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Granskningen är utförd av Råd & 
Rön i samarbete med den interna
tionella konsumentorganisatio nen 
ICRT. Upp gifterna bygger dels på 
öppen in for ma tion, som webb
platser och bro schy  rer, dels på 
anonyma förfråg ningar via mejl, 
telefonsamtal och brev. Dessutom 
har granskarna besökt företagens 
huvudkontor och produktions an
lägg ningar, i de fall då tillverkarna 
har tillåtit besök från ICRT.

Granskningen har viktats enligt 
följande: Produktionsanläggning 
55 procent, varav sociala frågor 
utgör 35 procent och miljöfrågor 
20 procent. Tillverkaren 45 procent, 
varav företagspolicy utgör 10 pro
cent, an  ställdas villkor 5 procent, 
information till konsument 15 pro
cent och insyn för konsument 15 
procent.

Modeller: Vi har valt ut några mo
deller från varje tillverkare och följt 
dessa genom hela produktionen. 

Löparskor från Adidas och 
Reebok kan du köpa med gott 
sam  vete. Företagen har ett bra 
miljö  arbete och ett bra socialt 
ansvarstagande.

Det företag som är absolut sämst 
i vår granskning är Saucony, me
dan Brooks och Asics är något 
bättre på den öppna informatio
nen på sina webbplatser.

Nike tillät inte granskarna att 
be  söka företaget, varken hu vud 
kon toret eller någon pro duk
tions  anlägg ning. Det drar ner 
omdömet för Nike, som i öv rigt 
har bra information till kon su
menterna.

Vad säger tabellen? Kort om 
granskningen

Läs mer om Nikes under
leveran tö rer i Vietnam på 
sidorna 35–39.

I några fall har modellen slutat till
verkas när vi har kommit till produk
tionsanläggningen och då har vi i stäl
let undersökt den modellens efter föl
jare.

Samlat omdöme:

+  Acceptabelt
l Mindre bra

–  Dåligt

Produktionsanläggning, sociala 
frågor: Det sociala ansvarstagandet på 
fabriken, inklusive anställningsförhål
landen, löner, möjligheter till fackligt 
engagemang, hälsofrågor, diskrimi ne
ring, utbildning med mera. Omdömet 
gäller också hur väl företagets policies 
följs och vilka krav anlägg ningarna 
ställer på underleverantörer.

Produktionsanläggning, miljöfrå gor: 
Hur väl produktionsanlägg ningen följer 
företagets miljöpolicy och hur upp
följningen av miljöåtgärder sker.

Tillverkarens företagspolicy: Före

ta gets riktlinjer för miljö och socialt 
ansvar.

Anställdas villkor: Arbetsförhållan den 
för hela företaget, inklusive arbetstider, 
hälsoundersök ningar, utbild ning, pen
sions och sjukför säkringar med mera.

Information till konsument: Den  
öppna information om sociala frågor 
och miljöfrågor som ges till konsu
menten, framför allt på företagens 
webb platser.

Insyn för konsument: Företagens  
tran sparens när det gäller att lämna  
ut information till kon su menter.

Svarar på undersökningen: Huruvida 
företaget har svarat på ICRT:s skrift
liga undersökning.

Tillåter besök på företaget/pro    duk-
tionsanläggningen: Huru vida före  
ta  get har tillåtit att ICRT besöker  
huvudkontoret och produktions an  
lägg ningen.

Varumärke Adidas Reebok 
(Adidas 
group)

Puma New 
Balance

Mizuno Nike Asics Brooks Saucony

Modeller adiStar 
Salvation, 
adiStar 
Ride, 
Diramo, 
Supernova 
Glide

Premier 
Trinity 
KFS III, 
Premier 
Ultra KFS

Mag
netist, 
Eutopia

1224, 
1063

Wave 
Nirvana, 
Wave 
Rider

Air Vome
ro+4, Air 
Structure 
Triax+12, 
Dart VI, 
Zoom 
Victory

GT 2140, 
GelNum
bus 10

Trance 8, 
Glycerin 7

Omni 
Moder
ate 7,  
Triumph 6

Samlat omdöme + + + l l – – – –
Produktionsanlägg-
ning, sociala frågor + + + l l – – – –
Produktionsanlägg-
ning, miljöfrågor + l l l – – – – –
Tillverkarens 
företagspolicy + + + l l l – – –
Anställdas villkor + + l l l – – – –
Information till 
konsument + + + l l + + l –
Insyn för konsument + + + l + – – – –
Svarar på 
undersökningen

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Tillåter besök på 
före taget/produk-
tionsanläggningen

Ja/ja 
(Kina, 
Fujian)

Ja/ja 
(Kina, 

Guang
dong)

Ja/ja 
(Kina, 

Guang
dong)

Ja/ja 
(Kina, 

Guang
dong)

Ja/ja 
(Kina, 
Fujian)

Nej/nej 
(ingen 

uppgift)

Nej/nej 
(ingen 

uppgift)

Nej/nej 
(ingen 

uppgift)

Nej/nej 
(ingen 

uppgift)
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