
SwedWatch  ●   Expansion i låglöneländer med etiska risker           1

Expansion i låglöne-
länder med etiska 
risker
- Assa Abloy i Rumänien och Mexiko

Kristina Bjurling

RAPPORT

nr 9



2          SwedWatch  ●  Expansion i låglöneländer med etiska risker

SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att 
granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta 
ska bidra till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. SwedWatch har fem 
medlemsorganisationer; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen, Fair 
Trade Center, UBV/Latinamerika och Miljöförbundet Jordens Vänner.

Fair Trade Center är en ideell förening som sedan 1996 arbetar med konsumentinformation 
kring företags verksamhet i utvecklingsländer. På Fair Trade Centers hemsida, 
www.fairtradecenter.se, nns information om sociala och miljömässiga villkor som är kopp-
lade till vanliga konsumentvaror och information om vilka krav föreningen ställer på svenska 
företags agerande i utvecklingsländer.

Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid 
utformningen och ej heller tar ställning till skriftens innehåll.
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Förord
Arbetet med denna rapport har pågått sedan hösten 2004. Jag vill rikta ett stort tack 
till Aisha Renee Malmgren och Philip Malmgren som har skött kommunikation på 
spanska, Giorgiana Zachia för kommunikation på rumänska och Urban Larssen för 
hjälp med att nna bra kontakter i Rumänien.

Jag vill även tacka Anna Tibblin för förstudien om Mexiko samt Stefan Candea och 
Ismael Villarreal Rodríguez för utmärkt utförda intervjuer med anställda i Rumänien 
respektive Mexiko. Det är min förhoppning att alla våra ansträngningar ska leda 
till förbättrade villkor för de anställda som arbetar i Assa Abloys produktion i 
låglöneländer och speciellt för de arbetare som direkt berörs av denna rapport.

Kristina Bjurling, SwedWatch
September 2005
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Sammanfattning
Assa Abloy är världsledande på att tillverka låsprodukter. Företaget har expanderat 
kraftigt de senaste tio åren och har för närvarande produktion i uppemot 35 länder, 
däribland era lågkostnadsländer. Detta innebär större risker för arbetsvillkor som 
strider mot internationella konventioner och etiska riktlinjer. För att bemöta dessa 
ökade risker har Assa Abloy antagit en etisk uppförandekod som gäller för hela 
koncernen. Uppförandekoden fastställer bland annat alla anställdas rätt att fritt få 
organisera sig fackligt och rätten till en hälsosam arbetsmiljö. Uppförandekoden 
antogs i oktober 2004. 

SwedWatch har genomfört en studie av Assa Abloys produktion i Rumänien och 
Mexiko. Vittnesmål från anställda visar bland annat på brister i arbetsmiljön och 
respekten för de anställdas rättighet att organisera sig fackligt. De anställda i Assa 
Abloys fabrik i Bukarest, Rumänien, berättar att de utsätts för skadliga kemikalier 
utan fullgod skyddsutrustning och att de inte får tillräcklig hälso- och säkerhets-
utbildning. Bland annat används fortfarande klorerade lösningsmedel som är för-
bjudna i Sverige. Flera arbetare berättar att de mår fysiskt illa av sin arbetsmiljö. 
Till exempel vittnar en anställd om att han känner både smak- och synrubbningar 
när han arbetat i ångorna från lösningsmedel och bensin. Fem av tio intervjuade 
arbetare klagar på att ventilationen fungerar dåligt. Arbetarna omfattas endast av de 
obligatoriska statliga sjukdoms- och olycksfallsförsäkringarna som inte fungerar i 
praktiken. 

På fabriken i Rumänien nns det två fackföreningar, Metal Urbis Union och Free 
Union Urbis Security. Båda tillhör metallarbetarförbundet Solidaritatea Metal. I 
mars 2004 skickade förbundet ut ett protestbrev till internationell och svensk fack-
föreningsrörelse där de riktade skarp kritik mot Assa Abloy Rumänien. Facket 
anklagade fabriksledningen för ohälsosam arbetsmiljö, diskriminerande behandling 
och antifackligt beteende. Bakgrunden till brevet var bland annat att fabriksledningen 
avskedat ordföranden i Metal Urbis Union i början av 2004. Fackförenings-
ordföranden är numera återanställd, efter att rumänsk arbetsrättsdomstol tvingat 
företaget att återanställa honom. En del andra klagomål har åtgärdats och stämningen 
mellan facket och fabriksledningen är betydligt bättre. Flera av de intervjuade 
arbetarna vittnar dock om en fortsatt hälsofarlig arbetssituation. Chefen för hållbar 
utveckling på Assa Abloy, Karin Ekberg, anser att fabriken i Rumänien följer företa-
gets uppförandekod och säger till SwedWatch att företaget har genomfört omfattande 
investeringar i arbetsmiljön sedan man köpte fabriken 1998.

På en av Assa Abloys fabriker i Mexiko nns sedan länge ett fackförbund som är 
knutet till Mexikos ledande fackliga organisation, Confederación de Trabajadores 
Mexicanos (CTM). CTM betraktas i Mexiko som ett fack som har stor politisk makt 
och som är tätt sammanknutet till eliten i landet, men ofta saknar förankring hos 
medlemmarna. I intervjuerna med de anställda på fabriken ansåg tio av tolv att CTM 
inte representerade dem, utan var mer att betrakta som ett stöd för fabriksledningen. 
Cirka 90 procent av kollektivavtalen i Mexiko beräknas vara så kallade skyddsavtal, 
som fackförbund har avtalat med företagsledningen utan de anställdas kännedom. Ett 
sådant skyddsavtal nns sedan 1960 på Assa Abloys fabrik i Mexiko City. I januari 
2002 vände sig några anställda på fabriken till ett oberoende fack, Frente Autentico 
del Trabajo (FAT), med klagomål om dåliga arbetsvillkor. De framförde också sin 
vilja att organisera sig. Sedan dess har FAT försökt stödja de anställda, men än så 
länge tvingas facket arbeta i hemlighet utanför fabriken på grund av fabriksledning-
ens motvilja mot en oberoende facklig organisering. Flera av de intervjuade arbetarna 
upplever att fabriksledningen är emot det oberoende facket och de vågar inte uttrycka 
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sina sympatier för FAT öppet. Enligt FAT har åtminstone 24 anställda avskedats på 
grund av att de velat organisera sig i en ny fackförening. Sedan april 2005 har över 
hundra anställda avskedats på grund av generella neddragningar i Mexiko. Detta 
har ytterligare ökat pressen på de anställda. FAT önskar att det organiseras en 
anonym omröstning om huruvida majoriteten av de anställda stödjer FAT eller 
CTM. För att detta ska bli möjligt har FAT efterfrågat stöd från Assa Abloys 
koncernledning. Assa Abloy menar dock att detta vore att blanda sig i fackliga 
angelägenheter och hänvisar till skyddsavtalet med CTM. Några anställda berättar 
även att sexuella trakasserier förekommer på fabriken. Samtliga klagar på godtycklig 
och diskriminerande behandling från förmännen.

SwedWatchs rapport visar att Assa Abloys uppförandekod hittills inte haft genomslag 
i fabrikerna i Rumänien eller Mexiko. I Mexiko känner åtta av tolv intervjuade 
arbetare till koden, men sex av dessa anser att koden inte följs på fabriken.

SwedWatchs slutsats är att uppgifterna från de anställda tyder på att Assa Abloys 
verksamhet i både Rumänien och Mexiko strider mot internationella konventioner 
och företagets egen uppförandekod. Fair Trade Center och SwedWatch riktar därför 
era rekommendationer om åtgärder till Assa Abloy. Assa Abloy har i sina kom-
mentarer på denna rapport tillbakavisat en stor del av kritiken som framförs av de 
anställda. Företagets chef för hållbarhetsfrågor, Karin Ekberg, lovar dock att företaget 
ska undersöka klagomålen om diskriminering och sexuella trakasserier vid fabriken 
i Mexico City och se över hälso- och säkerhetsutbildningarna på båda fabrikerna. 
Frågan om antifackligt beteende och kritiken mot arbetsmiljön har företaget däremot 
inte för avsikt att undersöka vidare.
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Inledning
”Arbetarna jobbar med lås och säkerhet, men de får ingen säkerhet tillbaka.” Så 
uttrycker sig Ismael Villarreal Rodríguez efter att han intervjuat tolv anställda på Assa 
Abloys fabrik i Mexiko City. SwedWatchs granskning av arbetsmiljön och villkoren 
för de anställda på Assa Abloys fabriker i Rumänien och Mexiko visar att de anställda 
drabbats när företaget genomför sitt effektivitetsprogram för att minska kostnaderna. 
I Mexiko har högre produktivitetsmål lett till hårdare arbetsvillkor. En fackförening 
som enligt de anställda inte företräder de anställda, nns sedan länge på fabriken. 
Sedan ett par år tillbaka har de anställda försökt organisera sig i en oberoende 
fackförening, men hittills har det endast lett till hot och trakasserier, enligt uppgifter 
från de anställda. 

I Rumänien klagar de anställda på att de andas in ångor som får dem att må illa 
och känna yrsel. Många klagar på ventilationen. Samtliga intervjuade arbetare uppger 
att de inte omfattas av fungerande försäkringar mot olyckor eller sjukdomar. Det 
fack som varit mest påstridigt för förbättrade villkor ck förra året se sin ordförande 
avskedad, under förevändning att han hade druckit alkohol på arbetsplatsen. Han är 
nu friad från anklagelserna och återanställd.

Under samma period som problemen i dess fabriker i Mexiko och Rumänien ställdes 
på sin spets har Assa Abloy arbetat fram en etisk uppförandekod. Koden antogs i 
oktober 2004. I den lovar företaget bland annat att respektera de anställdas rätt att 
organisera sig fritt och erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö. Assa Abloy anser 
att företaget lever upp till sin uppförandekod. Vittnesmålen från de anställda tyder på 
att Assa Abloy bryter både mot sin egen uppförandekod, internationella normer för 
mänskliga rättigheter och lokal lagstiftning.

Assa Abloy är ett av de svenska multinationella företag som ökat sin verksamhet i 
låglöneländer kraftigt de senaste åren. Enligt företaget självt vill man göra detta med 
en hög etisk ambition. SwedWatchs granskning visar att det löftet tyvärr än så länge 
gör sig bättre på företagets hemsida än på fabriksgolven i låglöneländerna.

Metod

SwedWatch har under framställandet av denna rapport använt sig av både skriftliga 
och muntliga källor. Bakgrunden bygger på ofciellt material från Assa Abloy samt 
tidningsartiklar och rapporter. SwedWatch har intervjuat experter på arbetsmiljö, 
mexikansk och rumänsk fackföreningsrörelse och varit i kontakt med svenska 
myndigheter och internationella organisationer. 

Anna Tibblin, frilansjournalist knuten till frilansbyrån Context, har genomfört en 
förstudie om svenska företag i Mexiko under hösten 2004. SwedWatch har fått 
översättningshjälp av Giorgiana Zachia och Aisha Renee Malmgren under hela under-
sökningen. Hanna Johansson från Fair Trade Center har genomfört intervjuer med 
fackförbundet FAT i Mexiko City i april 2005.

Kapitlen om Rumänien och Mexiko bygger till stor del på lokala undersökningar 
som lagts ut på enskilda individer i respektive land. I Rumänien är undersökningen 
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genomförd av journalisten Stefan Candea, som är knuten till Romanian Centre 
for Investigative Journalism. Han har tidigare gjort uppdrag för bland andra BBC 
och Channel 4. Stefan Candea har intervjuat tio anställda på Assa Abloys fabrik i 
Bukarest, samt representanter för de båda fackföreningarna som representerar dem.

I Mexiko har SwedWatch låtit Ismael Villarreal Rodríguez genomföra intervjuer 
med tolv anställda på Assa Abloys fabrik i Mexico City, liksom intervjuer med 
representanter för fackförbundet FAT. Ismael Villarreal Rodríguez har bland annat 
varit samordnare för forskningsprojektet ”Dikotomin av de mänskliga rättigheterna i 
dagens Mexiko” i slutet av 1990-talet och är numera geogralärare på gymnasienivå 
i Mexiko City.

Både fackligt aktiva och icke-fackligt aktiva arbetare har intervjuats. Samtliga inter-
vjuer har genomförts individuellt. Alla intervjuade arbetare är anonyma för att de 
inte ska riskera att råka illa ut senare och för att de ska kunna uttrycka sig så fritt 
som möjligt. Namnen på de anställda som nämns i rapporten är ngerade. Även 
bostadsorter är utbytta där så funnits nödvändigt.

SwedWatch och våra samarbetspartners i undersökningen har under undersökningens 
gång, vid upprepade tillfällen försökt besöka Assa Abloys fabriker och få intervjua 
representanter för Assa Abloy. Företaget har dock nekat till detta. Detta gör tyvärr 
att texterna om fabrikerna bygger uteslutande på fackens och de anställdas uppgifter. 
Om Assa Abloy hade velat visa fabrikerna och gått med på intervjuer hade rapporten 
kunna visat en mer komplett bild. SwedWatch har låtit arbetsmiljöexperter, samt 
experter på fackföreningsrörelsen i vardera land läsa och kommentera rapporten före 
publicering. De berörda facken i Rumänien respektive FAT i Mexiko har fått läsa 
rapporten och lämna kommentarer.

I juli 2005 ck SwedWatch till slut tillfälle att genomföra en längre intervju med 
Karin Ekberg, chef för hållbarhetsfrågor, och Krister Eriksson, vice personaldirektör. 
Assa Abloy har därmed fått tillfälle att bemöta de klagomål som de anställda och 
lokala fackföreningar riktar mot företaget. Assa Abloy har även fått tillfälle att 
inkomma med en egen skriftlig kommentar som bifogas denna rapport (se bilaga 1). 
Samma möjlighet har givits Metalls arbetstagarrepresentant i Assa Abloys styrelse 
samt ordförande i Assa Abloys europeiska företagsråd (se bilaga 2).

Bakgrund

De senaste åren har en allt tydligare trend framkommit inom svenskt näringsliv. Allt 
er företag väljer att förlägga tillverkning i låglöneländer. Det talas om en omfattande 
strukturomvandling när expanderande låglönemarknader drar till sig arbetstillfällen 
som tidigare varit vanliga i den industrialiserade västvärlden. The Boston Consulting 
Group (BCG) beräknar att industriproduktion värd ungefär 5 580 till 7 440 miljarder 
SEK sannolikt kommer att ytta från Västeuropa till expanderande låglöneländer 
inom de närmsta fem till tio åren. 1 Enligt rapporten från BCG är produktions-
kostnaderna i Östeuropa generellt cirka 30 procent lägre än i Västeuropa. Kostna-
derna är ännu lägre i Kina, men då tillkommer ofta högre transportkostnader och 
lägre produktivitet. Enligt BCGs rapport är Östeuropa därför många gånger mer 
konkurrenskraftigt jämfört med Kina.
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Historiskt sett har inte låga löner eller tillgång till råvaror varit ett dominerande 
motiv för svenska företag att ytta ut produktion, men de senaste åren nns det 
tecken på att detta förändrats. 2 När företag själva får ange de viktigaste skälen till 
eventuella investeringar i andra länder kommer stabila regler och växande marknader 
först. Löneläget och låga skatter kommer långt ner på listan. Vanligast är att svenska 
företag växt genom förvärv av utländska företag. Enligt en rapport från Institutet för 
tillväxtpolitiska studier (ITPS) beror det till stor del på att den svenska marknaden är 
för liten. Assa Abloy är ett typiskt exempel på ett företag som växt genom förvärv. 

Det tyska institutet Institut der deutschen Wirtschaft i Köln har räknat ut skillnaderna 
mellan kostnaderna för anställda i olika länder. 3 Enligt institutet har gapet mellan 
låg- och höglöneländer vuxit bara mellan 2002 och 2003. Peter Rosta, Exportrådets 
Kina chef, menar att lönekostnaderna i Kina är ungefär 100 gånger lägre än i 
Sverige.4 Industriföretagen har yttat 15 200 arbetstillfällen från Sverige till låglöne-
länder under 2003 - 2004. 5

Electrolux och Autoliv hör till de svenska företag som tydligast uttalat att de satsar 
på att lägga arbetsintensiva delar i låglöneländer. Electrolux har till exempel valt att 
stänga en fabrik i USA och satsa på en fabrik i Mexiko istället. 6 Företaget beräknas 
tjäna 81 miljoner USD årligen på ytten.

Assa Abloy tillhör också de företag som ökar sin produktion i låglöneländer. Företa-
get har till allra största del ökat sin närvaro i låglöneländer genom att köpa upp lokala 
låsföretag. Krister Eriksson, vice personaldirektör 7 på Assa Abloy koncernen, säger 
att företaget i och för sig har växt i låglöneländer, men han menar att företaget växt 
i lika hög grad även i industriländerna. Assa Abloy kan inte själva bistå med statistik 
som visar hur expansionen skett geograskt över tid. Endast fem procent av Assa 
Abloys anställda är idag anställda i Sverige.

Antalet anställda utomlands i de svenska företagen: 
Av de 20 största svenska företagen 2001 är Electrolux det bolag som har näst est 
anställda utomlands. De hade 79 865 personer anställda utomlands mot 7 272 i 
Sverige och hamnar därmed på en 92 procentig internationalisering i ITPS tabell. 
Assa Abloy hamnar på 11:e plats med 23 124 anställda utomlands och 1 087 i 
Sverige. Företaget har en internationalisering på 96 procent, enligt ITPS.

Källa: ”Näringslivets internationalisering: effkter på sysselsättning, produktivitet och 
FoU”, Regleringsbrevsuppdrag nr 10, Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS. 2004 :18. 
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1. Presentation av Assa Abloy
Assa Abloy bildades 1994 när Securitas och nska Wärtsila slog samman sina 
låsverksamheter. Assa Abloy har visat upp en extraordinär tillväxt de senaste tio åren. 
Företaget har köpt upp 100 företag det senaste decenniet och nns nu i 40 länder 
och har produktion i mellan 30 – 35 av dessa. 8 Assa AB, som numera ägs av Assa 
Abloy, grundades redan 1881 i Eskilstuna, där en del av verksamheten fortfarande 
nns kvar. 9

För närvarande är Assa Abloy världsledande inom låsbranschen och kontrollerar tio 
procent av världsmarknaden för lås. Mekaniska lås utgör fortfarande kärnverksam-
heten och står för omkring hälften av Assa Abloys omsättning. Huvudaktieägare är 
Melker Schörling och Gustaf Douglas. 10 Andra stora ägare är Robur fonder, Alecta 
och SEB fonder. Nämnvärt är att även första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna 
liksom Folksam LO fonder äger aktier i Assa Abloy. Flera av dessa ägare har kriterier 
om att inte äga aktier i bolag som agerar i strid med ILO-konventioner. 11

Assa Abloy planerar ytterligare expansion genom uppköp, samgåenden och genom 
att bygga starka varumärken. Assa Abloy styrs från huvudkontoret i Stockholm, 
men verksamheten är i hög grad decentraliserad och många beslut tas nationellt i 
självstyrande bolag.

På grund av de omfattande förvärven av nya bolag, var det inte förrän 2001 som 
koncernen påbörjade arbetet med att införa koncernövergripande riktlinjer i olika 
frågor, däribland hållbarhetsfrågor, uppger Karin Ekberg, chef för hållbarhetsfrågor.12 

Om Assa Abloy:
Omsättning 2004   25,5 miljarder SEK
Marknadsandel i världen  10 – 12 procent
Antal varumärken  90
Antal bolag   100 bolag i 40 länder
Antal anställda   29 000

Assa Abloys tio största aktiägare:  Kapital %:  Röster %:

Investment AB Latour  7,3   16,2
Säkl    2,5   13,6
Melker Schörling med bolag 4,0   11,6
Robur fonder   5,3   3,6
Wärtsilä Corporation  4,7   3,2
SEB fonder   3,0   2,1
AMF Pension   2,9   2,0
Nordea fonder   2,7   1,8
Tredje AP-fonden   2,6   1,8
Alecta    2,3   1,6

Källa: Assa Abloys årsredovisning 2004.
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Inköp och utveckling

Sedan 2003 driver Assa Abloy ett effektiviseringsprogram som företaget kallar 
Leverage and growth. Syftet är att skapa högre och stadigare tillväxt. En del av 
produktionen ska yttas till lågkostnadsländer. I årsredovisningen för 2004 talar VD 
och koncernchefen Bo Dankis om att ”bättre utnyttja skalfördelar”. Syftet är att 
sänka kostnaderna rejält. ”Det innebär ökad specialisering av våra fabriker, bättre 
användning av produktionskapaciteten i lågkostnadsländer och fortsatt samordning 
av våra inköp.”13 

Produktionen är utspridd på omkring 70 olika fabriker, era av dem ligger i låglöne-
länder. Omkring tio procent av omsättningen uppskattas komma från tillverkning i 
låglöneländer, enligt Krister Eriksson, vice personaldirektör. Chefen för hållbarhets-
frågor på Assa Abloy, Karin Ekberg, vet inte exakt hur många leverantörer företaget 
har men uppskattar antalet till omkring 20 000. Ett mål är dock att få ner antalet 
leverantörer genom att de lokala bolagen samordnar sina inköp hos ett färre antal 
leverantörer. Kina står för den snabbast växande marknaden i Asien och Assa Abloy 
har egen tillverkning i Kina sedan år 2000. Företaget planerar att fördubbla sin 
omsättning i Kina inom det närmaste året genom förvärv av kinesiska företag. Assa 
Abloys export från Kina uppgick 2004 till ett värde av 100 miljoner. 14 Karin Ekberg 
påpekar att Assa Abloys produktion följer bolagets säljmarknader.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Assa Abloy har sedan starten 1994 fyra hörnpelare som företaget hävdar ska genom-
syra hela organisationen. Dessa är vision, realism, etik och mod. Men inte förrän 
2002 inledde företaget en process för att identiera vilka risker och möjligheter som 
fanns för Assa Abloy inom området hållbar utveckling. 15 Karin Ekberg på Assa 
Abloy försvarar delvis detta med att bolaget har expanderat så kraftigt fram till 
år 2001. Assa Abloys ledning beslutade sig för att inrikta sig på det område där 
koncernen påverkar mest. Företaget slår fast att det bland annat är ”risker relaterade 
till verksamhet i och leverantörer från lågkostnadsländer”. Karin Ekberg berättar för 
SwedWatch att följden av undersökningen om företagets miljömässiga och etiska 
risker som inleddes 2002 var att företaget skulle börja att arbeta med miljöriskerna 
i sin egen produktion.
– I vår egen produktion har vi absolut störst inytande, sedan måste vi självklart 
också hantera våra leverantörer i första ledet, säger Karin Ekberg. 

Miljö
Sedan den 6 februari 2004 har Assa Abloy en miljöpolicy. I miljöpolicyn står bland 
annat att företaget ”kontinuerligt ska utveckla strategier för att minska konsumtionen 
av resurser, undvika utsläpp och förbättra vår övergripande miljöpåverkan från vår 
verksamhet och våra produkter genom hela värdekedjan”. Företaget menar att 
policyn grundar sig på ISO 14001, FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för 
multinationella företag. Assa Abloy anser att det är en stor skillnad mellan de olika 
bolagen när det gäller hur mycket de påverkar miljön. 16
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Assa Abloys verksamhet påverkar miljön alltifrån utvinning av metaller till ytbe-
handling och transporter. Ytbehandling är ett samlingsbegrepp för alla olika behand-
lingar av produkterna, som till exempel förkromning, galvanisering, förnickling 
och förzinkning. Företaget hävdar att det har liten möjlighet att förbättra miljön 
i gruvutvinningen, trots att företaget anser att detta är ett område som leder till 
negativ miljöpåverkan. Företaget har istället valt att fokusera på dess miljöpåverkan 
inom användningen av organiska lösningsmedel och hexavalent krom, där företaget 
anser sig kunna påverka mest. Organiska lösningsmedel används vid rengörning 
och avfettning i produktionen. Hexavalent krom används för att få till en viss 
ytegenskap på en produkt. Användningen av organiska lösningsmedel är ett stort 
miljö- och hälsoproblem. Flera av ämnena inom gruppen organiska lösningsmedel 
klassas som cancerogena, fortplantningsstörande17 , giftiga och är skadliga både vid 
direkt exponering för människan och långsiktigt för naturen genom utsläpp. 18 Krom 
tillhör de mest giftiga tungmetallerna och speciellt hexavalent (eller sexvärt) krom är 
känt för att vara kraftigt cancerogent. 19

En målsättning för Assa Abloy är att få bort all användning av klorerade lösnings
medel och hexavalent krom. Företaget har nyligen samlat in information från alla 
sina bolag om vilka kemikalier man använder. SwedWatch har försökt få information 
om var koncernen släpper ut och använder organiska lösningsmedel och hexvalent 
krom samt var man hittills lyckats nna alternativ, men Assa Abloy vill inte gå ut 
med den informationen ännu.
– Vi kan inte börja ge punktuell information, för det blir jättesvårt. Man kan inte tolka 
det, säger Karin Ekberg, chef för hållbar utveckling på Assa Abloy.

Karin Ekberg menar att det i vissa delar av företagets produktion än så länge är 
omöjligt att nna alternativ till organiska lösningsmedel och hexavalent krom och 
att omställningen därför dröjer i vissa fabriker. Hon uppskattar att omkring hälften 
av Assa Abloys fabriker runt om i världen har lyckats nna alternativ till organiska 
lösningsmedel. I Sverige råder förbud mot till exempel trikloretylen, som är ett av de 
klorerade lösningsmedel som används i Assa Abloys produktion i andra länder. Karin 
Ekberg håller med om att lagstiftning givetvis gör att de måste hitta alternativ eller 
ytta produktionen, men hon känner inte till något sådant exempel. Både i Rumänien 
och Mexiko används fortfarande klorerade lösningsmedel och hexavalent krom. 
Karin Ekberg hävdar att utfasningen av klorerade lösningsmedel och hexavalent 
krom inte följer någon geogrask indelning. Hon återkommer era gånger till Assa 
Abloys mönsterfabrik i Kina, Guli, som de förvärvade av den kinesiska staten år 2000 
och där Assa Abloy investerat i ny pläterings- och vattenrening.
– Det följer inga regioner. Vi har bolag i Europa som fortfarande använder perklor-
etylen 20 och som sagt Guli i Kina gör det inte , säger Karin Ekberg.

Företaget har nu samlat de åtgärder som man planerar att genomföra i ett speciellt 
program, men programmet är inte offentligt. Karin Ekberg berättar att Assa Abloy 
inte har kunnat sätta några bestämda tidsplaner för utfasning av klorerade lösnings-
medel och hexavalent krom ännu, eftersom det i vissa fall inte nns några tekniska 
alternativ för den produkt som tillverkas.

Etik
Assa Abloy hade inte någon etisk policy förrän i april 2004. Den 29 januari 2004 
gick Amnesty Business Group (ABG) ut i ett pressmeddelande och förklarade att 
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gruppen hade köpt aktier i tolv svenska storföretag, däribland Assa Abloy, som inte 
hade någon policy för mänskliga rättigheter. 21 Till Assa Abloys årsmöte den 27 april 
2004 hade ABG lämnat in en förfrågan om hur företaget handskas med mänskliga 
rättigheter. Lagom till årsmötet publicerade företaget en Stakeholder Integrity Policy 
på företagets hemsida. En uppförandekod utlovades och antogs sedan i oktober 
2004. 22 Enligt Assa Abloy innebar inte brevet från ABG någon påtryckning, utan 
en ”bekräftelse på att vi var på rätt väg”. 23 I oktober 2004 antog Assa Abloy en 
uppförandekod som ska omfatta hela koncernen.

Uppförandekoden innehåller en del om affärsetik, inklusive nolltolerans mot mutor, 
en del om rättigheter inom arbetslivet, en om konsumentintressen, en om samhällsan-
svar och en om miljöansvar. Assa Abloy skriver att uppförandekoden inte kan ersätta 
lokal lagstiftning. Karin Ekberg beskriver Assa Abloys strategi genom att göra en 
indelning av fabrikerna i tre olika nivåer: Den första är miniminivån vilket betyder 
att fabriken följer lokal lagstiftning, därefter nns det en nivå som Assa Abloy kallar 
”oor” som är deras koncernövergripande krav som gäller alla bolag och sedan 
nns det de bolag som Karin Ekberg kallar ”star” som ligger högt över lagstiftning 
och baskraven. Uppförandekoden ska ses som ett uttryck för vilka värderingar och 
riktlinjer som ska gälla inom koncernen. 24 

Sedan uppförandekoden antogs i oktober 2004 har arbetet med koden främst gått 
ut på att få ut koden i hela koncernen och skapa medvetenhet om att den nns. 
Företagsledningen i de olika lokala bolagen erbjuds en utbildning om koden. 
Företagsledningen ska sedan informera alla anställda lokalt. Översättningar har gjorts 
till 13 olika språk. Uppföljningen kring uppförandekoden har knappt påbörjats ännu. 
Inga riktiga inspektioner har genomförts och det nns inte heller någon tidsplan för 
detta arbete. Karin Ekberg berättar att det nns planer på att under hösten 2005 
försöka samla in information från samtliga bolag om arbetsvillkor, facklig anslutning, 
hälsa och säkerhet för att på så vis kunna mäta hur väl koden följs och hur förändring 
sker över tid.
– Vi kan inte garantera att koden följs till 100 procent, men man måste se det som 
en process. Jag tycker att vi har gjort allt för att säkerhetsställa att den följs. Jag kan 
verkligen skriva under på att högsta nivån inom företaget säger att den ska följas, 
lovar Karin Ekberg.

I Assa Abloys uppförandekod nns det en möjlighet att framföra klagomål om man 
som arbetstagare anser att koden inte följs på arbetsplatsen. Enligt Karin Ekberg ska 
alla anställda ha fått information om att de har den möjligheten. Karin Ekberg och 
Krister Eriksson berättar att företaget totalt har fått in en handfull sådana klagomål 
än så länge. I augusti 2005 uppger Karin Ekberg att Assa Abloy tillsatt ett permanent 
organ där alla klagomål som inkommer ska behandlas. I detta organ ingår två fackliga 
representanter samt Karin Ekberg och Krister Eriksson. 25

– Vi har inte sett några konkreta resultatet ännu. Utrullningen [av möjligheten att 
klaga] i organisationen har skett till sommaren. Vi följer utvecklingen nu och ser om 
det fungerar eller inte. Även om allt är okej visar detta att det nns en organisation 
som bryr sig om hur det fungerar, säger Krister Eriksson.

Karin Ekberg och Krister Eriksson är medvetna om att det kan vara svårt att motivera 
lokalt anställda att lämna in klagomål, men menar att företaget kommer att utvärdera 
med tiden och se över om metoden behöver förändras. Det är upp till varje lokalt 
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bolags VD att bestämma hur informationen om uppförandekoden och möjligheten till 
klagomål mot koden ska ske. 

Uppförandekoden ska gälla både Assa Abloys egen produktion liksom partners till 
företaget, vilka företaget själva denierar som sina leverantörer, men som även 
kan vara deras kunder i framtiden. Leverantörerna i första ledet ska omfattas av 
uppförandekoden, men det nns inga konkreta åtgärder och tidsplaner på hur detta 
ska genomföras i praktiken. För vissa leverantörer nns uppförandekoden med i 
kontrakten, men inte för alla, berättar Karin Ekberg. Hon berättar vidare att Assa 
Abloy tänker börja med att undersöka leverantörerna i Kina närmare.

Karin Ekberg och Krister Eriksson är överens om att det knepiga med att införa 
uppförandekoden inom Assa Abloy har varit att bolagen är så pass självstyrande. 
Det har inte varit helt enkelt att genomföra förändringen från olika lokala bolag 
till en koncern med övergripande riktlinjer. I maj 2005 gick Banco fonder ut och 
kritiserade Assa Abloy för att ta allt för lång tid på sig med uppföljningen av sin 
uppförandekod. 26 
– Vi ck inte tillräcklig information om den konkreta uppföljningen av deras åta-
gande i uppförandekoden säger Sasja Beslik, chef för etikanalysen på Banco fonder.27 

Fackliga relationer
Assa Abloy har ett europeiskt koncernfack, ett så kallat European Work Council, 
sedan september 1996. 28 EWC startades på initiativ av facken i Sverige och Finland 
och syftar till att underlätta samordningen mellan facken i Europa. EWC är främst ett 
forum för information mellan anställda och arbetsgivare. Företagsledningen har till 
uppgift att informera EWC, men ingen plikt att informera eller konsultera EWC inför 
viktiga beslut. Företag med upp till 1 499 anställda har rätt till två representanter, 
företag med över 1 500 anställda har tre representanter. Kvinnorna inom koncernen 
är underrepresenterade i EWC. 24 procent är kvinnor trots att 41 procent av Assa 
Abloys anställda är kvinnor.

I Sverige är Assa Abloys anställda främst organiserade inom Metall och SIF. De 
fackliga representanter för Metall och SIF som SwedWatch varit kontakt med är 
nöjda med Assa Abloy som arbetsgivare och de anser att kommunikationen med Assa 
Abloys ledning är mycket bra.

Facken har dock inte inbjudits att vara med i processen för utformningen av Assa 
Abloys uppförandekod. Assa Abloys arbetstagarerepresentant i styrelsen, Mats 
Persson på Metall, uppger genom e-post till SwedWatch att Metall under våren 
tagit initiativ till att diskutera hur uppförandekoden kan förbättras. 29 Han är osäker 
på hur uppförandekoden har implementerats. SIFs internationella sekreterare Bert 
Zetterberg menar att det bästa är om Assa Abloy tecknar ett globalt fackligt avtal med 
Internationella metallarbetarförbundet, IMF. 30

– Den avgörande skillnaden mellan att företaget har en uppförandekod och att de har 
ett globalt fackligt avtal är att det senare alternativet innebär att det nns en insyn 
och att man kan bygga in system för hur efterlevnad och uppföljning ska ske i ett 
förhandlat avtal, säger Bert Zetterberg.

Krister Eriksson, vice personaldirektör på Assa Abloy, säger att företaget inte har 
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någon åsikt om ett eventuellt globalt fackligt avtal. På frågan varför facket inte 
involverats i utformningen av uppförandekoden säger Krister Eriksson att det är svårt 
för ett så pass internationellt bolag som Assa Abloy att välja vilka fack man i så 
fall ska involvera.

– Vi har fem procent av de anställda i Sverige och vi har inte alls den fackliga 
traditionen som andra svenska bolag har, så jag förstår inte hur det skulle gå till 
att involvera facket runtom i världen utan att det skulle ta era år, säger Krister 
Eriksson.
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2. Rumänien
Rumänien styrdes under Sovjettiden av den kommunistiske diktatorn Nicolae 
Ceausescu. Ceausescu avrättades efter att ha störtats i december 1989. EU-kommis-
sionen rekommenderar att Rumänien och Bulgarien ska få ingå i EU från och med 
januari 2007. 31 Rumänien beskrivs som en fungerande marknadsekonomi, vilket 
krävs för att länder ska få vara med i EU. Rumänien är det näst största landet av 
de “nya” ansökarländerna med sina 23 miljoner medborgare. 32 Landet har lyckats 
få ner inationen från över 20 procent 2002 till runt tio procent 2004, men trots en 
ökad inhemsk konsumtion uppgår Rumäniens BNP endast till cirka en tredjedel av 
EU-ländernas. EU har också krävt att Rumänien ska jobba mot korruptionen samt 
att landet måste visa på förbättringar inom miljö- och konkurrensområdet. Landet är 
rikt på naturresurser och har ett bördig jordbruk. Rumänien försöker locka till sig 
utländska investeringar, bland annat genom att sänka vinstskatten till 19 procent från 
och med 2005. 33

Rumäniens löner är bland de lägsta i Europa. Endast Bulgarien, Serbien och Albanien 
har lägre löner. 34 Det är framförallt de låga lönerna som lockar västerländska företag 
att investera i Rumänien, men även en låg bolagsskatt och det faktum att landet inom 
ett par år kommer att bli medlem i EU lockar. 35 De första sju månaderna 2004 ökade 
de utländska investeringarna i Rumänien med 37 procent i jämförelse med samma 
period 2003. 36 I en skrift som getts ut av Rumänska handelskammaren sägs det att 
Världsbanken sagt till Rumänska staten att landet måste reformera arbetsrätten för att 
locka till sig än mer investeringar. 37 

Rumänien och svenska företag i Rumänien:

Rumänien är en republik, statschef är Traian Basescu.
Rumäniens BNP har växt med cirka fem procent per år de senaste tre åren.
Det nns 58 svenskrelaterade företag i Rumänien. De esta av dem etablerades 
mellan 1990 och 1995.
De största är Assa Abloy, Electrolux, Oriame, Volvo, ABB och Ericsson.
Ericsson, Alfa-Laval, ASEA (numera Asea Brown Boveri, ABB) och Electrolux hör till 
de svenska företag som funnits i Rumänien i nära 100 år. 
År 2002 undertecknades ett svensk-rumänskt handelsavtal. 

Källa: Landrapport Rumänien, 2004-05-20, Utrikesdepartementet, www.swedishtrade.se, 
2004-12-07 och “Romania in General”, Exportrådet, 2004-11-22.



SwedWatch  ●   Expansion i låglöneländer med etiska risker           17

Fackföreningsrörelsen och arbetsrätten
I Rumänien har anställda rätt enligt lag att organisera sig i fria fackföreningar och 
denna rätt verkar även utnyttjas i praktiken. 38 Fria Fackföreningsinternationalen 
(FFI) börjar dock rapportera att privatiseringen har lett till att det nu börjar skapas 
företagslojala fack på en del arbetsplatser, så kallade ”gula fackföreningar”. Dessa 
används ofta för att motarbeta oberoende fack på arbetsplatserna. FFI rapporterar att 
vissa multinationella företag till och med krävt att arbetare lovar att de inte ska skapa 
eller delta i något oberoende fack för att de ska få en anställning. 39 I sin årsrapport 
för 2004 skriver FFI att rätten att organisera fackföreningar ofta inte respekteras 
i praktiken av arbetsgivarna. 40 Det förekommer att arbetsgivare försöker upplösa 
oberoende fack, vilket är förbjudet i Rumänien, men mycket svårt att bevisa. 

Arbetstagare i Rumänien har rätt att strejka, men enbart om ”alla möjliga vägar till en 
överenskommelse prövats och misslyckats”. 41 Sedan 1996 nns det ett lagkrav på att 
kollektiva förhandlingar ska hållas varje år. Antifacklig diskriminering är förbjuden i 
lag och arbetsgivaren får inte säga upp en facklig ledare på grund av hans eller hennes 
fackliga engagemang. Rumänien har raticerat samtliga av ILOs kärnkonventioner 
som handlar om fackföreningsfrihet, tvångs- och barnarbete samt diskriminering. 42 

Assa Abloy i Rumänien

1998 köpte Assa Abloy Rumäniens största låsföretag, Urbis Security. Därmed blev 
Assa Abloy den största aktören på den rumänska marknaden inom låsindustrin. 43 
Sedan augusti 2004 heter företaget Assa Abloy Romania SRL. 2003 yttade Assa 
Abloy sin gjuteriverksamhet från Norge till Rumänien. 44 

Abloy Romania SRL tillverkar lås och metallvaror till dörrar och fönster. Råmate-
rialet i produktionen är stål, mässing, aluminium och zink. De olika arbetsmomenten 
är bland annat pressgjutning, varmsmide, tillskärning av metall och ytbehandling. 
Inom Abloy Romania SRL nns även en forsknings- och utvecklingsavdelning. 45 
Karin Ekberg uppger att Assa Abloy har investerat stora summor i fabriken i Rumä-
nien, men hon vill inte avslöja några siffror. Assa Abloy Romania SRL har för 
närvarande 938 anställda. 46 Personalomsättningen är relativt låg. 47

Stefan Candea, frilansjournalist som arbetat på uppdrag av SwedWatch, kontaktade 
i mars 2005 fabriksledningen för att få besöka fabriken samt för att få en intervju 
med ledningen. 48 Fabriksledningen nekade dock till intervju och besök. Argumentet 
för detta var att ”de inte brukade ta emot några besökare överhuvudtaget”. Victor 
Dobroiu, vice VD, uppgav att fabriksledningen inte var intresserad av att prata med 
Stefan Candea om ”någonting alls”. 

Fackliga relationer
Under Sovjettiden var det den kommuniststyrda rörelsen General Trade Union Con-
federation of Romania, UGSR, som var landets dominerande fackliga rörelse. 49 
Från och med januari 1990 grundades landsorganisationen CNSLR ur resterna av 
UGSR och den alternativa fackföreningsrörelsen Fratia. Idag är de sammanslagna i 
CNSLR-Fratia, som är den största centralorganisationen i Rumänien. CNSLR-Fratia 
är medlemmar av Fria Fackföreningsinternationalen, FFI och Europafacket, EFS. Det 
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nns även omkring tjugo mindre och oberoende fackliga organisationer i landet, 
varav en är Alfa-Cartel som tillhör den kristna internationalen WCL och Europafacket 
EFS. 

På Assa Abloy Rumänien i Bukarest nns det två fack, Metal Urbis och Free Union 
Urbis Security. Båda facken skapades i mars 2003 och de tillhör båda det nationella 
fackförbundet Solidaritatea Metal, som i sin tur tillhör centralorganisationen Alfa-
Cartel. De har mellan 250 - 300 medlemmar vardera. De förhandlar om kollektivavtal 
för alla anställda varje år. I oktober 2005 genomförs nästa förhandling. 50 Omkring 
60 procent av de anställda är fackligt anslutna enligt Ionita Vener, ordförande för 
Metal Urbis.

Båda facken är överens om att det nns brister i kommunikationen med fabriksled-
ningen, att lönerna är för låga och att arbetsmiljön måste förbättras. De är även över-
ens om att många anställda anser att de är tvungna att acceptera hårda arbetsvillkor 
utan möjlighet att klaga. Varken de fackliga ledarna eller de anställda är säkra på var 
produkterna exporteras, vilket tyder på bristande information från fabriksledningen. 

Båda fackföreningsledarna klagar på att de inte bjuds in till möten med företagets 
administrativa råd, the Council of Administration, trots att rumänsk lag föreskriver 
det. 51 Fackföreningarna blir inte konsulterade innan viktiga beslut tas på fabriken. 
Karin Ekberg på Assa Abloy hävdar först att företagets administrativa råd visst träf-
fats tillsammans med fackföreningsrepresentanterna fyra gånger per år, men skriver 
sedan att rådet inte har haft några sammanträden hittills. 52 Gemensamt för fackför-
eningsrepresentanterna är också att båda anser att problemen främst beror på den 
rumänska ledningen och att moderbolagets ledning i Sverige antagligen inte känner 
till de hårda arbetsvillkoren för de rumänska arbetarna. Båda facken klagar på att det 
saknas praktisk utbildning och rutiner för säkerheten. De nya omklädningsrummen 
verkar vara den främsta framgången, som båda facken tar åt sig äran för. Tidigare 
har det förekommit starka spänningar mellan de båda facken, men numera säger 
ordföranden för respektive fack att de kan samarbeta med varandra utan problem.

Free Union Urbis Security 
Free Union Urbis Security är generellt sett mindre kritisk till fabriksledningen än 
Metal Urbis. Theodor Stanciu är ordförande för Free Union Urbis Security och har 
arbetat på fabriken i 30 år. Han säger att han ogillar strejker som metod. Hans 
medlemmar arbetar främst i avdelningar med färre arbetsmiljöproblem. Han vet att en 
del anställda arbetar med farliga kemikalier, men han uppger till Stefan Candea att 
han inte känner till om de anställda i dessa avdelningar är informerade om riskerna. 
Han vet inte heller om de får någon utbildning i hur de ska hantera kemikalierna. 
Theodor Stanciu tycker att det största problemet på fabriken är de dåliga lönerna och 
till viss del den svåra arbetsmiljön i vissa avdelningar. Om anställda har problem 
vänder sig Theodor Stanciu direkt till fabriksledningen. Sammanfattningsvis anser 
Theodor Stanciu att många saker förbättrats och säger:
– Allt vi behöver är tålamod. 

Metal Urbis
Metal Urbis är positiv till alla former av fackligt arbete, inklusive strejker, så länge 
det leder till de mål som facket har. Dess medlemmar är mer öppet kritiska till 
fabriksledningen och klagar mer på arbetsmiljön. De esta arbetare från avdelning-
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arna med värst arbetsmiljö är medlemmar i Metal Urbis. Medlemmarna är väldigt 
kritiska till ledningens hälso- och säkerhetsarbete. Metal Urbis medlemmar ser inte 
några klara förbättringar, utan anser att det mest är små förändringar ”för syns skull”. 
De klagar på bristen på skyddskläder och den dåliga kvaliteten på de skyddskläder 
som ges. Ionita Vener, ordförande för Metal Urbis, har arbetat på fabriken i fyra år. 
Han anser att förbättrat skydd för de anställdas hälsa och säkerhet är första prioritet 
och i andra hand kommer de låga lönerna. Ionita Vener beskriver att facket först går 
till fabriksledningen om det anser att det nns ett problem. Om inte detta ger något 
resultat går det vidare till den statliga arbetsinspektören och anmäler ett klagomål. 

Arbetsvillkor

Intervjuerna med anställda på fabriken tyder på att Assa Abloys fabrik i Bukarest 
brister i era avseenden. De förhållanden som personalen och de fackliga företrä-
darna berättar om strider till viss del mot både rumänsk lagstiftning, internationella 
konventioner och Assa Abloys uppförandekod. Trots att vissa förbättringar skett i 
arbetsmiljön vittnar arbetarna om orimliga förhållanden vad det gäller säkerhet och 
hälsa.

Arbetstider
Arbetstiden i Rumänien är satt till 40 timmars arbetsvecka utslaget på fem dagar. 
Övertid ska betalas för arbete utöver 40 timmar och får inte överskrida 48 timmar 
per vecka, enligt rumänsk lag. 53 Betald semester varierar mellan 18 till 24 dagar per 
år, beroende på hur länge man tjänstgjort. Ingen av de intervjuade upplever att det är 
svårt att få ledigt. Assa Abloys fabrik har tre skift om åtta timmar fem dagar i veckan. 
Vissa arbetare arbetar endast dagskift. Övertid förekommer i vissa avdelningar, 
främst i avdelningarna som kontrollerar produkterna före export. Här förekommer 
det övertid varje vecka under era månaders tid. 54 Det är fabriksledningen och 
förmännen för varje avdelning som beslutar om övertid. Alla intervjuade är överens 
om att alla anställda vill ha övertid, för ”de behöver pengarna”. Eftersom övertiden 
är så eftertraktad, belönar ledningen lydiga arbetare genom att erbjuda dem mer 
övertid, säger Ionita Vener, ordförande för Metal Urbis. Han berättar samtidigt att de 
anställda arbetade övertid utan någon kompensation alls fram till 2003, vilket stred 
mot rumänsk lag. 
– Om jag vägrar övertid frågar aldrig min chef mig mer. Men ingen vägrar. Alla vill 
ha mer pengar för lönen är väldigt låg, säger Ion Ionescu, som arbetat åtta år på 
fabriken och är medlem i Metal Urbis. 55

Löner
De esta löner i Rumänien är fastställda av kollektivförhandlingar på företagsnivå 
och baseras på miniminivåer för olika ekonomiska sektorer. Minimilönerna sätts 
av regeringen efter att man diskuterat med representanter för industrin och arbets-
tagarnas centralorganisationer. Under 2004 höjdes minimilönen från 507 SEK till 600 
SEK. Denna lön är långt ifrån en lön som täcker baskostnaderna för en arbetare med 
familj. Stefan Candeas beräkning är att minimikostnaderna för hyra, elektricitet, mat, 
telefon och skolavgifter för en familj på tre eller fyra medlemmar ligger mellan 2 700 
SEK till 3 600 SEK. 56 De anställda uppger att nettolönerna på Assa Abloys fabrik 
är ungefär mellan 1 270 till 1 500 SEK för fabriksarbetarna. 57 Enligt Assa Abloy är 
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bruttolönen i genomsnitt 2 770 SEK på fabriken. 58 Skillnaden i uppgift beror på att 
adminstrativ personal drar upp genomsnittslönen. Ionita Vener bekräftar att lönerna 
på fabriken i medeltal ligger på omkring 1 300 SEK i månaden för okvalicerat 
arbete på fabriken. 60 Med andra ord är lönenivåerna för en del av arbetarna på Assa 
Abloy-fabriken så låga att de inte täcker basbehoven för en familj, även om båda 
föräldrarna arbetar på fabriken.
– Lönerna i slutfasen av produktionen är sämst, där tjänar arbetarna bara omkring 
900 SEK. De bästa lönerna får de som arbetar med underhåll. I den avdelningen kan 
man tjäna uppemot 3 600 SEK i månaden, säger Theodor Stanciu, ordförande i Free 
Union Urbis Security.

Sedan 2004 får de anställda även matkuponger värda omkring 330 SEK, ersättning 
för lokala transporter motsvarande ungefär 55 SEK i månaden samt en julbonus på 
omkring 230 SEK. 59 Övertid betalas dubbelt och i tredje skiftet, på natten, får de 
anställda 25 procent mer i lön i överensstämmelse med rumänsk arbetsrättslag. 
Fyra av de intervjuade arbetarna klagar spontant på den låga lönen och tycker att 
den inte räcker. Marius Vasilescu, en av arbetarna på fabriken, anser att lönerna är 
skamligt låga.

– Priserna ökar mycket snabbare än våra löner. Våra löner är för låga, konstaterar 
Sorin Georgescu, 28 år, som arbetat 13 år som rörmokare på fabriken. Han är medlem 
i Free Union Urbis Security.

Facken förhandlar om lönenivåerna med fabriksledningen varje år.
 – På sex år har lönerna endast stigit med i genomsnitt 19 SEK per år. Det här året 
har vi dock, tack vare facket, lyckats höja lönerna med 230 SEK, säger Ionita Vener, 
ordförande i Metal Urbis.

Försäkringar
De anställda omfattas endast av de obligatoriska statliga sjukdoms- och olycksfalls-
försäkringarna. Assa Abloy Rumänien betalar sju procent av löntagarens inkomst och 
löntagaren betalar sex och en halv procent av sin inkomst till sjukförsäkringen. Därtill 
tillkommer en risk- och olycksfallsförsäkring där företaget betalar 1,697 procent av 
löntagarens inkomst. 61 Enligt Stefan Candea, rumänsk frilansjournalist som genom-
fört förstudien i Rumänien, fungerar inte de statliga försäkringarna överhuvudtaget.62 
Arbetstagarna tvingas muta doktorerna och betala alla mediciner själva för att få 
hjälp. Även Liviu Apostoiu, vice ordförande på Metallarbetarförbundet, uppger till 
SwedWatch att alla känner till att de statliga försäkringarna inte fungerar. En ny lag 
är på gång. Företag kan därför teckna privata sjukdoms- och olycksfallsförsäkringar 
för sina anställda, men det har inte Assa Abloy Rumänien gjort ännu. Alla de 
anställda som intervjuas uppger att de inte har någon privat olycksfallsförsäkring eller 
försäkring mot arbetsrelaterade sjukdomar. Båda facken på företaget är upprörda över 
att denna fråga inte är löst ännu. Löften om försäkringar har givits tidigare. 63

– Försäkringar är en väldigt bra idé, men vi har inga, säger Virgil Popescu, 46 år, 
låssmed, som arbetat på fabriken sedan han var 15 år. 64

– Inga arbetare är ordentligt försäkrade. Jag tror att det vore bättre för ägaren att 
försäkra sina anställda, tycker Marius Vasilescu, som arbetat sex år på fabriken med 
teknisk kontroll.
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Arbetsmiljön
Florin Dumitrescu, 46 år, arbetar som låssmed i tennverkstaden. Han har arbetat i 
fabriken sedan han var 16 år och han är inte medlem i facket.
– Vi arbetar bland maskiner som bullrar och järnbitar som blixtrar och vi arbetar med 
en automatisk svetsningsmaskin i ett område med mycket människor. Jag känner mig 
ständigt orolig på grund av min arbetsmiljö. Arbetsmiljön är väldigt skadlig och det 
stressar mig, säger Florin Dumitrescu.

Avdelningarna med värst arbetsmiljö i fabriken är smältverket och ytbehandlingen, 
enligt Ionita Vener, ordförande för Metal Urbis Union. Det är främst i ytbehandlingen 
som de anställda dagligen utsätts för hälsofarliga kemikalier. Det nns skyddskläder 
och ventilation i dessa avdelningar, men ventilationssystemet uppges vara mycket 
eftersatt och skyddskläderna ineffektiva. Karin Ekberg, chef för hållbarhetsfrågor på 
Assa Abloy, uppger dock att ventilationen fungerar och att skyddsutrustningen tas 
fram av arbetsplatsens hälsoskyddskommitté där hon påpekar att även representanter 
för de anställda ingår. 65

Marin Dumitru, 25 år, har arbetat sex år i fabriken. 66 Han arbetar med slutnish 
av metallgjutgods. Han säger att hans arbetsuppgifter gör att han är i kontakt med 
bensin, gas och perkloretylen 67. Marin är medlem i Metal Urbis Union.
– Jag arbetar i en väldigt smutsig miljö. En gegga av bensin och aluminiumdamm 
nns överallt. Det är en väldigt giftig miljö, säger Marin Dumitrescu.

– Vi har inga speciella procedurer, vi måste ha direktkontakt med kemikalierna. De 
vägrar ge oss tillräckligt med skyddshandskar, berättar han vidare.

Från och med förra året genomförs hälsoundersökningar på företaget, men två 
personer klagar på att de inte får sina lungor undersökta. Flera upplever att de fått 
andningssvårigheter av arbetet. Enligt Assa Abloy, som fått uppgifter från fabriks-
ledningen i Rumänien, genomförs även undersökningar av lungorna vid hälso-
kontrollerna och resultaten kommuniceras enligt företaget även till facket.

– De gjorde en hälsoundersökning, men de vägrade att undersöka mina lungor. Jag 
vet inte varför, säger Marin Dumitrescu.

Lagen tillskriver arbetsgivaren ansvaret att ge extra förmåner till anställda med hårda 
arbetsvillkor. De som arbetar i en farlig arbetsmiljö på fabriken har rätt till tio procent 
i en speciell bonus, berättar Ionita Vener. Men enligt Marius Popa som är 40 år 
och arbetat sex år på fabriken, får inte alla som har rätt till detta denna bonus. 
Han arbetar själv med teknisk kontroll av alla produkter och identierar produktfel 
i smältverket.

– Mina ögon kliar. Jag har haft kollegor som fått strupkatarr. Vi har haft fall där 
arbetare blivit sjuka av cyanidförgiftning. Men fabriksledningen ser inte dessa fall 
som arbetsrelaterade sjukdomar. De här sjukdomarna får oftast bara de som arbetar i 
vissa avdelningar; som ytbehandlings- och galvaniseringsavdelningen, säger Marius 
Popa. 68

Dessa vittnesmål står i skarp kontrast till Assa Abloys uppförandekod där det står 
att läsa:
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”Det är viktigt för alla anställdas hälsa och för arbetets kvalitet att vi upprätthåller 
en god arbetsmiljö. Bland de frågor som vi tror bör kontrolleras nns hantering 
av kemikalier, att fabriksgolv och kontor hålls rena, att inomhusklimatet och ljuset 
uppfyller vissa villkor…” 69

Ionita Vener, ordförande för Metal Urbis Union, berättar att de haft era fall av 
arbetsrelaterade sjukdomar, främst hudproblem och andningssvårigheter. Theodor 
Stanciu från Free Union Urbis Security bekräftar att det nns arbetare som fått 
problem med andningen.

– Det är inte bara i de avdelningar där de använder kemikalier, utan även i avdelning-
arna runtom. Det beror på att ventilationen inte fungerar, säger Theodor Stanciu. 

De kemikalier som nämns av de anställda är olika typer av fettlösare och ämnen för 
ytbehandling av metaller. Kemikalier som nämns av de anställda och av fackfören-
ingsrepresentanterna är trikloretylen, perkloretylen och cyanider (se faktaruta nedan).

Lars D Henschen, arbetsmiljöinspektör på svenska Arbetsmiljöverket, berättar att 
hälsoriskerna i metallindustrin är många 70:
– Allergier, cancer, rubbet, säger han.

Klorerade lösningsmedel på Assa Abloy Rumänien

• På Assa Abloys fabrik i Rumänien används de organiska lösningsmedlen Triklore-
tylen och Perkloretylen. Båda ämnena används för att tvätta metalldetaljer. 

• I Assa ABs fabrik i Eskilstuna har dessa ämnen fasats ut på grund av deras svåra 
miljö- och hälsoeffekter och ersatts av alkoholer eller alkaliska avfettningar. 

• Kemikalieinspektionen klassar Trikloretylen som både cancerogent och fort-
plantningsstörande och ämnet är förbjudet sedan början av 1990-talet i Sverige.

• Inom EU får man fortfarande använda Trikloretylen, dock med speciella 
restriktioner. Även EU klassar ämnet som misstänkt cancerframkallande.

• Perkloretylen använd som avfettare och är bra att rengöra detaljer från olja 
och liknande medel.

• Perkloretylen är farligt för njurarna och utsatthet kan leda till cancer. 

Källor: Kemikalieinspektionen, www.kemi.se, 2005-04-27, Gustav Eriksson, Kemikaliein-
spektionen, 2005-08-01, Klas Krok, kemist, konsult, 2005-04, Marianne Björklund, miljö-
chef, Assa AB, 2005-06-16.
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Bensin
Marin Dumitru säger att han använder bensin för att rengöra den maskin han arbetar 
med. 
– Arbetet med de giftiga ämnena påverkar min hud, mina ögon, min andning och 
mitt smaksinne, säger han.

– Antingen är det motorbensin som används, som egentligen endast ska användas 
till drivmedel. I den förekommer bensen som är starkt cancerframkallande. Eller så är 
det industribensin. I industribensin kan det nnas Normal Hexan, eller N-hexan och 
det är nervskadande. Bland annat kan färgseendet rubbas, säger Klas Krok, kemist, 
konsult. 71

Bensinångor kan irritera slemhinnorna i luftvägarna vilket kan ge svårigheter att 
andas. Ångorna kan även påverka det centrala nervsystemet vilket kan förklara 
problemen med smakrubbningar. 72 

Enligt Lars D Henschen på Arbetsmiljöverket, används inte bensin som rengörning 
i produktionen i Sverige längre eftersom bensin kan innehålla blyföreningar (om 
det inte är blyfri bensin). Bly är giftigt för människokroppen och binder organiska 
föreningar, vilket slutligen kan leda till blyförgiftning. Karin Ekberg, Assa Abloy, 
uppger att hon frågat fabriksledningen i Rumänien och att de hävdar att det inte ska 
förekomma att bensin används på fabriken utom till företagets bilar.

Cyanider
Olika cyanider används i ytbehandlingen. Metallen värms i deglar där cyanider 
tillsätts för att få en viss hållfasthet och ytegenskap. Den här metoden används vid 
behandling av zink, guld, silver, koppar med era metaller. Flera av arbetarna nämner 
att de kommer i kontakt med cyanider.

Lars D Henschen, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättar att cyanider 
kan spridas i luftföroreningar från härdugnar och tas upp av människor genom 
andningen. Cyanider kan även tas upp om man får lite på ngrarna och sedan får in 
det i munnen och ner i tarmarna. 

– Cyanidjonen stoppar cellens förmåga att ta upp syre. I för stora doser leder det 
till cyanidförgiftning som är dödligt. I lägre doser mår man illa, konstaterar Lars 
D Henschen. 

Ingrid Wadin, som arbetar som arbetsmiljöinspektör i Eskilstuna och bland annat 
har inspekterat arbetsmiljön i Assa ABs fabriker i Eskilstuna, påpekar att en väl 
fungerande ventilation är avgörande, för att undvika hälsoskador i denna del av 
tillverkningen. 73 Marianne Björklund, miljöchef på Assa AB i Eskilstuna, påpekar att 
all personal som handskas med cyanider har fått genomgå en speciell utbildning.74 
Enligt Karin Ekberg instruerar en läkare som är anställd på fabriken i Rumänien de 
anställda om skyddsåtgärder kring kemikalieanvändningen. Läkaren nns på plats 
fem timmar om dagen.

– Läkaren har arbetat på fabriken i nästan 20 år så man kan utgå från att hon mer än 
väl har bra kompetens, säger Karin Ekberg.
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Som berättats ovan, uppger de anställda i Rumänien att de varken får speciella 
utbildningar eller tillräckliga skyddskläder. Enligt ett par arbetare har det även 
förekommit fall av cyanidförgiftning. 

Den fysiska arbetsmiljön
Ett annat arbetsmiljöproblem som många av de anställda nämner är att det är trångt 
på arbetsplatsen, vilket stressar dem.

– På min arbetsplats är det bullrigt och vi är många arbetare på en liten yta. Om 
jag inte är försiktig nns det stor risk för att jag råkar slå till någon med min 
hammare eller något annat verktyg, säger Alexandru Nastase som är 32 år, smed 
och maskinreparatör.

Flera av de intervjuade klagar även på skyddsklädernas kvalitet. En anställd uppger 
att arbetarna endast får ett par handskar i månaden, trots att de slits ut långt innan 
dess. Tre av de anställda klagar speciellt på att de inte får ordentliga skyddsskor, 
vilket de upplever att de behöver. Ingrid Wadin, som arbetar som arbetsmiljö-
inspektör i Eskilstuna, påpekar att det är avgörande vilka handskar man använder. 
Hon säger att varje kemikalie kräver sina handskar och menar att företaget antagligen 
köper för billiga handskar av för dålig kvalitet om de går sönder lätt. De anställda 
klagar även på att den salva de erbjuds inte hjälper mot de hudproblemen de får av 
kemikalierna och bensinen.

Enligt intervjuerna erbjuds de anställda en teoretisk hälso- och säkerhetsutbildning, 
men ingen praktisk övning. Tre av de intervjuade klagar på detta och anser att 
utbildningen inte är tillräcklig.
– Jag är med i brandmansgruppen, men jag vet inte vad jag ska göra om det börjar 
brinna, säger 25-åriga Marin Dumitru som arbetat sex år på fabriken.

Arbetsskydd
De som arbetar i de värst utsatta avdelningarna uppger att de får mjölk som motgift 
mot kemikalierna. Tidigare ck alla arbetare på fabriken mjölk och många är upp-
rörda att det har dragits in. Att ge mjölk som motgift är något som har varit 
och fortfarande är vanligt i stora delar av Östeuropa, eftersom de anser att mjölk 
neutraliserar kemikalier. Experter på arbetsmiljö i Sverige anser dock att det är totalt 
verkningslöst:
– Det är fullständig nys, säger Lars D Henchen, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljö-
verket.

Ingrid Wadin på Arbetsmiljöverket berättar att Sverige införde nya ventilationsregler 
1995. Detta ledde till att arbetsmiljöverket statistiskt kunde se att hälsoskadorna sjönk 
på fabrikerna i Sverige. Hon påpekar vidare att man i Sverige numera har mest 
problem med den fysiska arbetsmiljön i den mekaniska industrin. Kvinnorna som 
sitter och monterar genomför monotona arbetsuppgifter som leder till belastnings-
skador i handleder och nacke. 

Karin Ekberg på Assa Abloy uppger till SwedWatch att det endast förekommit 4,3 
olycksfall 2004 per en miljon arbetstimmar i Rumänien. 2003 var motsvarande siffra 
4,7 olycksfall.
– Man gör mätningar och analyser och de har varit OK. Vi har inga fall av arbetsrela-
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terade sjukdomar alls i Rumänien. Olycksfallen är väldigt få, säger Karin Ekberg, 
chef för hållbarhetsfrågor, Assa Abloy.

Karin Ekberg anser inte att det nns några speciella arbetsmiljörisker på fabriken 
i Rumänien, men lovar att titta närmare på de uppgifter som SwedWatch för fram. 
Senare skickar hon en lista på åtgärder om arbetsmiljön som Assa Abloy Rumänien 
genomfört de senaste åren. 75 Enligt listan har bland annat externa undersökningar 
av arbetsmiljön genomförts av en arbetsmiljöinspektör, en hälsoskyddskommitté har 
upprättats i mars 2004 och alla anställda har rätt till lagenlig skyddsutrustning. 
Företaget uppger att det är hälsokommitténs uppgift att intensiera utbildningen om 
vikten av skyddsutrustning. Assa Abloy lovar att undersöka möjligheterna för att 
hälsoskyddskommittén ska kunna öka satsningarna på löpande utbildningar om hälsa 
och säkerhet.

I Assa Abloys intressentpolicy fastslås att ”Vi strävar efter att ställa en säker arbets-
miljö till förfogande” och i Assa Abloys uppförandekod står det bland annat att 
läsa 76: 

”Assa Abloy söker ständigt nya vägar för att förbättra arbetsmiljön och 
för att minska risker som kan leda till olyckor och förorening”.
”Det är viktigt för alla anställdas hälsa och arbetets kvalitet att vi 
upprätthåller en god arbetsmiljö”.
”Vi rekommenderar att arbetsgivaren täcker kostnaderna (som inte täcks 
av sjukvårdsförsäkringen) för sjukvård i samband med skador som upp-
står på anläggningen”.

De anställdas vittnesmål från Assa Abloys fabrik i Bukarest står i stark kontrast till 
skrivningarna i koncernens uppförandekod.

Diskriminering och hård behandling
Flera av de anställda och ordföranden för båda facken uppger att det förekommer 
diskriminering på fabriken. Det handlar om att förmännen behandlar olika arbetare 
olika väl. Ionita Vener menar att cirka tio procent av de anställda är släktingar och 
vänner till fabriksledningen och att dessa genomgående behandlas bättre. 

Gheorghe Iliescu, maskinreparatör på fabriken, bekräftar detta påstående. På arbets-
platsen nns det fabriksregler om att ingen får dricka alkohol eller vara påverkad på 
annat sätt på arbetsplatsen, alla ska följa säkerhetsföreskrifterna och använda skydds-
kläder, med mera. På frågan om vad som händer om man bryter mot fabriksreglerna 
svarar han att bara de som inte är vänner med chefen bestraffas. Även Marius 
Vasilescu, som är aktiv medlem i Metal Urbis Union, berättar om diskrimineringen.

– Vi upplever varje dag hur vissa får fördelar framför andra. Förmännen organiserar 
den här diskrimineringen, men de straffas inte av fabriksledningen för detta. Till 
exempel hade vi ett fall när en arbetare blev upptäckt när han drack sprit. Ingenting 
hände honom, trots att andra avskedas om de gör samma sak, säger Marius Vasilescu.
Uttalandena strider mot Assa Abloys uppförandekod, ILO konvention nr 111 77 och 
rumänsk lagstiftning. 78 Karin Ekberg, chef för hållbar utveckling på Assa Abloy, 
känner inte till att det skulle förekomma någon diskriminering på fabriken.
– Vi är emot diskriminering och det menar vi. Vi vill inte att någon ska bli särbe-
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handlad på grund av kön eller släktband eller hårfärg eller åsikter. Frågan är svår. 
Ju mer man kan få fakta och ge konkreta exempel ju lättare är det att hantera det, 
säger hon.

Senare tillbakavisar Assa Abloy påståendet att det förekommer någon diskriminering 
på fabriken.79 

Omkring hälften av de anställda på fabriken är kvinnor. Stefan Candea försökte 
upprepade gånger att även intervjua kvinnor utanför fabriken, men de var dels mycket 
upptagna och stressade på grund av att de även tog hand om hem och barn, dels mer 
oroliga för de risker de skulle ha tagit genom att intervjuas.

Kvinnorna arbetar främst i monteringen. Flera av de manliga arbetarna anser att 
kvinnor inte blir diskriminerade genom sämre löner eller arbetsuppgifter, men ord-
föranden i Metal Urbis säger att kvinnor får lägre lön för att de anses arbeta mindre 
hårt än män. 80 Han anser att Assa Abloy Romania SRL bryter mot Assa Abloys 
uppförandekod när det gäller diskriminering på grund av kön. 
– Det nns nog inte någon fabrik som har en systematik som säkerhetsställer att det 
inte blir olika löner. Det är kanske något som man med tiden kan titta närmare på. 
Det blir en fråga om hur du ska värdesätta de olika arbetsuppgifterna, säger Karin 
Ekberg.

Hon återkommer senare och hävdar att alla som har samma befattning har samma lön. 
Hon ger också ett exempel på en kvinna som har högre lön än männen på grund av 
att hon anses vara skickligare.

Facklig konikt

När Assa Abloy köpte det rumänska företaget Urbis Security 1998 fanns det inget 
fack på Urbis fabrik i Bukarest. Istället fanns det något som kallades “workers 
organizations”. 2003 inleddes förhandlingar om löner och förmåner, men till en 
början i två olika företag som tidigare ägts av Urbis security. I juni 2003 slogs de 
två företagen Urbis Security och Urbis International samman. Enligt Ionita Vener, 
ordförande i Metal Urbis Union, valde företagsledningen att stödja Free Union som 
fanns på det ena företaget. Metal Urbis Unions ansträngningar för att förhandla fram 
förmåner för sina medlemmar frös inne och Metal Urbis medlemmar förlorade de 
förmåner som de förhandlat sig fram till en månad tidigare. 81 

Ionita Vener, ordförande på Metal Urbis på Assa Abloys fabrik i Bukarest, anser att 
han starkt har motarbetats av fabriksledningen. 82 I början av 2004 avskedade Assa 
Abloy Rumänien honom och facket stämde då ledningen, berättar vice ordförande för 
förbundet Solidaritatea Metal, Liviu Apostoiu. 83 Företaget anklagade Ionita Vener 
för att han skulle ha druckit alkohol på arbetsplatsen i strid med fabriksreglerna. I 
slutet av december 2004 friades dock Ionita Vener från anklagelserna i arbetsdomsto-
len och Assa Abloy Rumänien blev tvungna att återanställa Ionita Vener.
– Det började med att jag anmälde företaget till arbetsinspektionen. Efter det avske-
dade företaget mig olagligt. De hoppades förstöra vårt fack den vägen. De lät mig 
inte komma in i fabriken för att prata med mina medlemmar, säger Ionita Vener till 
SwedWatch i december 2004.
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I mars 2004 skriver rumänska Metalls dåvarande förbundsordförande, Dorel Racolta, 
ett upprört brev till internationell och svensk fackföreningsrörelse och ber om hjälp 
med Assa Abloys antifackliga agerande. Fackets klagomål mot Assa Abloy Romania 
SRL var många. Sammanfattningsvis anklagade facket Assa Abloy Rumänien för 
att 84:

- kränka mänskliga rättigheter,
- vägra dialog och kommunikation med facket,
- upprepade gånger bryta mot arbetsrättslagstiftningen,
- tolerera och uppmuntra kränkningar av anställda av representanter från 
ledningen,
- otillräckliga åtgärder för att komma till rätta med miljöförhållanden 
och minska föroreningarna på arbetsplatsen.

I brevet står bland annat: 
”Vi informerar er om att ledningen för Urbis Security Rumänien 85 
allvarligt skadar Assa Abloy-koncernen genom sin totalitära attityd, sina 
brott mot nationell lagstiftning, internationell lagstiftning och mot de 
ekonomiska och sociala rättigheterna för dess anställda.”  86

Enligt en skriftlig redogörelse från Metal Urbis följdes inte rumänsk arbetsmiljölag-
stiftning på fabriken i början av 2004. I produktionsområdet var nivån på skadliga 
kemiska ämnen för hög enligt facket. Efter att facket lyckats få dit arbetsinspektörer 
från arbetsinspektionen i Rumänien tvingades företaget vidta åtgärder och investera i 
förbättrad arbetsmiljö. Vidare skriver facket i rapporten att de anställda inte är försäk-
rade för eventuella olyckor på arbetsplatsen eller för arbetsrelaterade sjukdomar.

Efter att rumänska Metall skickat ut brevet med den omfattande kritiken beslöt 
Svenska Industritjänstemannaförbundet, SIF, att skicka ner Gösta Johnsson 87, ordfö-
rande i Assa Abloys europeiska företagsråd, till fabriken för att skaffa sig en egen 
bild över situationen på Assa Abloys fabrik i Rumänien. Hans slutsats efter besöket 
är bland annat att det råder brist på kommunikation lokalt mellan Metal Urbis och 
fabriksledningen.

– Det nns en del som är sant, en del som är mindre sant och en del är direkt 
fel. En hel del i brevet var överdrivet, det förstod jag redan vid mitt besök, säger 
Gösta Johnsson. 88

I sitt skriftliga svar till Solidaritatea Metal lyfter Gösta Johnsson upp några olika 
förklaringar till varför missnöjet varit så stort. 89 Han pekar på att det funnits brister 
i kommunikation och samarbete mellan facken på fabriken. Slutligen anser Gösta 
Johnsson att problemen beror på en dålig relation mellan ledningen och Metal Urbis. 
Enligt Gösta Johnsson har Assa Abloy Romania SRLs ledning velat kommunicera 
med Metal Urbis, men facket skulle inte ha visat något intresse för detta. 

Gösta Johnsson skriver: ”Det skulle därför ha varit bättre för båda parter att mötas 
och diskutera på lokal nivå istället för att ha besök av inspektörer från arbetsinspek-
tionen i Bukarest på grund av domstolsföreläggande”. 90 Men enligt Metal Urbis är 
det fabriksledningen som inte velat kommunicera med dem. 
– Jag har lagt fram omkring 30 förfrågningar till fabriksledningen innan jag har gått 
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till arbetsinspektören. Jag har inte fått något svar från ledningen. De har ignorerat 
mig, säger Ionita Vener, ordförande Metal Urbis Union.

Ionita Vener menar att varje förbättring av arbetsmiljön och arbetsvillkoren skett tack 
vare arbetsinspektionerna. Metal Urbis har även gjort anmälningar som lett till åtal, 
och enligt Ionita Vener, även till straffåtgärder.
– Vi har visat att alla dessa problem existerar eller inte existerar genom de inspek-
tioner som är gjorda av arbetsinspektionen, säger Ionita Vener.

I september 2003 strejkade Metal Urbis Unions medlemmar. Ledningen hade då 
vägrat att diskutera eventuella löneförhöjningar, säger Ionita Vener. Efter strejken 
accepterade ledningen att förhandla.  

Ionita Vener berättar att era saker har blivit bättre på fabriken de sista två tre åren.
– Situationen har förbättrats. Men det har bara hänt efter press utifrån, antingen från 
det juridiska systemet eller efter att polisen blandats in, eftersom vissa åtal ledde till 
straff. Det har varit en lång och komplicerad process med era steg som till slut 
har lett till att ledningen för Assa Abloy Rumänien erkände fackföreningen, säger 
Ionita Vener.

Karin Ekberg känner till att fabriken blivit anmäld till arbetsmiljöinspektionen.
– Det stämmer, men man har inte fällts för någonting. Inspektionen har haft anmärk-
ningar på möjligheter till förbättringar. Det har varje fabrik som får en inspektion, 
säger hon. I övrigt vill hon inte kommentera anklagelserna som Metal Urbis riktade 
mot fabriken i mars 2004.

Ionita Veners förhoppningar för framtiden är väldigt blygsamma. 
– Vi hoppas att företaget kan följa lagstiftningen och hålla överenskomna kontrakt 
som vi undertecknat med ledningen.

Gösta Johnsson berättar att båda de lokala fackföreningarnas ordföranden var med 
på det senaste europeiska företagsrådets möte i Berlin i maj 2005, där de båda 
ck tillfälle att tala direkt med Assa Abloys koncernchef Bo Dankis och vice perso-
naldirektör, Krister Eriksson. 91 Gösta Johnsson vill inte kommentera de konkreta 
klagomål som arbetarna på fabriken framfört till SwedWatch, men lovar att ta upp det 
med sina fackliga kollegor i Rumänien. Han berättar vidare att facken i Rumänien, 
SIF och Metall i Sverige enats om ett utbildningsprojekt med erfarenhetsutbyte under 
hösten 2005, som bland annat syftar till att parterna ska ha förståelse och respekt för 
varandras roller och att dialogen mellan fack och företag ska fungera.

Även vice Metallordföranden Liviu Apostoi i Rumänien uttalar sig i juni 2005 
förhoppningsfullt för bättre fackligt samarbete.
”Steg för steg försöker vi förändra mentaliteten hos den rumänska ledningen för 
Assa Abloy. Projektet som vi nu startar med våra svenska kollegor i Metall och 
SIF kommer att betyda mycket för att förbättra kommunikationen mellan facken och 
fabriksledningen. Idag är attityden förändrad, men inte tillräckligt för att vi ska ha en 
normal social relation”, skriver Liviu Apostoi. 92
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Förbättringar?
– Alla känner till våra problem. Men vi är för små för att ändra något, vi är 
bara arbetare, säger Florin Dumitrescu som är 46 år och arbetar som låssmed i 
tennverkstaden. Han har arbetat i fabriken sedan han var 16 år. Han är inte med i 
facket.
Det råder delade meningar bland de intervjuade arbetarna huruvida förändringar skett 
på fabriken och hur omfattande dessa förändringar varit. Generellt är medlemmarna 
i Metal Urbis mer kritiska, de oorganiserade arbetarna mest skeptiska och medlem-
marna i Free Union mest nöjda.
– Man kan säga att de bara har målat fabriken, men inte genomfört verkliga föränd-
ringar, säger till exempel Marius Vasilescu som är 40 år, har arbetat sex år på fabriken 
och är medlem i Metal Urbis.

Theodore Stanciu, ordförande i Free Union, tycker att Assa Abloy Rumänien oftast 
är villigt att föra en dialog.
– Min uppfattning är att de gjort ett bra jobb här; även om det fortfarande nns 
utrymme för förbättringar, jämfört med vad jag såg i Finland till exempel, säger han.

Han föreslår att ledningen snabbt måste investera i ett nytt ventilationssystem och ett 
belysningssystem samt vidta åtgärder för att minska bullret i fabriken. 

– De vill ha ett västerländsk sätt att tänka och handla, bra produktion med samma 
rytm som i Sverige, men samtidigt betalar de väldigt låga löner, säger Theodore 
Stanciu när vi undrar om han vill framföra något till Assa Abloy i Sverige. 

Ionita Vener säger att fabriksledningen agerar mycket bättre nu, när facket vill föra 
fram något klagomål.
– Förrut blev de väldigt upprörda. De trodde att facket bara betydde strejker och 
våld. 

Ionita Vener anser att Assa Abloy ledningen i Sverige borde komma till fabriken 
och även prata med de anställda och lyssna på deras åsikter och önskemål. Efter att 
Assa Abloys ledning fått information om SwedWatchs rapport besökte Karin Ekberg, 
chef för hållbarhetsfrågor, Assa Abloy Rumänien och träffade då också de båda 
fackföreningsordförandena. 

Theodore Stanciu, ordföranden för Free 

Union Urbis Security. 

Ionita Vener, ordföranden för 

Metal Urbis Union.
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Sammanfattning av intervjuerna med arbetare på Assa 
Abloy Rumänien

- Av de tio intervjuade arbetarna framförde nio klagomål på arbets-
miljön. 

- Fem av tio uttalade en önskan om ett nytt ventilationssystem.

- Fyra av tio önskade bättre kommunikation med fabriksledningen. 

- Sex av arbetarna upplever att de drabbas av hälsoeffekter som trötthet, 
stress, irritation i hud, synrubbningar, andningsproblem, smaknedsätt-
ning, med mera.

- Alla intygar att fabriken har en hälsoskyddskommitté med representan-
ter för anställda och fabriksledningen, men fem av de intervjuade uppger 
att den inte har fungerat de första månaderna under 2005.

- Samtliga säger att de får en teoretisk hälso- och säkerhetsutbildning, 
men tre klagar på den och vill ha mer praktisk utbildning.

- Fyra av tio klagar på de låga lönerna. Övertiden är frivillig, men ingen 
vill säga nej, för de behöver den extra inkomsten.

- Sex av tio anser att facket behövs och är bra. De fyra som är oorgani-
serade litar inte på facket och tycker inte att facken gör tillräckligt för 
arbetarna.

- Sex av tio klagar på att de inte omfattas av några privata fungerande 
försäkringar. 

- Sex av tio anser inte att alla blir lika behandlade. 

- Sju av tio anser att de anställda blir hårt behandlade om de bryter mot 
fabriksreglerna (kan leda till avsked till exempel).

- Fyra av tio är inte nöjda med arbetsgivaren, en har ingen åsikt och 
fem tycker att Assa Abloy Romania SRL är en bra arbetsgivare. Att så 
pass många anser att företaget är en bra arbetsgivare trots alla klagomål 
måste förstås i sitt sammanhang. Arbetarna är mycket vana vid svåra 
arbetsvillkor och anser inte att det är någon idé att önska något annat. 97

- Sju av tio intervjuade känner inte till Assa Abloys etikpolicy och/eller 
uppförandekod. 



SwedWatch  ●   Expansion i låglöneländer med etiska risker           31

Summering Assa Abloy Rumänien

– Assa Abloy kom till Rumänien för att arbetskraften är billig här. De kom hit 
för att tjäna mer pengar. De bryr sig inte om arbetarna, säger Vasile Nicolescu, en 
maskinreparatör på fabriken, till SwedWatchs utsände.

Från intervjuerna med anställda kan SwedWatch dra slutsatsen att Assa Abloy 
Rumänien har genomfört vissa förbättringar på fabriken, men att dessa skett långsamt 
och ofta först efter att facket drivit de olika sakfrågorna hårt. Enligt de anställda 
förekommer fortfarande en oacceptabel arbetsmiljö i vissa avdelningar med klara häl-
sorisker för de anställda. Detta i kombination med att de anställda inte täcks av fung-
erande sjukvårds- eller olycksfallsförsäkringar gör situationen allvarlig. Hälso- och 
säkerhetsutbildningen verkar inte vara praktiskt inriktad och några av de anställda 
pekar på att de inte vet vad de ska göra om en akut situation uppstår. Skyddskläderna 
verkar vara undermåliga i era av avdelningarna.

I mars 2004 ansåg Metal Urbis och dess konfederation Solidaritatea Metal att Assa 
Abloy Rumänien bröt mot lagen och internationella konventioner på era punkter. 
Ett år senare säger Ionita Vener att Assa Abloy Rumänien numera inte bryter mot 
lagen i lika stor utsträckning. Båda facken på fabriken anser att det skett en positiv 
utveckling på fabriken vad det gäller kommunikationen med fabriksledningen det 
sista året. Enligt fackföreningsrepresentanterna blir facken dock fortfarande inte 
inbjudna till planeringsmöten med fabriksledningen, vilket strider mot lokal lag. Assa 
Abloy bekräftar att det inte arrangerats några sammanträden hittills, men uppger att 
detta ska påbörjas nu.

Ett annat område där fabriken enligt intervjuerna bryter mot lagen och mot Assa 
Abloys egen uppförandekod, gäller diskriminering. Tio procent av de anställda 
uppges vara anställda på grund av att de är släktingar eller vänner till någon av 
ledningen eller till några av ingenjörerna. 95 I Assa Abloys uppförandekod nämns 
speciellt att intressekonikter genom anställningar av nära släktingar ska undvikas. 96 
Det står även att Assa Abloy motsätter sig alla former av diskriminering. Assa Abloy 
tillbakavisar att någon diskriminering skulle förekomma på fabriken i Rumänien.

När SwedWatch tar upp de anställdas klagomål med Assa Abloys hållbarhetschef 
och vice personaldirektör påpekar de att den rumänska fabriken är en fabrik som 
de har god insyn i. Efter att SwedWatch informerat Assa Abloy om klagomålen 
på fabriken besöker Karin Ekberg fabriken i augusti 2005. Hennes intryck är att 
stora ansträngningar har gjorts för att löpande förbättra villkoren på fabriken. Hon 
anser att företagets kod följs och att det är en bra nivå på fabriken efter att Assa 
Abloy genomfört stora investeringar. Hon vill dock inte säga vilka och hur stora 
investeringar Assa Abloy gjort i fabriken.
– Jag har ett mycket bra intryck av hur de jobbar. Fabriken i Rumänien är verkligen 
en fabrik som vi har lyft upp från en ganska låg standard. Många av de investeringar 
man gör har ju inverkan på både den inre och yttre miljön, säger hon.
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3. Mexiko
Mexiko är en federal republik bestående av 31 delstater och ett federalt distrikt 
(huvudstaden Mexico DF). I juli 2000 valdes Vicente Fox till president för det 
konservativa Partido de Accion Nacional (PAN) och bröt därmed det socialistiska 
Partido Revolucionario Institucionals (PRI) drygt 70-åriga maktinnehav. Valet erkän-
des internationellt som det mest demokratiska i modern mexikansk historia. Mexiko 
är världens tionde största ekonomi i Latinamerika. 98 De ekonomiska, etniska och 
sociala klyftorna inom landet är dock stora. Av landets befolkning på cirka 104 
miljoner 99 antas hälften leva i fattigdom och cirka en fjärdedel i misär. Inkomstför-
delningen är mycket ojämn. De rikaste tio procenten förfogar över 38 procent av 
inkomsterna medan de fattigaste 20 procenten har 3,5 procent till sitt förfogande. 100 
Klyftorna inom landet har ökat stadigt sedan 1960. 

Enligt Utrikesdepartementet (UD) är Mexiko ett låglöneland i ett OECD-perspektiv, 
men kostnaderna bedöms ändå som höga i förhållande till utbildnings- och produk-
tivitetsnivån. Kina är huvudkonkurrenten. Kinesisk arbetskraft kostar fyra till fem 
gånger mindre än den mexikanska, vilket är huvudförklaringen till industriykten 
från Mexiko under senare år.

Relativt låga offentliga arbetslöshetstal (knappt fyra procent 2003) döljer omfattande 
arbetslöshets- och undersysselsättningsproblem. Den informella sektorn spelar en 
viktig roll i ekonomin och på arbetsmarknaden, särskilt för de mest marginaliserade 
delarna av befolkningen. Omkring 20 miljoner mexikanska arbetare står utanför den 
formella ekonomin. 101 Mexiko har tagit emot 10-15 miljarder USD i utländska 
direktinvesteringar per år under de senaste åren. Enligt en FN-undersökning om de 
mest attraktiva investeringsländer, kom Mexiko på sjunde plats, efter Kina, Indien, 
USA, Thailand, Polen och Tjeckien. 102



SwedWatch  ●   Expansion i låglöneländer med etiska risker           33

Maquilaindustrin
Maquiladoras, eller maquilas, är en mexikansk term för utlandsägd tillverknings- 
och sammansättningsindustri som med skattelättnader, tullfrihet och billiga löner 
producerar varor för export. Det är i de nordöstliga delstaterna som exportindustrin 
framförallt nns. De senaste 20 åren har Mexiko försökt minska sitt beroende av 
olja genom att bland annat satsa på exportindustrin. 103 Frihandelsavtalet Nafta, som 
trädde i kraft 1994 mellan Kanada, USA och Mexiko, förvandlade den exportdrivna 
tillverkningsindustrin, maquiladoras, till motorn i den mexikanska ekonomin. Maqui-
laindustrin stod för 54,9 procent av Mexikos export år 2003. Tillverkningsindustrin 
i sin helhet stod för cirka en femtedel av BNP och nästan 90 procent av exporten. 
Utrikeshandeln ökade fyra gånger på 1990-talet. 104

Det nns maquiladoras som tillverkar skor, kläder, bildelar, elektronik och kemiska 
produkter och de som räknar och sorterar rabattkuponger åt de stora varuhusen i 
USA. Men det nns också maquiladoras som utför mer kvalicerade uppgifter. Det är 
därför inte alltid enkelt att deniera vad som är en maquiladora. 105 Siffrorna varierar 
något, men det nns i dag omkring 2 800 maquiladoras i Mexiko. Uppgifter talar 
också för att det nns ett stort mörkertal kring illegala sammansättningsfabriker, så 
kallade sweatshops. 106

Under era år har organisationer och fackföreningar framfört hård kritik mot omänsk-
liga arbetsvillkor i maquiladorasindustrin. Kritiken mot arbetsförhållanden och vill-
koren blir dock allt mindre specik för maquiladoras. Forskare och andra talar 
istället om att variationen är stor inom landet och mellan olika industriparker. Ökad 
konkurrens, företagsykt och ökat beroende av importerade insatsvaror har bidragit 
till en ”maquilisering” av den övriga tillverkningsindustrin. Maquilaindustrin nns 
fortfarande främst i de norra delstaterna, nära gränsen till USA. Det nns dock 
industriparker som är utspridda i landet. De olika delstaterna tävlar med varandra om 
förmånliga villkor för att locka utländska investeringar. Den mexikanska regeringen 
har tagit era initiativ för att locka utländska investeringar till landet. Förutom 
maquiladora-programmet genomförs era skattelättnader för utländska investeringar. 
De ekonomiska effekterna av maquiladoraindustrin är begränsade, eftersom en 
mycket liten del av kapitalet stannar i landet.

Fackföreningar och arbetarnas rättigheter
Mexiko har inte raticerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
(ICCPR). Inte heller konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
(ICESCR) har raticerats. Mexiko har raticerat sex av de åtta fundamentala ILO-
konventionerna. De konventioner som ännu inte är raticerade är nr 98 om förenings-
frihet och förhandlingsfrihet och nr 138 om minimiålder för förbud mot barnarbete. 
Grundlagen i Mexiko garanterar arbetare rätten att organisera sig, att förhandla, 
strejka, 48 timmars arbetsvecka, övertidsersättning, betald föräldraledighet, vinstdel-
ning och en rad andra sociala förmåner och skydd. Mexikansk arbetsrättslagstiftning 
är federal, men tillämpningen är uppdelad mellan federala och delstatliga myndighe-
ter, beroende på om företaget är nationellt eller lokalt. Denna distinktion är viktig för 
att förstå brotten mot arbetares rättigheter inom industrin. 107

Såväl organisationsfriheten som rätten till era fack på ett och samma företag 
garanteras i mexikansk federal lag. 108 Men samtidigt nns det en artikel i lagen 
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som ger arbetsgivaren rätt att, efter avtal med en facklig organisation, bara anställa 
arbetare som tillhör ett visst fack. Dessutom måste arbetaren, för att få behålla 
jobbet, fortsätta att tillhöra samma fackliga organisation. Detta får till följd att facket 
fungerar som ett anställningsbolag.

Den mexikanska fackföreningsrörelsen är välutvecklad med latinamerikanska mått 
mätt. Under PRIs maktinnehav var den snarast en del av maktapparaten, fackfören-
ingsledarna ansågs i många fall arbeta i samförstånd med regeringen. Den mexikan-
ska landsorganisationen Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) omnämns 
av dessa historiska skäl ofta som ett ofciellt fack. Fackföreningarna är fortfarande 
inte oberoende från staten och brister i demokratisk legitimitet. Ledarskapet lämnar 
ogärna ifrån sig privilegier, vilket stoppar utvecklingen. 109

Tidigare slogs oberoende fack ner av PRI-lojala förbund. Minimilöner gjordes upp 
mellan regering, arbetsgivare och CTM. Sedan några år har dock CTM fått konkur-
rens. 1997 bröt sig ett antal förbund ur och bildade landets första oberoende fackliga 
konfederation, Union National de Trabajadores (UNT), som enligt egna uppgifter har 
1,5 miljoner medlemmar. 

Det nns inga tillförlitliga uppgifter om den nuvarande organisationsgraden av mexi-
kanska arbetare. 110 Flera rapporter nämner att cirka en fjärdedel av den totala 
arbetskraften är fackligt ansluten, men enligt arbetsrättsforskningsinstitutet Cereal 
var endast 9,8 procent fackligt anslutna år 2000. Trots att arbetsmarknaden fortsätter 
att domineras av samförstånd mellan regering, arbetsgivare och det ofciella facket 
CTM har många arbetare och ledare både inom och utanför den ofciella fack-
föreningsrörelsen börjat kämpa för oberoende och demokratiska fackföreningar. 111 
De esta mexikaner anser dock att facken är korrupta, som ett eget företag som 
säljer kollektivavtal, håller nere löner och kväser protester. 112 CTM är det största 
fackförbundet. Organisationen har även sämst rykte. Samtidigt är CTM medlemmar 
i Fria Fackföreningsinternationalen (FFI). Manuela Charez på FFI berättar att även 
UNT är medlemmar i FFI sedan tre-fyra år. 

– Situationen är väldigt känslig. UNT talar ju väldigt illa om CTM. CTM är det 
centrala fackföreningsförbundet men organisationen har varit en förlängd arm till 
partiet PRI och på så vis är det sant att det fungerar som ett ofciellt fack i praktiken, 
säger Manuela Chavez, FFI. 113

Våren 2003 började den mexikanska kongressen för första gången på 30 år att 
diskutera förändringar i arbetslagstiftningen. 114Manuela Chavez hoppas mycket på 
en ny arbetsrättslagstiftning.

– Inom FFI ser vi inte positivt på de skyddsavtal som nu nns i Mexiko. Inom den 
reformprocess som nu pågår kommer dessa skyddsavtal så småningom att förbjudas, 
säger Manuela Chavez.

En vanlig strategi är att arbetsgivarna grundar företagslojala fackföreningar. Dessa 
kallas för ”skyddsfack” just därför att de ”skyddar” arbetsgivare från en äkta arbetar-
organisering och förhandling. Det uppskattas att upp till 90 procent av alla kollektiv-
avtal som registreras hos den mexikanska arbetsmarknadsmyndigheten antingen är 
skyddskontrakt, där företaget väljer fackförening och tecknar kontrakt utan arbetares 
vetskap, eller utgörs av falska kontrakt som syftar till att hindra verkliga fack 
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från att bildas. 115 Dessa kontrakt består oftast av ett avtal där företaget betalar en 
månadsavgift till fackföreningen. I utbyte lovar facket företaget att inga konikter 
ska äga rum.

I en rapport över fackliga rättigheter i Mexiko har organisationen the American 
Center for International Labor Solidarity116 intervjuat en arbetsmarknadsadvokat 
om hur det brukar gå till. Först övertalas utländska investerare att acceptera en 
fackförening mot löfte om att facket kommer att kontrollera arbetarna och inte 
utmana företaget. Sedan, innan fabriken öppnar, skriver företaget ett kollektivavtal 
med det valda facket och listar minimikrav. Kontraktet registreras, fabriken öppnar 
och arbetarna känner inte ens till att de har en fackförening eller ett kollektivavtal. 
Det som advokaten berättar är mycket likt hur det även verkar ha gått till på Assa 
Abloys fabrik i Mexiko City. Där har CTM ett skyddsavtal sedan 1960-talet, det 
vill säga långt innan Assa Abloy tog över fabriken från det amerikanska låsföretaget 
Yale år 2000. 

Efter en tid uppstår problemen, förklarar advokaten, och arbetarna börjar organisera 
sig. Så får de anställda veta att de redan har en fackförening. Då kommer representan-
ter från företagsfacket ut på golvet och xar några småsaker för att lugna arbetarna. 
Om protesterna fortsätter och det nya facket försöker registrera sig, får ledarna för 
det oberoende facket sparken. Arbetarna kan gå vidare och överklaga hos delstatliga 
myndigheter, men här råder oftast en enighet mellan CTM, myndigheterna och 
arbetsgivarna. Förutsättningarna att vinna målet är därför små. Den federala arbets-
marknadsmyndigheten har offentligt erkänt att en anmälan om illegala avskedanden 
tar minst ett år att behandla. 117 En annan utbredd strategi från arbetsgivarna är att 
upprätta listor över personer som varit fackligt aktiva och sprida dem bland andra 
arbetsgivare för att på så sätt stänga ute fackligt aktiva från arbetslivet. 118

Trots att det nns en arbetslagstiftning tillämpas den sällan. Arbetsgivare drar regel-
mässigt fördel av överenskommelser med myndigheter och korrupta fackföreningar. 
De vanligaste rapporterade kränkningarna gäller att anställda inte får bilda fackfören-
ingar, godtyckliga avskedanden, svartlistning av arbetare, trakasserier och våld.119 
Alla fackföreningar måste registrera sig hos arbetsmarknadsministeriet. Styrelsen 
som tar hand om ansökningar, är trepartssammansatt med representation från staten, 
företaget och facket. För att registrera ett fack måste man först lämna in en namnlista 
som visar att man har stöd av majoriteten av arbetstagarna på arbetsplasten.

Enligt organisationen Solidarity Center är det största enskilda problemet det treeniga 
arbetssystemet som hindrar bildande och verksamhet av oberoende fackföreningar. 
Men problemet är komplext. Ofciella fackföreningar utgör fortfarande en majoritet 
av facken och många av dess ledare är demokratiskt valda, samtidigt som de tror att 
nära relationer till den federala och de delstatliga regeringar, liksom till arbetsgivare 
som erbjuder investeringar och arbete, är det som bäst gagnar medlemmarnas 
intressen. 120

Diskriminering av kvinnor
Diskrimineringen av kvinnliga arbetare i Mexiko har varit tema för ett otal rapporter, 
från International Labour Organisation (ILO), oberoende människorättsorganisatio-
ner och i anmälningar genom frihandelsavtalet Naalc. ILOs expertkommitté för till-
lämpning av konventioner, CEACR, 121 har vid upprepade tillfällen behandlat frågan 
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om obligatoriska graviditetstest i mexikanska maquiladoras. 

Sexuella trakasserier är också ett stort problem. Det nns lagstiftning, men ett 
problem är att kvinnorna själva måste driva en process om den ska tillämpas. En 
undersökning genomförd av den mexikanska människorättsmyndigheten uppskattar 
att minst 80 procent av de kvinnliga arbetarna i Mexiko City hade utsatts för sexuella 
trakasserier. 

I april 2003 godkände den mexikanska kongressen en ny lagstiftning mot dis-
kriminering som tvingar federala myndigheter att lägga resurser på att bekämpa 
diskriminering. Ledaren för den mexikanska arbetsgivarorganisationen uttalade dock 
i media att ”lagen kommer att ha ringa effekt på arbetsmarknaden”. 122 Sexuella 
trakasserier uppges även förekomma på Yale Security Assa Abloys fabrik i Mexiko 
City (se nedan).

Svenska företag i Mexiko
Svenska företag har funnits i Mexiko sedan Ericsson etablerade sig i landet 1904. 
Traditionellt har det varit företag inom områden som lastvagnar, elektronik och 
energi med mera som har sökt sig till Mexiko. Under senare år har dessutom en 
rad små och medelstora företag inom inom IT- och telekomsektorn gjort sitt intåg.123 
Det mexikanska nansministeriet uppger att det i mars 2004 fanns 121 svenska 
företag verksamma i landet. Svenska investeringar motsvarade från 1999 till 2004 0,3 
procent av det totala antalet investeringar i landet.

I juli 2005 öppnade Electrolux sin nya kylskåpsfabrik i Ciudad Juarez i Mexiko. 124 
Electrolux beslutade 2003 att slå igen sin kylskåpsfabrik i Greenville, Michigan, och 
ytta tillverkningen till Mexiko. 125 I juni 2005 beslutade även SKF att lägga ner två 
fabriker i USA och delvis ytta tillverkningen till Mexiko. 126

Sedan 2003 har det svenska exportrådet ett kontor i Mexiko för att främja ett 
ökat handelsutbyte. Brasilien fortsätter att vara det viktigaste landet för Sverige i 
Latinamerika, men Mexiko kommer som god tvåa, följt av Chile på tredje plats. 

– Mexiko har utmärkta produktionsmöjligheter för svenska företag, arbetskost-
naderna är låga, infrastrukturen är utvecklad och sedan har vi närheten till USA. Men 
vi har inte sett det intresse som vi trodde, säger Jonna Voaré, chef på exportrådets 
kontor i Mexiko. 127

Skälen är enligt Jonna Voaré era. Dels måste exportrådet bli bättre på att marknads-
föra möjligheterna i Mexiko och kontoret har därför nyligen producerat en särskild 
produktionsrapport, som man nu sprider till svenskt näringsliv.
– Vårt största hot är Asien, som har en bråkdel av arbetskostnaderna, säger hon.
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Assa Abloy i Mexiko

Assa Abloy har fyra fabriker i Mexiko. Alla fyra fabriker tillverkar klassiska meka-
niska produkter: mekaniska lås, fönsterarmaturer och dörrhandtag. Råvaran består av 
era metaller som behandlas i olika ytbehandlingar. Fabrikerna är Grupo Industrial 
Phillips, Tesa, Vingcard System Inc och Yale Security Assa Abloy. Tesa är den enda 
av fabrikerna som ligger utanför Mexiko City. Totalt hade Assa Abloy 3 227 anställda 
i Mexiko 2004, varav 1 992 kvinnor och 1 235 män. 

I denna rapport undersöks endast Yale Security Assa Abloy fabriken. 1998 köpte Assa 
Abloy de första 45 procenten av fabriken, resterande 55 procent tog företaget över 
år 2000 när Assa Abloy köpte det amerikanska låsföretaget Yale. I Yales regi började 
fabriken producera lås i Mexiko redan 1958. Enligt uppgifter från Assa Abloy i juli 
2005 är 425 personer anställda på fabriken, varav 215 kvinnor och 210 män. 128 Så 
sent som våren 2005 hade fabriken omkring 500 anställda. 

Den fackliga situationen
På fabriken nns sedan länge det PRI-vänliga, ofciella facket CTM. CTM har sedan 
1960-talet ett så kallat skyddsavtal som Assa Abloy tog över när företaget köpte 
fabriken år 2000 (se ovan för utförligare förklaring av skyddsavtal). Enligt Assa 
Abloy är 65 procent av kvinnorna och 35 procent av männen medlemmar i facket.

På Yale Security Assa Abloy försöker sedan ett par år tillbaka de anställda att organi-
sera ett oberoende fack, Frente Auténtico del Trabajo (FAT). FAT är en nationell 
organisation som grundades 1960 och har omkring 35 000 medlemmar inom era 
olika sektorer, däribland metallindustrin. 129 FAT är medlem i den oberoende fackliga 
konfederation, Union National de Trabajadores (UNT). Lasse Lindström, som följer 
den mexikanska fackföreningsrörelsen i sin forskning vid Statsvetenskapliga insti-
tutionen på Stockholms universitet, anser att FAT är en äkta fackförening med 
riktiga medlemmar, men påpekar att rörelsen är mycket marginell jämfört med de 
traditionella facken som fortfarande dominerar mexikansk arbetsmarknad. 130 FAT 
har framförallt lyckats organisera arbetare i vissa delar av maquiladoraindustrin. 
Organisationen har ett nära samarbete med det nordamerikanska elektrikerfacket, 
vilket enligt Lasse Lindström är på gott och ont, eftersom det amerikanska facket 
är intresserat av att behålla jobben i USA, inte nödvändigtvis förbättra villkoren i 
Mexiko. På fabriken är det vanligt att medlemmarna i FAT samtidigt är medlemmar 
i det ofciella facket CTM. 131 

FAT jobbar öppet där det kan och i hemlighet där det fortfarande inte har majoritets-
stöd. På Assa Abloys fabrik måste organisationen än så länge arbeta i hemlighet.132 
Antonio Villabla, generalsekreterare för FAT, berättar att en grupp arbetare från 
fabriken vände sig till FAT i januari 2002 för att söka stöd. Benedicto Martinez på 
FAT, uppger att 102 av arbetarna på fabriken är medlemmar i FAT. 133 Sedan februari 
2004 har FAT organiserat utbildningar för Assa Abloy anställda utanför fabriken på 
kvällarna. 134

– Ingenting som FAT gör är olagligt. Problemet är att vi inte kan agera öppet. Vi 
kan inte göra vårt fackliga arbete inne i fabriken, för då blir folk av med jobben. 
Vi måste gömma oss så att inte företaget kan identiera vilka personer som är med 
i våra aktiviteter, berättar Benedicto Martinez som är ansvarig för FATs arbete för 
medlemmarna på Assa Abloys fabrik.
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I juli 2004 spred CTM ett ygblad på fabriken där de skrev att en fackförening 
försökte ta sig in på fabriken och få fördel av arbetarnas ansträngningar, säger 
Benedicto Martinez. 135 Från och med att ygbladet började spridas, började arbetarna 
bli trakasserade, hävdar FAT. Fyra arbetare som var aktiva i FAT blev uppsagda.

– Arbetare har blivit avskedade och även om företaget säger att det beror på andra 
anledningar så vet alla att deras avskedande beror på att de var aktiva i FAT. Företaget 
letar efter undanykter för att rättfärdiga avskedandena, säger Benedicto Martinez. 136 

– Det nns en stark misstanke om att någon av de anställda anmälde de som var 
aktiva medlemmar i FAT. Vi har uppgifter om att arbetsgivaren hotat de anställda för 
att pressa arbetarna till att anmäla varandra. 

Fram till april 2005 har 24 personer som engagerat sig i FAT avskedats, uppger 
FAT. Ledningen har istället uppgett att avskedandena beror på att arbetarna inte 
klarat av att nå produktionsmålen. 137 Under april till juni 2005 har, enligt uppgifter 
från FAT, ytterligare 115 personer avskedats från fabriken. 138 Avskedandena har 
framförallt drabbat nyanställda, men i slutet av juni genomfördes 32 avskedanden där 
fabriksledningen valde ut vissa arbetare. Till dem som avskedades då hör även minst 
två av dem som blev intervjuade av Ismael Villarreal Rodríguez för SwedWatchs 
räkning under våren 2005. Företaget har uppgett till de anställda att anledningen till 
avskedandena är att det inte nns tillräckligt med arbete och att företaget genomfört 
omstruktureringar. De anställda är mycket oroliga och rykten går att avskedandena 
egentligen beror på FATs ansträngningar att organisera arbetarna på fabriken. 

FAT har efter de omfattande avskedandena tvingats genomföra förändringar i sitt 
arbete bland medlemmarna på fabriken för att göra sitt arbete än mer osynliggjort 
för fabriksledningen. Karin Ekberg på Assa Abloy i Sverige uppger att anledningen 
till avskedanden är vikande försäljning i Mexiko, vilket bekräftas i Assa Abloys 
kvartalsrapport i augusti 2005. 139 Enligt henne har uppsägningarna gjorts enligt gäl-
lande avtal med CTM. 140 Assa Abloy uppger att totalt 136 anställda lämnat fabriken 
mellan januari till juni 2005. 46 uppges ha sagts upp på grund av vikande försäljning 
och 34 korttidsanställda har inte fått förlängda kontrakt. Resten, det vill säga 56 
personer, har enligt företaget valt att sluta frivilligt.

Benedicto Martinez anser att Assa Abloy måste inse att det är bättre för de anställda 
att representeras av en riktig talesman än att ha ett fack som inte representerar de 
anställda. 
– Med det system som är nu kan man inte sätta upp produktivitetsmål som fungerar 
eftersom arbetarna inte är involverade.

FAT framhåller att arbetarna blir effektivare om de får medbestämmande på arbets-
platsen. FATs representanter är måna om att framhålla att de inte är för konfrontation 
med fabriksledningen, utan att de är inriktade på att medla och förhandla för att öka 
produktiviteten. Föreningen sökte kontakt med facket hos moderbolaget i Sverige 
under hösten 2004. Kontakten har dock inte fortsatt, trots att Mats Persson på Metall 
försökt att återuppta kontakten. FAT vill träffa Assa Abloy, antingen i Mexiko eller 
i Sverige. Deras krav är att få till stånd en sluten omröstning om vilket fack som 
ska få teckna kollektivavtal på fabriken. Fackliga omröstningar i Mexiko innebär 
att företagsledningen sitter i ett rum tillsammans med en representant från varje 
fack, enligt Antonio Villabla på FAT. Ibland förekommer även att beväpnade poliser 
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nns närvarande. Arbetarna måste sedan gå in en och en och rösta. Antonio Villabla 
berättar att det är vanligt att arbetarna blir hotade med att de kommer att förlora 
jobbet om de röstar på FAT, innan de går in och röstar. Arbetarna måste legitimera 
sig och skriva under när de röstar, vilket gör att många fruktar för repressalier efteråt. 
För att driva kravet på en sluten och demokratisk omröstning behöver FAT stöd 
från facket och koncernledningen i Sverige. Enligt Benedico Martinez lyckades FAT 
genomföra en sådan sluten omröstning i maj i Guanajuato med hjälp av stöd från 
fackföreningar i USA och Kanada. 141

Karin Ekberg, chef för hållbar utveckling på Assa Abloy anser inte att det nns någon 
anledning att påverka fabriksledningen så att de anställda kan genomföra en sluten 
omröstning om vilken fackförening som de vill ska representera dem. ”Det skulle 
kunna ses som en inblandning i något som är medarbetarnas angelägenhet. Vi anser 
att eventuella önskningar om ändrade röstregler bör framföras direkt av medarbetarna 
till ledningen lokalt”, skriver hon till SwedWatch. 142 

– Om Assa Abloy i Sverige har en uppförandekod och om de har moral, borde 
deras bolag utomlands respektera den koden och arbetarnas rättigheter, säger Antonio 
Villabla, generalsekreterare, FAT.

Manuela Chavez på Fria fackföreningsinternationalen (FFI) förstår FATs önskan om 
en omröstning där arbetarna kan vara anonyma inför fabriksledningen.
– Naturligtvis vore det bättre om det var anonyma röster. Arbetarna skulle våga 
säga vad de känner och så skulle det inte vara om de tvingades att rösta inför 
fabriksledningen, säger Manuela Chavez.

Forskare Lasse Lindström, känner personligen inte till något fall där utländska 
företag har tillåtit anonyma omröstningar. 143

– Det skulle säkert vara mycket svårt att få till det. Assa Abloy har inget intresse av 
det. Många företag talar med dubbla tungor. Även om de säger att det vore bra här i 
Sverige, är det annorlunda lokalt i Mexiko, säger Lasse Lindström. Han känner igen 
Assa Abloys agerande i Mexiko från andra utländska företag.
– Så går det till överallt, säger han.

Arbetsvillkor

Ismael Villarreal Rodríguez har för SwedWatchs räkning intervjuat tolv arbetare vid 
Assa Abloys fabrik, varav elva kvinnor och en man, från mars till april 2005. Han 
har även intervjuat representanter för FAT. Information nedan om arbetsvillkoren på 
fabriken bygger främst på intervjuerna med de tolv arbetarna.

Av intervjuerna med de anställda framgår att arbetsvillkoren på fabriken är hårda. 
Arbetarna har svårt att klara sig på sin lön. Detta gör att de inte har några större 
visioner för sin framtid. Många bor i förorter runtomkring Mexiko City. Det betyder 
att resvägen till fabriken ofta tar mellan en och en halv till två timmar enkel resa. 
Arbetarna berättar även om en undermålig arbetsmiljö som skadar deras hälsa samt 
en diskriminerande och godtycklig behandling av förmännen på fabriken.

Karin Ekberg, chef för hållbarhetsfrågor på Assa Abloy, berättar att företaget inte 
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genomfört någon inspektion på fabriken för att kontrollera om deras uppförandekod 
följs. Hon anser dock att företaget gjort allt för deras uppförandekod ska kunna följas 
på fabriken och Assa Abloys amerikanska avdelning har meddelat att de anser att 
uppförandekoden följs.

– Men hittar vi något som kan kompromettera vår uppförandekod, då agerar vi. Vi går 
vidare med det här nu. Vi ska undersöka om det är något som är ett problem för att 
i så fall åtgärda det. Vi kompromissar inte om efterlevnaden av vår uppförandekod, 
säger hon.

Arbetsmiljön
Enligt FAT beror den dåliga arbetsmiljön på ytbehandlingen som görs med syror och 
kopparpulver. 144 Eftersom produktivitetsmålen höjs och maskinerna är gamla före-
kommer olyckor, trots att arbetarna använder skyddsutrustning. Arbetarna berättar att 
det ofta saknas skyddsutrustning och att företaget ibland tar betalt för utrustningen 
som företaget förser dem med. Enligt arbetarna förekommer det inte någon speciellt 
utbildning för att hantera kemikalier. Många klagar på brist på säkerhetsutbildning. 
– Arbetarna får nästan inga instruktioner och måste istället lära sig av erfarenhet, 
säger Verónica Gómez som arbetar som fast anställd på fabriken. 

Susana Ramírez, som är 35 år, har arbetat på fabriken i åtta månader som tillfälligt 
anställd i monteringen. 145 Hon berättar att hon kommer i kontakt med olika smörj-
oljor i monteringen.
– Jag tror att oljorna är farliga, för jag blir irriterad i ögonen i slutet av dagen. 
Men jag vet ingenting om det och jag har inte fått någon information, säger Susana 
Ramírez.

– Om de anställda ger företaget säkerhet, så skulle även vi vilja känna oss säkra som 
anställda, säger Verónica Gómez. 146

Rodrigo Gutiérrez arbetar med lösningsmedel. Han är medveten om att det nns 
risker och han försöker använda skyddsutrustning så gott det går, men han anser att 
skyddsutrustningen inte är tillräcklig. 
– För fyra år sedan var det en arbetskamrat som ck cancer för att han andades in de 
här kemiska ångorna, säger Rodrigo Gutiérrez.

Han berättar att det ibland görs slumpvisa hälsoundersökningar på fabriken på olika 
avdelningar. Han har hittills inte fått genomgå någon hälsoundersökning. Enligt Karin 
Ekberg, Assa Abloy, ska alla anställda på fabriken ha fått instruktioner om vilka 
säkerhetsföreskrifter som gäller för de kemikalier de hanterar.

– Våra krav är att alla som arbetar med kemikalier ska ha den skyddsutrustning som 
krävs; till exempel handskar, förkläden, glasögon och att de ska vara informerade om 
de skador som kemikalierna kan orsaka. Men det är upp det varje fabrik att bestämma 
hur den informationen ska ges. Det känner inte jag till, säger hon.

Assa Abloys amerikanska avdelning intygar att fabriken följer alla legala krav på hur 
man ska handskas med kemikalier och utsläppskontroll. “Vi har speciella säkerhets- 
och brandsäkerhetskommittéer, med regelbundna utbildningar och besök från före-
tagsledningen, leverantörer och myndigheter”, skriver avdelningen. 147 Karin Ekberg 
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uppger att det inte nns några registrerade arbetsrelaterade sjukdomsfall på fabriken, 
och att det skett nio olyckor per en miljon arbetstimmar år 2004 i fabriken. Motsva-
rande siffra för 2003 var tolv olyckor.
– Det är mycket låga nivåer, absolut i nivå med till exempel vad våra svenska bolag 
klarar av. De faller inte på något vis ur ramen, säger hon.

Karin Ekberg berättar att Assa Abloy använder klorerade lösningsmedel och hexava-
lent krom i några av fabrikerna i Mexiko, men hon vill inte säga i vilka. Hon uppger 
även att smörjoljor, som till viss del kan vara hälsofarliga att arbeta med, förekommer 
i era fabriker.

Arbetstid
Arbetstiden är 47,5 timmar i veckan på fabriken, enligt Karin Ekberg. De anställda 
arbetar nio och en halvtimme per dag fem dagar i veckan. Det är inom den mexikan-
ska lagens gräns, som är satt till högst 48 timmar per vecka. Karin Ekberg känner 
inte till vilka raster som ges under arbetsdagen. Arbetarna berättar att de endast har 
en halvtimmes matrast. 148 Utöver nio och en halvtimmes arbetsdag förekommer det 
övertid på fabriken.

– Vi får inte betalt för övertid, men man får problem om man inte accepterar övertid, 
säger Rosa Ortiz som arbetat 16 år på fabriken. 149 Rosa tillhör en av de arbetare som 
avskedades under slutet av juni. Hon var engagerad i FAT.

Sandra Hernández som är 44 år och arbetar i monteringen i låskolvsavdelningen 
beskriver sitt arbete som tungt. 150 Hon berättar att när fabriken får stora beställningar 
blir arbetarna tvungna att arbeta ”död tid”. 
– Den tiden belönas med matkuponger, men jag har inte fått några, för jag förstår inte 
hur man fyller i formulären för “död tiden”. 

Sandra Hernández upplever, som era av sina kollegor, att företaget kräver en allt 
snabbare produktionstakt, men att de anställda inte får något i gengäld. De får 
kompensera all tid som de är borta, oavsett om de är sjuka eller tar ut ledighet. Den 
”kompensationen” får de inte betalt för. De intervjuade känner inte till hur många 
dagars ledighet de har rätt till. Enligt de intervjuade arbetarna är det upp till förmän-
nen att bestämma om detta godtyckligt. En av de intervjuade berättar till exempel att 
de tvingas montera 6 500 produkter per dag, mot tidigare 4 500. 151

Assa Abloy svarar att det nns en produktivitetsbonus som kan uppgå till fem procent 
av den anställdes lön. Denna bonus beräknas månadsvis beroende på den anställdes 
produktivitet. Enligt Karin Ekberg på Assa Abloy nås denna bonus av mellan 75 – 90 
procent av de anställda i genomsnitt.

Assa Abloy skriver att företaget ger tio till tjugonio dagars betald semester beroende 
på hur länge man varit anställd. Därutöver kan de anställda få speciella semester-
dagars bonus, enligt företaget. Övrigt tid är obetald ledighet eller måste kompenseras. 
Antagligen är det detta som arbetarna refererar till som att tvingas arbeta “död tid”. 
De upplever att de tvingas arbeta övertid utan betalt, medan fabriksledningen ser det 
som att de anställda kompenserar tidigare ledighet. Flera anställda klagar på detta och 
det är uppenbart att informationen till de anställda om deras rättigheter till ledighet 
och reglerna kring övertid och kompensation brister. 
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Krister Eriksson, vice personaldirektör på Assa Abloy, anser att den ökade pressen på 
de anställda är ett globalt fenomen som Assa Abloy kan göra lite åt.
– Titta i Tyskland där man förlänger arbetstiden och tar bort sociala förmåner för att 
kunna ha jobben kvar. Det är ett faktum som vi kan ogilla, men det är så, säger han.

Lönerna
Minimilönen i Mexiko är drygt 33 SEK per dag 2005 (cirka 660 SEK per månad).152 
Minimilönenivån är dock helt otillräcklig för att komma i närheten av en rimlig 
levnadsstandard. Ett kilo kött kostar 32 SEK och en liter mjölk kostar 5,70 SEK. 153 
En industriarbetare tjänar ofta tre till fyra gånger mer än minimilönen. En städerska 
eller en vakt i Mexiko City tjänar omkring 1500 SEK i månaden. Långa arbetsdagar 
är vanliga och arbetsveckan är ofta sex dagar. 154 Lönerna för kvinnorna på Assa 
Abloys fabrik i Mexiko City ligger på mellan 1 400 till 1 800 SEK i månaden. 155 För 
männen är lönerna generellt högre. Den enda manliga arbetare som blir intervjuad 
uppger att han tjänar 2 400 SEK/månaden.

Det förekommer en bonus för punktlighet som endast utgår om man kommer före 
utsatt arbetstid varje dag. Kommer man försent måste man arbeta in det genom att 
jobba på kvällen. Flera av kvinnorna klagade på detta och berättade att de har en 
mycket lång resväg och att det därför är mycket svårt att alltid komma exakt i tid. 
– Folk som har arbetat kortare perioder i fabriken tjänar mer än arbetare som jobbat 
här länge. Vi har fått en liten löneförhöjning, men det är ett hån, säger Rosa Ortiz 
som arbetat 16 år på fabriken.

– Jag får inte alltid punktlighets- och produktivitetsbonusen för jag bor så långt borta, 
säger Patricia García, som är 41 år och arbetat 13 år på fabriken. 156

Sandra Hernández säger:
– Det har varit en del löneförhöjningar, men det är bara för vänner till förmännen. Jag 
har inte fått någon löneförhöjning. 

Fabriksledningen skriver att puntlighetsbonusen är ett sätt för att få arbetarna att 
komma i tid och påtalar att 70 procent av arbetsstyrkan lyckas nå upp till bonusen.

– Jag kan inte kommentera det här specika fallet, men vi måste se det lite i sitt 
perspektiv. I Mexiko kanske det inte är den svenska samvetsgranna arbetsstyrkan som 
kommer på morgonen och jobbar sina timmar och sen går hem och kommer nästa 
dag. Det är en helt annan kultur och i en sån kultur kanske man måste ha något 
som gör att man är lite mer säker på att arbetarna dyker upp nästa dag, säger Krister 
Eriksson, vice personaldirektör på Assa Abloy.

– Vi kommer att undersöka vad det är för bonussystem och har vi en känsla av 
att det inte är rättfärdigt, även ur mexikanskt synpunkt, så får vi åtgärda det, säger 
Karin Ekberg.

Angående det faktum att era anställda klagar på att nyanställda får högre löner än de 
som arbetat på fabriken länge, svarar Assa Abloy: “Efter sex månader på en position 
kan den anställda få en ny uppgift med högre lön för fabriken utgår från kompetens, 
inte ålder. Att basera lönerna på tid är diskriminerande”, skriver företaget.
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Ur Ismael Villarreal Rodríguez förstudie till SwedWatch 157:

Natalia López är 46 år och bor i Padierna. Hon jobbar som fast anställd sedan 15 
år med sammanfogning av plåtar. Hon jobbar från åtta till halv sex måndag till 
fredag. Hennes arbete kräver ständig koncentration och precision. Hon tycker 
dock inte att hennes ansträngning uppmuntras.

– De betalar mig väldigt lite, nästan bara en symbolisk summa. Om jag ska få 
arbeta övertid måste jag komma klockan sju på morgonen, en timme innan 
arbetsdagen börjar, men jag har så lång resväg så jag har vägrat. 

Natalia López tjänar 1 846 SEK 158 i månaden, vilket hon får ut i veckovisa 
betalningar. Avdrag till det nationella sjukförsäkringssystemet 159 görs enligt 
lagen. Natalia berättar att de kan få punktlighets- och produktivitetsbonus.

– Men bonusen får du bara om du är där tidigare än den formella arbetsdagen 
börjar och allt kan gå förlorat om du är sen en morgon. 

Hon berättar att alla känner sig väldigt pressade av det här systemet. Hon anser 
att stressen beror på övervakarna och att den också leder till olyckor.

– En kvinna svimmade en gång på grund av lösningsmedlen. Samma kvinna hade 
tidigare fått två ngrar amputerade i arbetet. Många har kritiserat doktorn 
här på fabriken för hur han hanterade den olyckan. Han gjorde väldigt lite 
för att hjälpa henne.

Natalia López anser inte att arbetarna har den hälsovård som de skulle behöva på 
fabriken. Hon anser inte heller att CTM hjälper arbetarna.

– Även om det nns ett fack, så betyder inte arbetarna något alls för facket. 
Facket är falskt, för det hjälper inte arbetarna.

Natalia berättar att det genomfördes ett försök att organisera ett oberoende 
fack, FAT, på fabriken 2004. Det ledde till en kamp mellan två fack på 
fabriken.

– Det ledde också till en press från ledningen, vilket fortsätter än idag. De 
försöker snoka reda på vilka som är medlemmar i FAT, berättar Natalia.

– Företaget borde tillåta arbetarna att organisera sig fritt. Det enda vi vill är att 
ha en förändring. Vi vill inte bryta lagen.

Natalia López har inte hört talas om Assa Abloys uppförandekod. Hon avslutar:
– Om arbetarna bara kunde behandlas med större respekt, om de får stöd istället 

för att bli utnyttjade, då skulle allt bli bättre. Arbetarna måste behandlas 
som människor. 
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Diskriminering
Samtliga tolv intervjuade arbetare klagar på den godtyckliga och diskriminerande 
behandlingen av de anställda. Det nns 16 förmän på fabriken som har sina egna 
regler och favoriter bland de anställda. Det nns inga skriftliga regler, utan på 
grundval av hur populär man är hos förmännen får arbetarna olika behandling som 
avgör om de till exempel beviljas ledighet, tillåts vara sjuklediga, får bonus för 
punktlighet eller om de får matkuponger. 
– Förmännen utnyttjar sin makt och matkupongerna används som belöningssystem 
till favoriterna, berättar Miriam Fernández, som arbetat 13 år på fabriken.

Krister Eriksson, vice personaldirektör, säger att han inte kan kommentera det speci-
ka fallet, men han anser att man måste se på uppgifterna om diskriminering ur sitt 
kulturella perspektiv. 
– De har en helt annan människosyn. Många gånger lever man på att man har sin 
makt och man missbrukar sin makt. Men det är inget vi accepterar. Det krävs ofta 
mer än att bara skicka regler från huvudkontoret, utan det handlar om att förändra 
kulturen i grunden, säger han.

Enligt Ismael Villarreal Rodríguez nns också klagomål mot personalavdelningen 
och fabriksledningen för diskriminerande behandling. 160 Yale Securitas Assa Abloy 
har inte kommenterat uppgifterna om diskriminerande behandling. Enligt Karin 
Ekberg, chef för hållbarhetsfrågor, ska uppgifterna undersökas.

Sexuella trakasserier
När Hanna Johansson, projektledare på Fair Trade Center, besökte Mexiko City i 
april 2005 träffade hon Antonio Villabla, generalsekreterare FAT, José Luz Trejo 
som arbetar med Assa fallet på fabriken och Erick Quesnel, koordinatör på FAT. 
Antonio Villabla berättar för Hanna Johansson på Fair Trade Center att det är vanligt 
med sexuella trakasserier på Assa Abloys fabrik. Han berättar att en förman kan be 
en kvinnlig arbetare att komma med på fest. Om hon säger att hon arbetar säger 
förmannen att han xar hennes tidkort. Att följa med innebär med stor sannolikhet 
att man måste ställa upp på sexuella tjänster och säger man nej får man problem på 
arbetsplatsen. Två av de intervjuade arbetarna på fabriken berättar om att de själva 
utsatts för sexuella trakasserier. 161 Går man inte med på örtande, med mera, får man 
problem, berättar arbetarna. Flera av de övriga arbetarna nämner att de känner till att 
det förekommer sexuella trakasserier på era av avdelningarna.

– Jag har utsatts för sexuella trakasserier, berättar Rosa Ortiz, som är 48 år och arbetat 
på fabriken i 16 år. 162 

Hon har fått byta avdelning efter en arbetsskada. Rosa berättar att hon har stora 
problem med förmännen på fabriken och att arbetsmiljön är pressande psykiskt. Rosa 
tillhör de som förlorade jobbet i slutet av juni.

Facklig organisering
Tio av tolv arbetare klagar på CTM, som alltså har skyddsavtal på fabriken. De anser 
att CTM inte gör något för de anställda. Åtta av de intervjuade är positiva till FAT och 
fyra av dem uppger att de också är medlemmar i FAT.

Det framgår av intervjuerna att fabriksledningen anser att det är positivt att vara 
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medlem i CTM och gå på deras möten, etcetera. Att vara medlem i FAT kan däremot 
vara mycket negativt för ens ställning och betyda diskriminering från förmän och 
övervakare. 
– Företaget har er fördelar av CTM än vad arbetarna har, konstaterar Rosa Ortiz. 

– De fackliga företrädarna i CTM lever av arbetarna. Det är skillnad på CTM och 
FAT. En del blev avskedade efter att de försökte skapa en oberoende fackförening, 
säger Verónica Gómez. 

Ismael Villarreal Rodríguez berättar att era av dem som blev intervjuade var mycket 
försiktiga när de berättade om den fackliga situationen på fabriken. Det märktes att 
arbetarna var rädda för att förlora jobben om de uttryckte sympati för FAT. 
– Jag har hört rykten om en annan fackförening, men jag vet inte så mycket om det. 
Fackföreningar är inte något vi pratar öppet om, säger Magdalena Sánchez som har 
arbetat som tillfälligt anställd i åtta månader.

Ändå vittnar era arbetare om den öppna konikt som uppstod 2004. Enligt era 
arbetare försökte fabriksledningen undergräva FATs försök att organisera fabriks-
arbetarna genom att bjuda in ännu en fackförening, Confederación de Trabajadores 
Campesiones (CTC), på fabriken. CTC är ökända för sina våldsamma metoder 
och organisationen blev utesluten från styrelsen på arbetsmarknadsministeriet, the 
Conciliation and Arbitration Federal Board, på grund av sin hårda behandling av 
sina medlemmar, enligt Ismael Villarreal Rodríguez. 163 
– Det har varit problem med trakasserier och påtryckningar. Företaget försökte stoppa 
rörelsen [FAT] genom att låta CTC komma in, säger Miriam Fernández.

Rodrigo Gutiérrez, som är medlem både i CTM och i FAT, berättar att det var 
turbulent under konikten 2004. 
– Fabriksledningen stödde CTC, som kom från Phillips, ägt av Assa Abloy. Syftet 
var att introducera ett till fack (CTC) så att FAT utmanövrerades. De från CTC var 
väldigt aggressiva och hotfulla. Deras folk slogs till och med. De tog också med sig 
inltratörer, säger Rodrigo Gutiérrez.

Assa Abloy skriver i ett svar till SwedWatch att mexikansk lag kräver att de har ett 
fack på fabriken och att de har ett avtal med CTM sedan 1960-talet. 164

“Sedan dess har det inte kommit några förfrågningar genom myndigheterna, av 
de anställda, om att byta fack. Fabriksledningen är förbjuden att delta i en sådan 
förändring för det är en intern sak för de anställda. De måste gå vidare genom arbets-
marknadsmyndigheterna. Ibland händer det att arbetare frågar sina arbetskamrater om 
att se efter ett nytt fack, men innan de har majoritet kan inte detta ske. Det är inte 
någon “company business”.” 

Även FAT och en del av de anställda uppger till SwedWatch att de skulle önska att 
fabriksledningen inte blandade sig i deras fackliga organisering. 
– Assa Abloy är ett starkt företag med en ledning som vet hur den ska göra sitt jobb. 
Men vi tycker inte om att företaget lägger sig i fackliga aktiviteter, säger Rodrigo 
Gutiérrez.

Enligt Karin Ekberg på Assa Abloy har företaget undersökt anklagelserna om 
inblandning från fabriksledningen kring de anställdas organisering, men utan att 
kunna nna grund för detta. 165 
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Hon påpekar att frågan måste lösas på ett för alla acceptabelt sätt.
– Vi står för att man fritt kan välja sin fackförening. Det är vår loso vilken är 
ganska europeisk, och till och med ganska svensk, säger hon.

Hon försvarar dock fabriksledningen i Mexiko City och uppger att de ”strikt följt de 
regler som gäller för den här typen av konkurrens mellan fackföreningar”.

Genusskillnader
Assa Abloys amerikanska avdelningen har redovisat för SwedWatch att det vid 
julis ingång var 210 män och 215 kvinnor anställda vid Yale fabriken. Fem av de 
intervjuade uppger att män tjänar bättre än kvinnor. Flera av de som har intervjuats 
förklarar detta med att män har andra arbetsuppgifter än kvinnorna. Generellt arbetar 
kvinnorna i monteringen och männen med kemikalierna. Männens jobb är ofta fysiskt 
tyngre, medan kvinnornas jobb kräver mer koncentration. Rodrigo, som arbetat 13 år 
på fabriken och är medlem i både CTM och FAT, anser att kvinnorna diskrimineras.
– De får inte samma lön för samma uppgifter. Kvinnorna tjänar mindre, säger 
Rodrigo Gutiérrez. 166 

Med det högre produktivitetskravet är kvinnornas arbete minst lika krävande, anser 
era av de kvinnor som Ismael Villarreal Rodríguez intervjuade på uppdrag av 
SwedWatch. 

Vad vill de anställda?
De intervjuade arbetarna har era önskemål om förändringar på sin arbetsplats. Flera 
önskar att de låga lönerna skulle höjas och att arbetsmiljön förbättras. Några uttrycker 
en önskan om bättre kommunikation med fabriksledningen och mer utbildning i hälsa 
och säkerhet. Samtliga önskar att de skulle behandlades bättre av förmännen. Flera 
av dem uttrycker att företaget borde respektera deras rätt att organisera en oberoende 
fackförening på fabriken.

FAT önskar framförallt att en sluten och demokratisk omröstning om vilket fack som 
ska representera de anställda på fabriken ska kunna ske. För detta behöver facket stöd 
från Assa Abloys ledning så att fabriksledningen i Mexiko går med på det.

Uppförandekoden
Åtta av de tolv intervjuade arbetarna känner till Assa Abloys uppförandekod, men sex 
av dessa anser att koden inte följs på arbetsplatsen. 
– Jag känner till uppförandekoden, men koden följs inte på fabriken. Det har före-
kommit fall av sexuella trakasserier och det nns ingen fackföreningsfrihet, säger 
Rodrigo Gutiérrez. 167
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Sammanfattning av intervjuerna med arbetare på Assa 
Abloys fabrik i Mexiko City:

- Samtliga har klagomål på arbetsplatsen.

- Elva av tolv klagar på arbetsmiljön och hälsosituationen för de 
anställda.

- Samtliga upplever att det förekommer diskriminering och godtycklig 
behandling av förmännen gentemot de anställda.

- Två av tolv säger uttryckligen att de blivit utsatta för sexuella trakas-
serier. 

- Fem av tolv saknar utbildning i hälsa och säkerhet. 

- Minst tre av tolv klagar på de låga lönerna.

- Tio av tolv anser att facket (CTM) inte representerar arbetarna.

- Åtta av tolv vittnar om att FAT medlemmar motarbetats av fabriksled-
ningen. 

- Tre av tolv säger att FAT-medlemmar blivit avskedade på grund av 
sitt fackliga arbete.

- Åtta av tolv känner till koden, men nästa lika många (sex av dessa åtta) 
anser att koden inte följs.
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Summering Mexiko 

– Svenska företag är inte bättre än andra företag, säger Antonio Villabla, generalse-
kreterare i FAT. 168

Man kan bara ana den bitterhet och besvikelse som döljer sig i hans uttalande. Som 
generalsekreterare i ett oberoende fack i Mexiko har han sett mycket och har därför 
möjlighet att jämföra olika länder. Ändå nns det ett hopp om att Sverige ska stå 
för fackföreningsfrihet och mänskliga rättigheter. Många arbetare visar en tro på att 
allt skulle ordna sig om den svenska Assa Abloy-ledningen bara ck reda på hur 
arbetarna har det.
– Assa Abloy-ledningen i Sverige borde komma till Mexiko och se vilka arbetsvillkor 
vi har. Aktieägarna vet alla bra saker, men information om de dåliga sakerna kommer 
inte ut. Det borde vara rättvisa arbetsvillkor här, tycker Fernanda Velasco som arbetat 
i nio år på fabriken.

Intervjuerna med de anställda tyder på att Assa Abloys fabriksledning i Mexiko City 
kränker grundläggande mänskliga rättigheter, till exempel rätten att få organisera sig 
fritt utan hot om trakasserier, rätten till lika behandling och rätten till en hälsosam 
och säker arbetsmiljö. Dessa rättigheter är fastslagna av FNs arbetsrättsorgan ILO 169 
samt OECDs riktlinjer för multinationella företag. 170 Dessa dokument är också de 
som Assa Abloy säger sig utgå från i sin uppförandekod.

Assa Abloys satsning på sin uppförandekod har inte lyckats hjälpa de anställda att 
bevaka sina rättigheter ännu. Förvånansvärt många (åtta av tolv) känner till koden, 
men nästa lika många (sex av dessa åtta) anser att koden inte följs. Eftersom 
arbetsmiljön präglas av godtycklig och diskriminerande behandling från förmännens 
sida är det nog inte heller speciellt många som skulle våga klaga på detta faktum. 
Karin Ekberg på Assa Abloy erkänner att detta är ett problem. 
– Därför har vi sagt att vi har möjligheten att man kan rapportera till huvudkontoret. 
Det skulle ju ha varit bra för oss om de personer som ni intervjuat hade vänt sig 
direkt till oss, säger hon.

Karin Ekberg förstår att det dock kan vara ett väl stort steg för en anställd i Mexiko 
att vända sig direkt till deras huvudkontor.

De anställda i Mexiko har en mycket svag position på grund av att arbetsgivaren inte 
informerar dem om deras rättigheter och arbetsförmåner. Flera av de anställda vet inte 
vilken ledighet de har rätt till, utan är utelämnade till förmannens godtycke.
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Slutsats
”De människor, vars arbete bidrar till företagets framgång, ska inte berövas sina 
grundläggande mänskliga rättigheter eller tvingas lida fysiskt eller psykiskt av sitt 
arbete”, står det att läsa som inledning till Assa Abloys uppförandekod. 171 Det är 
tydligt att detta tyvärr inte är fallet i Assa Abloys tillverkning, varken i Rumänien 
och Mexiko.

Assa Abloy har påbörjat ett arbete för att säkerhetsställa ett socialt ansvarstagande 
inom koncernen. Företaget har samtidigt genomfört ett större besparings- och effekti-
viseringsarbete. SwedWatchs granskning visar att dessa två olika processer uppenbar-
ligen inte har harmoniserats. Arbetet med att se till att alla koncernens anläggningar 
runtom i världen respekterar rimliga arbetsvillkor och respekt för arbetarnas rätt-
tigheter har inte prioriterats i lika hög grad som besparingarna och effektivisering 
gjort. Frågan är om det ens är möjligt att genomföra dessa effektiviseringar utan 
att arbetstagarna behandlas på ett sätt som strider mot grundläggande mänskliga 
rättigheter i arbetslivet. 

Krister Eriksson, vice personaldirektör, tror att Assa Abloys uppförandekod kan 
motverka den risken. Han menar att ett grundläggande skydd för alla medarbetare 
även ska ges när produktionskraven ökar.
– Produktionsökningen får inte ske till varje pris, tillägger Karin Ekberg, chef för 
hållbarhetsfrågor.

Båda anser att Assa Abloys fabriker i lågkostnadsländer håller hög klass jämfört med 
lokala industrier och andra utländska bolag.
– Det handlar inte om att maximalt utnyttja lågkostnadskriteriet, säger Karin Ekberg.

Vittnesmålen från anställda i Rumänien och Mexiko visar att Assa Abloy inte har 
lyckats med sin ambition. De lokala fackföreningarna, både i Rumänien och Mexiko, 
har svårt att nå fram till Assa Abloys ledning. I Rumänien är processen dock igång. 
Genom att den ena fackföreningen på fabriken valde att gå ut hårt mot företaget och 
sprida sina klagomål internationellt, har de rumänska facken nu fått gehör från de 
svenska facken som i sin tur förhoppningsvis kan få gehör från företagsledningen i 
Sverige. Ett fackligt utbildningsprojekt startar hösten 2005.

För de anställda och deras försök till att organisera sig i en ny fackförening på 
fabriken i Mexiko City ser det värre ut. Fram till i juni 2005 har omfattande avske-
danden av de anställda genomförts. I värsta fall har möjligheten till att organisera 
ett oberoende fack på fabriken försvagats så kraftigt att det är omöjligt att få till ett 
oberoende fack på fabriken.

Assa Abloy hävdar att företaget inte kan blanda sig i de anställdas val av fack-
förening, utan hänvisar till det avtal som nns med CTM sedan 1960-talet. Detta är 
ett så kallat skyddsavtal som de anställda på fabriken inte har valt, utan det har gjorts 
upp av fabriksledningen och CTM. Att som Assa Abloy gör, hänvisa till detta avtal 
för att inte ”blanda sig i” fackliga angelägenheter, visar på okunskap om den fackliga 
situationen i Mexiko. Vittnesmålen från fabriken visar att fabriksledningen redan är 
djupt inblandad i att stödja det ofciella facket CTM och motarbeta organiseringen av 
FAT på fabriken. För att återupprätta förtroendet för att Assa Abloy 
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tillåter sina medarbetare att fritt välja fackförening borde företaget åtminstone under-
lätta så att en sluten omröstning ska kunna genomföras på fabriken. (Se även Fair 
Trade Centers och SwedWatchs rekommendationer nedan).

Assa Abloy har i sina kommentarer till denna rapport tillbakavisat en del av kritiken 
som framförs av de anställda. Assa Abloy bygger sin bild på uppgifter från fabriks-
ledningarna. SwedWatchs rapport bygger på uppgifter från de anställda. I vissa fall 
skiljer sig fakta och ord står mot ord. I vissa fall väljer Assa Abloy att inte ta de 
anställdas vittnesmål på allvar. Anmärkningsvärt är till exempel att företaget väljer 
att inte hörsamma klagomålen om arbetsmiljöproblem som de rumänska arbetarna 
vittnar om.

SwedWatchs granskning har visat att Assa Abloy för närvarande inte har en fullgod 
kontroll över att deras fabriker runtom i världen erbjuder sina anställda en etiskt 
godtagbar arbetssituation. SwedWatch har funnit två fabriker där anställda vittnar om 
kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Karin Ekberg anser dock att både 
Yale Security Assa Abloy i Mexiko och Urbis Security Assa Abloy i Rumänien är 
exempel på fabriker med bra miljö- och arbetsvillkor. Det är endast anklagelserna om 
diskriminerande och godtycklig behandling från förmännen i Mexiko som företaget 
anser att de behöver undersöka och eventuellt åtgärda. Företaget har också sagt att 
de ska se över hälso- och säkerhetsutbildningarna på båda fabrikerna. Assa Abloy har 
uppenbarligen valt att ställa högre tilltro till fabriksledningarna i de båda länderna 
än till de anställdas vittnesmål. De förhållanden som SwedWatch lyckats visa på 
är dessvärre relativt normala missförhållanden i låglöneländer och Assa Abloys 
koncernledning får inte fram den här typen av information. Det är därför synd och 
förvånande att företaget valt att inte ta de anställdas uppgifter på större allvar.

Det är oftast värre arbetsvillkor och arbetsmiljö i leverantörsleden. De här fallen 
gäller båda förhållandena i Assa Abloys egen produktion. Detta är oroande, eftersom 
Assa Abloy har omkring 20 000 leverantörer runtom i världen, som de inte har 
påbörjat några etiska eller miljömässiga kontroller av ännu. Assa Abloy genomför 
för när varande inte någon uppföljning av sin uppförandekod. Företaget kan inte ge 
någon statistik över kemikalieanvändning, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, jämlikhet, 
med mera där man kan jämföra hur etikarbetet följs upp runtom i världen. Företagets 
uppgifter om att de håller en hög standard i låglöneländer är därför omöjlig att bevisa.

Karin Ekberg på Assa Abloy försvarar delvis bristen på konkret uppföljning med 
bolagets kraftiga expansion fram till 2001. Men givetvis kan ett företag resonera 
tvärtom istället. När ett bolag planerar en sådan kraftfull expansion som Assa 
Abloy gjort sedan1994 krävs starka koncernövergripande riktlinjer innan expansio-
nen genomförs. Istället måste företaget nu i efterhand prioritera detta område och 
externt redovisa varje steg. Detta är nödvändigt för att skapa förtroende för Assa 
Abloys etiska ambitioner och övertyga aktieägare och kunder om allvaret bakom dess 
antagna uppförandekod.
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Rekommendationer från SwedWatch 
och Fair Trade Center
Mot bakgrund av denna studie bör Assa Abloy genomföra era viktiga åtgärder för 
att se till att koncernens verksamhet sker i enlighet med Assa Abloys fastställda 
uppförandekod, International Labour Organisations (ILOs) konventioner och OECDs 
riktlinjer för multinationella företag.

Mot bakgrund av intervjuerna med anställda vid Assa Abloys fabriker i Rumänien 
och Mexiko samt lokalt fackliga företrädare anser SwedWatch och Fair Trade Center 
att Assa Abloys agerande strider mot era punkter i OECDs riktlinjer för multinatio-
nella företag; 172

1. Rätten till organisering (kap 4.1.a, 4.2,)
2. Rätten till en hälsosam och säker arbetsmiljö (Kap 4.4.b)
3. Rätten att inte behandlas godtyckligt och utsättas för diskriminering 
 (kap 4.1.d)
4. Rätten till information som berör arbetstagarnas situation (kap 4.3 
 och 4.6)
5. Rätten till konsultation med arbetsgivaren (kap 4.2)
6. Rätten till utbildning inom hälsa- och säkerhet (kap 5.7)

Rumänien:
Med utgångspunkt från ovan artiklar i OECDs riktlinjer för multinationella företag 
anser Fair Trade Center och SwedWatch att Assa Abloy omgående bör vidta åtgärder 
enligt nedan i Rumänien. Dessa förändringar bör genomföras i samråd med fack-
föreningarna på arbetsplatsen, Metal Urbis Union och Free Union Urbis Security:

1. Förbättra arbetsmiljön (förbättra ventilationssystemet, skyddsutrust-
ningen med mera).
2. Förbättra kommunikationen med och informationen till de anställda 
och facken (se till att fackliga representanter inbjuds till det adminis-
trativa rådet i enlighet med rumänsk lag, andra sätt som tas fram i 
samråd med facken på arbetsplatsen).
3. Förbättra utbildningen om hälsa och säkerhet.
4. Undersök och se till att eventuell diskriminering baserad på vänskaps- 
eller släktband med fabriksledningen upphör.
5. Se över ersättningen till kvinnliga arbetare och åtgärda eventuell 
diskriminering baserad på kön.
6. Se till att alla anställda snarast skyddas av fungerande sjukdoms- och 
olycksfallsförsäkringar.

Mexiko:
Med utgångspunkt från ovanstående artiklar i OECDs riktlinjer för multinationella 
företag anser Fair Trade Center och SwedWatch att Assa Abloy omgående bör vidta 
nedanstående åtgärder i Mexiko:

1. Tillåt en anonym omröstning om vilken fackförening som ska 
representera arbetarna vid nästa kollektiva förhandling.
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2. Låt en oberoende part undersöka anklagelserna om att fabriksled-
ningen blandat sig i arbetarnas försök till organisering genom att hota, 
trakassera de anställda och se till att detta upphör med omedelbar 
verkan.
3. Låt en oberoende part undersöka de anställdas klagomål om diskrimi-
nerande och godtycklig behandling, inklusive sexuella trakasserier, från 
förmännen. Vidta därefter åtgärder.
4. Se över och förbättra utbildningen om kemikalier och säkerhetsföre-
skrifter på fabriken.
5. Undersök och se till att bonussystemen för produktivitet och punktlig-
het är rimliga och tas fram i samråd med de anställda.

Allmänt:
1. Assa Abloy bör göra en större ansträngning att nå ut med de anställdas 
möjlighet till klagomål när de rättigheter som speciceras i uppförande-  
koden kränkts.
2. Företaget bör se till att de anställda får information om att de har de 
rättigheter som slås fast i koden genom en mer omfattande utbildning, 
gärna genom att lokala fack, frivilligorganisationer och utomstående 
experter bjuds in till arbetsplatserna och att kontinuerliga workshops 
genomförs där de anställda aktiveras.
3. Inled förhandlingar med Metall och SIF om att upprätta ett globalt 
fackligt ramavtal inom Metallinternationalen (IMF).
4. Skynda på processen med att externt redovisa uppgifter om miljö- och 
sociala indikatorer på fabrikerna. Redovisa var och när utfasningen av 
klorerade lösningsmedel och hexavalent krom genomförs.
5. Fastställ omedelbart en tidsplan för uppföljningen av uppförande
koden.

Ovanstående åtgärder som handlar om arbetstagarnas arbetsvillkor bör ske i samråd 
med de svenska fackförbunden Metall och SIF, samt Assa Abloys European Workers 
Council, EWC, främst när det gäller Rumänien. Fair Trade Center och SwedWatch är 
villiga att föra en dialog med Assa Abloy angående genomförandet av ovanstående 
rekommendationer. 

SwedWatch och Fair Trade Center har i sina rekommendationer valt att utgå från 
OECDs riktlinjer för multinationella företag. Detta av era anledningar: Dels har 
Assa Abloy självt sagt sig utgå från dessa riktlinjer, dels nns det möjlighet till 
uppföljning genom att en anmälan kan göras till den nationella kontaktpunkten. I 
nationella kontaktpunkten sitter representanter från arbetstagare, arbetsgivare samt 
staten (UD). En annan anledning är att paragraferna i OECDs riktlinjer för multina-
tionella företag refererar även till ILOs konventioner och ILOs trepartsdeklaration 
gällande multinationella företag från 1977. Den svenska regeringen rekommenderar 
alla svenska företag att följa riktlinjerna.
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ASSA ABLOYs uttalande i samband med SwedWatch rapport ”Expansion i 
låglöneländer med etiska risker - en rapport om Assa Abloy i Rumänien och 
Mexiko, SwedWatch utkast 2005-08-26.”

ASSA ABLOY och jag personligen har tagit del av utkastet till den rapport du håller 
i händerna. Utkastet var daterat 26 augusti 2005 och detta brev baserar sig på den 
versionen. Förändringar kan ha gjorts i rapporten som vi inte har tagit del av när 
detta brev skrevs.

ASSA ABLOY har sedan bolagets grundande 1994 förvärvat mer än 100 bolag i 
40 länder. ASSA ABLOY har genomfört förvärv för att få tillgång till de lokala 
marknaderna. Vi har idag produktion i både hög- och lågkostnadsländer. Koncernen 
har haft en medveten strategi att kontinuerligt utveckla de bolag som har förvärvats.    

Vårt arbete med hållbar utveckling, dvs. miljö, etik och sociala frågor, inkluderar 
även arbetsrätt, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. För att underlätta styr-
ningen av dessa frågor, införde vi i oktober 2004 en uppförandekod. Den baserar 
sig dels på våra övergripande policies, dels på internationella riktlinjer, t.ex. ILOs 
kärnkonventioner. Uppförandekoden kommunicerades i hela organisationen under 
våren och försommaren 2005. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på att alla 
medarbetare ska känna till den. Det är ett ledningsansvar att säkerställa att koden 
efterlevs. I den mån problem uppstår som inte kan lösas lokalt, nns rutiner för 
att behandla varje ärende i samråd med fackliga representanter. Anmälan kan göras 
anonymt.

Under 2004 har vi genomfört djupgående undersökningar av alla våra fabriker vad 
det gäller yttre miljö och vi har sjösatt ett ambitiöst miljöprogram. Detta innefattar 
t.ex. implementering av miljöledningssystem enligt ISO 14001, införande och redo-
visning av nyckeltal, program för energieffektivisering och översyn av användningen 
av organiska lösningsmedel och olika alternativ till dem. 

Under hösten 2005 kommer vi att undersöka hur våra lokala bolag hanterar de 
ytterligare frågor förutom miljö som berörs i uppförandekoden. Därefter kan vi 
utarbeta handlingsplaner och bestämma indikatorer för styrning och uppföljning. 

Vi har vidare skapat riktlinjer för integrering av kriterier från uppförandekoden i 
affärsprocesser som större investeringar och förvärv. Sedan slutet av 2004 pågår 
lokala aktiviteter med att inkludera alla frågor i uppförandekoden i vårt system för 
kontroll av leverantörer. Det föreligger ett fullständigt koncept för hur värdering och 
inspektion av leverantörer skall ske. 

I rapporten från SwedWatch har vi emottagit kritik angående arbetsförhållandena i 
våra fabriker på ASSA ABLOY Rumänien och på Yale i Mexiko.  
Kritiken kretsar framförallt kring:
- anklagelser om lagöverträdelser
- löner och förmåner
- arbetsmiljö - hälsa & säkerhet
- diskriminering och trakasserier
- försvårande av fackliga aktiviteter 

Under perioden 2005-08-30 - 2005-09-05 har vi försett SwedWatch med ett 40-tal 
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detaljerade kommentarer samt tillrättalägganden av felaktiga uppgifter i rapportutkas-
tet. Vi har inte sett hur dessa har påverkat den slutliga versionen. 

Frågor som rör hållbar utveckling är oerhört viktiga för oss och vi känner inte igen 
oss i den bild som SwedWatch ger i sin rapport. Delar av rapporten bygger på gamla 
uppgifter. Andra delar av rapporten innehåller rena felaktigheter. Många delar är vaga 
och därför omöjliga att bemöta.

Vi har tillsammans med våra lokala bolag, med en vecka till förfogande, granskat 
vår efterlevnad av lagar i de fall där SwedWatch hävdar att vi begår överträdelser, 
men har inte i något enda fall kunnat veriera att så skulle vara fallet. Vi vill i detta 
sammanhang understryka att vi har fullt förtroende för våra lokala chefer.

I Rumänien och Mexiko betalar vi betydligt mer än den lagstadgade minimilönen. 
Dessutom erbjuder vi frivilliga förmåner som språkutbildning och extra semesterda-
gar.

Vad det gäller arbetsmiljö - hälsa & säkerhet har vi valt exemplet Rumänien och 
nämner här några av de aktiviteter som berör detta område:
- Medarbetarna är lagenligt försäkrade mot sjukdomar och olyckor. 
- En inspektion av arbetsmiljömyndigheten har genomförts med tillfredsstäl-
lande resultat.
- Nödvändig skyddsutrustning nns tillgänglig. Hälsoskyddskommittén, som 
även har representanter från facket som medlemmar, beslutar vilka produkter som 
skall köpas in. Vi tillstår att det nns ett informationsbehov för att motivera medarbe-
tarna att alltid använda skyddsutrustningen.
- Den läkare som genomför den årliga hälsoundersökningen attesterar att det 
inte föreligger någon hälsorisk för medarbetaren. 
- Läkare nns på plats dagligen och informerar om hälsa & säkerhet.

Rapporten tar också upp diskriminering och trakasserier. Vi har inte funnit belägg för 
att sådant beteende skulle förekomma och ledningen i bolagen arbetar kontinuerligt 
med att se till att denna typ av oacceptabelt beteende inte förekommer. Om så ändå 
skulle ske nns rutiner för att rapportera problem som tidigare nämnts.
 
Påståendet om försvårande av facklig verksamhet gäller en konikt mellan två olika 
fackföreningar i Mexiko. Vår bedömning är att det vore felaktigt av företaget att 
intervenera och ta ställning för en av parterna.

Sedan bolagets bildande har ASSA ABLOY arbetat aktivt med att bygga upp och 
vårda en företagskultur baserad på tydliga värderingar. Bland dessa värderingar har 
etik och respekt för andra människor och kulturer en framträdande plats. Dessa 
värderingar har skapat en stark företagskultur som genomsyrar vår verksamhet. Våra 
medarbetare ska ha bra arbetsförhållanden - oavsett var de är anställda i världen. Vi 
har kommit en god bit på väg och genomför kontinuerligt förbättringar, men inser 
naturligtvis också att vi har mycket kvar att göra.

Med vänliga hälsningar

Bo Dankis
VD och koncernchef
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Uttalande från arbetstagarrepresentanternas i ASSA ABLOYs styrelse respek-
tive i European Works Council, EWC i samband med SwedWatch rapport 
”Expansion i låglöneländer med etiska risker - en rapport om Assa Abloy i 
Rumänien och Mexiko, SwedWatch utkast 2005-08-26.”

Vi vill i egenskap av fackliga företrädare i ASSA ABLOYs styrelse respektive i 
European Works Council, EWC ge vår kommentar till SwedWatch rapport:

1. Allmänt om relationerna mellan fack och ASSA ABLOY management.

Den kommunikation och information mellan de anställdas representanter och ASSA 
ABLOYs ledning som vi i första hand kan yttra oss om täcker Sverige och de länder 
som ingår i ASSA ABLOY EWC. Inom dessa områden har vi mycket bra uppbyggda 
nätverk. När det gäller ASSA ABLOY world wide försöker vi att med hjälp av Sif, 
Svenska Metall, EMF och ILO nå ut till nationella förbund och lokala fackföreningar. 
Vi vill påstå att den kommunikation som de svenska facken och ASSA ABLOY EWC 
har med ASSA ABLOY Management är mycket god.

När det gäller ASSA ABLOY s uppförandekod har Sif och Metallklubbarna inom 
ASSA ABLOY Sverige tagit upp frågan om tecknande av IFA med ASSA ABLOY 
AB Management. Ett IFA tecknas vanligtvis mellan ett företag och ILO men även 
avtal på EWC nivå kan och har tecknats. Vi kommer att fortsätta diskussionerna med 
företagsledningen om ett IFA men vad som blir resultatet av dessa diskussioner är 
för tidigt att uttala sig om.  

2. Mexiko.

I fallet Mexiko har det varit väldigt svårt att få kontakt med de lokal facken. Jag 
har vid upprepade tillfällen försökt att via e-post adresser till både CTM och FAT  
få kontakt med de lokala representanterna men så här långt har jag tyvärr inte fått 
någon respons vilket är synd då jag varit beredd att personligen åka till Mexiko för 
att på plats ta reda på vad som händer.  Därför är det omöjligt att från fackligt håll 
bemöta den kritik som redovisas i Din rapport. Vi fortsätter dock att söka kontakt 
och förhoppningen är att vi inom en snar framtid också lyckas få direktkontakt med 
våra kollegor i Mexiko.  

Mats Persson
Vice ordförande i Metallklubben på Assa
Arbetstagarrepresentant i ASSA ABLOY AB bolagsstyrelse

3. Rumänien

Jag har under de senaste tre månaderna besökt Rumänien ett antal gånger och då haft 
möten med både mina fackliga kollegor på såväl ASSA ABLOY Romania som på 
SOLIDARITATEA samt företagsledningen på ASSA ABLOY Romania och vid mitt 
senaste besök även som gäst vid SOLIDARITATEA’s extra kongress den 31/8-2/9 
2005. 

Mina fackliga kollegor på såväl ASSA ABLOY Romania som på SOLIDARITATEA 
hävdar att det mesta som nämns i SwedWatch rapporten inte är aktuellt längre. 
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Kommunikation och information mellan fack och företag på ASSA ABLOY Romania 
parterna fungerar mycket bra idag och de fackliga företrädarna har idag direkt kom-
munikation med den lokala företagsledningen och får även två gånger per år möjlig-
het att träffa ASSA ABLOYs ledning vid EWC möten. Detta är mycket glädjande och 
här skall framförallt de lokala facken och den lokala företagsledningen honoreras.

Det nns naturligtvis hela tiden saker som kan och skall förbättras när det gäller 
arbetsmiljö och arbetsvillkor för de anställda men jag är övertygad om att om alla 
parter fortsätter på den inslagna vägen så kommer detta att ske men självklart kan 
inte allt byggas på en dag utan en plan baserad på de ekonomiska villkor som gäller i 
företaget och som båda parter är överens om. 

Vid våra senaste möten har tyngdpunkten legat på planering av projektet ”Change of 
experiences - 2005” som startar första veckan i oktober 2005 med ett seminarium i 
Rumänien och följt av ett seminarium i Sverige i mitten av december 2005.  Det är 
ett fackligt projekt med deltagare från de lokala facken och företagsledningarna  på 
ASSA ABLOY Romania och Assa i Eskilstuna som som skall utbyta erfarenheter om 
hur det är att arbeta fackligt i ett multinationellt företag.  

Gösta Johnsson
ASSA ABLOY EWC

4. Sammanfattning

Inom Sverige och Europa har facken ett mycket bra nätverk för kommunikation med 
ASSA ABLOY Management på olika nivåer och vår erfarenhet är att samarbetet med 
koncernledning och de lokala ledningarna fungerar bra. Självklart har vi inte alltid 
samma uppfattning i alla frågor men det viktigaste är att komma till ett gemensamt 
beslut som båda parter kan stå för. När det gäller fack och ledningar utanför EWC 
har vi inte lika bra etablerade kontakter men frågan blir ju högaktuell när nu diskus-
sionerna om ett IFA är igång så vår förhoppning är att i framtiden få lika bra nätverk 
globalt som inom Europa. 

Med vänliga hälsningar

Mats Persson och Gösta Johnsson
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