då denne uppträder anonymt och inte kan styrka ett ev.samarbete tycker vi inte det är relevant med hänvis-
ningen till MA Arain.

Däremot reagerar vi starkt på de arbetsförhållanden i den aktuella verkstaden som
framgår av SwedWatch´s film. Att arbetsmiljön är under all kritik och att arbetarskydd saknas framgår med 
all tydlighet.
Vi ser detta som det allvarligaste i rapporten och kommer att ta upp förekomsten av 
underleverantörer och de arbetsvillkor som där förekommer med MA Arain i vår vidare dialog med dem. Vi 
har med tillfredställelse noterat att man från deras sida till SwedWatch sagt sig vilja införa ett kontrollsystem 
av underleverantörer och deras arbetsförhållanden.

Som vi framfört till SwedWatch, vilket också framgår av rapporten, har vi tidigare fått uppfattningen av MA 
Arain att de endast i begränsad omfattning använder sig av underleverantörer vilket också framkom under 
det besök vi gjorde senast hos dem.

ILOs projekt kring kirurgiska instrument och ILOs modellverkstad

Beskrivningen av ILOs arbete talar för sig självt och visar att inte ens de tillämpar villkor som deras egna 
kärnkonventioner föreskriver. Det är beklagligt och visar hur svårt problemet är.

Slutsats kirurgiska instrument

Vi delar de slutsatser som framförs.

Sunnex Tillquist´s åtgärder med anledning av rapporten.

Vi har tagit del av rapportens rekommendationer och kommer i första hand att vidta följande åtgärder:

- Följa upp de anmärkningar mot vår tillverkare MA Arain i direkt dialog med dem. Vi kommer att 
ställa krav på insyn i underleverantörsledet men ser det som ett problem hur vi kontinuerligt ska kunna till-
försäkra oss information om arbetsvillkor m.m. hos underleverantörerna.
- Utveckla en uppförandekod. Sunnex Tillquist bedriver f.n. ett kvalitetsarbete som syftar till att er-
hålla certifiering enl. två standarder under 2007. I det arbetet ingår också att etablera en uppförandekod.



- Höja den interna kunskapsnivån. Vi kommer att se till att vår personal får information i dessa frågor 
och om våra leverantörer för att vi bättre ska kunna  upptäcka ev. problem hos dessa.
- Kommunicera vad vi gör. Vi ska kommunicera såväl internt som externt mot personal, leverantörer 
och kunder de åtgärder vi vidtar och fortsatt vara helt öppna med var våra produkter tillverkas och vilka  
som är våra tillverkare.
- Kunddialog. Vi har tidigare tagit upp SwedWatch´s  arbete med vår branschorganisation Swedish 
Medtech som fört inledande diskussioner om krav på socialt ansvarstagande med motparten på landstingssi-
dan. Vi kommer att verka för att dessa diskussioner fortsätter i syfte att etablera ett ömsesidigt förhållnings-
sätt i dessa frågor.

Vi ser det som svårt att vi ska kunna påverka situationen i Sialkot genom globala fackliga överenskommelser 
och direkt samarbete med lokala fackliga organisationer som föreslås i rapporten. Vi är inte ett globalt före-
tag som SwedWatch närmast måste syfta på i denna del av sina rekommendationer utan ett mindre svenskt 
företag med 30 anställda som vill ta sitt sociala ansvar efter bästa förmåga.     
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