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Rusta kommentarer till Swedwatch rapport 
 
På Rusta ser vi positivt på den rapport som Swedwatch presenterat. Vi har fått 
uppslag till förbättringspotentialer, till exempel kring: 
-Val av fackföreningsrepresentanter 
-Arbetstider 
-Utbildningsmaterial till leverantörer och dess anställda 
 
Rapporten har även gett oss inspiration från de andra företagens arbete, bland 
annat gällande: 
-Utbildning om de anställdas rättigheter och villkor 
-Hur man kan skapa kanaler för leverantörernas medarbetare att uttrycka sin åsikt 
 
Rusta ser fram emot en fortsatt dialog med Swedwatch för att gemensamt 
åstadkomma hållbara förbättringar inom CSR-området.  
 
Vi anser att rapporten ger en balanserad bild av var RUSTA är i utvecklingen av 
CSR-arbetet. Rusta är på väg och vill fortsätta att utvecklas inom CSR. 
 
 
Vi delar rapportens slutsats att leverantör ”E” har förbättringspotentialer i sitt 
arbetsmiljöarbete. Det systematiska säkerhetsarbetet har påbörjats, se några 
exempel nedan: 
-Individuella punktutsug vid löd-stationer 
-Leverantör ”E” dokumenterar, utreder, inför korrigerande åtgärder och anslår 
resultaten av arbetsplatsolyckor på anslagstavlor i produktionen – i utbildningssyfte 
(se bilder nedan) 

 
Bild 1: Tidigare hölls komponenten för hand vid pressning 
Bild 2: Den 29 augusti 2011 skedde en arbetsplatsolycka i form av en klämskada 
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Bild 3: Idag har en fixtur tagits fram som fixerar komponenten vid pressning 
Som ett andra steg har fotoceller börjat monteras på pressarna för att förhindra 
klämskador (fotocellen bryter strömmen om en hand är inne i pressen) 
Nästa steg är att installera tvåhandsgrepp på pressarna (två handopererade 
knappar behöver pressas ned samtidigt för att pressen skall starta) 
 
-Inkapsling av kugghjul och drivremmar (se exempel nedan) 

 
Bild 1: Tidigare var drivremmen öppen 
Bild 2: Nu är drivremmen inkapslad 
 
-Anslag i anslutning till personalmatsalen om hur man färdas säkert i bilar, bussar 
och på motorcyklar samt exempel på konsekvenser vid olyckor 
 
Rusta har begärt att få leverantör ”E’s” syn på uppgifterna i rapporten om att de ej 
betalar lagstadgad övertidsersättning. 
 
 


