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FRITID | Granskning: Etiska löparskor
intervjuer. Det är CSR-arbetet* som har granskats
– det vill säga hur företagen tar sitt ekonomiska,
miljömässiga och sociala ansvar.
FYRA TILLVERKARE, BROOKS, Adidas, Reebok och
Salomon, har svarat på alla enkäter och fått
acceptabla resultat. De är öppna med sin CSRpolicy, arbetarna har ordentliga anställningskontrakt och försäkringar, och lönerna betalas ut
punktligt varje månad. Lokalerna är också luftiga
och välventilerade, särskilt hos Reebok i Vietnam
och Salomon i Indien.
Asics har bara svarat på tre av våra fyra enkäter,
och har inte tillåtit något besök i fabriken.
Allvarlig kritik riktas mot Nike, New Balance,
Mizuno och Saucony, som inte har svarat på våra
enkäter och inte har tillåtit någon kontrollant att
komma in i sina fabriker.
Vi lyckades dock bli insläppta i en Sauconyfabrik
i Kina, under en annan förevändning än att granska CSR-arbetet. Där kunde vi konstatera att lukten
av lim var stark, trots att en utsugningsanläggning
fanns. Ingen av arbetarna bar andningsmask.
Några sjuk- eller olycksfallsförsäkringar för de anställda fanns inte. De hade skrivit på anställningskontrakt, men hade inte fått behålla någon kopia.
En arbetare hos en av Sauconys underleverantörer berättade att de ibland var tvungna att jobba
övertid ”tills solen gick upp”. För att inte arbetarna
skulle sluta med kort varsel höll fabriksledningen
alltid en månadslön innestående som pant.
När vi i efterhand bad Sauconys ledning att ta
ställning till dessa uppgifter ﬁck vi inget svar.

Fabrikerna i Asien har hittills inte gjort sig kända
för något omfattande miljöarbete, men nu verkar
en förändring vara på gång. När vi frågade om
olika åtgärder på miljöområdet visade det sig att
avfallet återvinns hos alla de fyra företagen som
ﬁck bäst resultat i vår granskning. Adidas, Reebok
och Salomon använder dessutom förnybar energi,
och alla fyra har vidtagit olika energibesparande
åtgärder vid fabriken. Reebok och Adidas anlitar
så miljövänliga transporter som möjligt.
EN VIKTIG DEL av företagens CSR-arbete är transparensen, det vill säga hur öppna de är med sin
information. Vi har bland annat granskat deras
policyer och uppförandekoder, samt bedömt hur
lättillgängliga de är. En del av materialet ﬁnns bara
skriftligt, men skickades in till våra granskare.
Annat är tillgängligt för allmänheten på företagens webbplatser. De fyra tillverkare som ﬁck
bäst resultat i vår granskning var bra på att lämna
ut information.

VAD SÄGER TABELLEN?
Granskningen är utförd av Råd & Rön i samarbete
med andra internationella konsumenttidskrifter som
är medlemmar i International Consumer Research &
Testing, ICRT.
Vi anger inte sifferbetyg i denna granskning, utan
markerar med färger och symboler vilket resultat
skotillverkarna har fått. Grönt är acceptabelt, gult
är mindre bra och rött är dåligt. Resultatet har sammanräknats enligt följande viktning: Företagspolicy
15 procent, konfektion 25 procent, sultillverkning 25
procent, övriga skodelar 25 procent och transparens
10 procent.

Företagspolicy: Om företaget har en CSR-policy,
vilka möjligheter arbetarna har till vidareutbildning,
miljöansvar med mera.
Konfektion, sula och övriga skodelar: Hur arbetsoch lönevillkoren är, och hur miljöskyddet fungerar
i de olika delarna av produktionen. Om företaget
använder sig av underleverantörer har även förhållandena hos dessa inkluderats i granskningen.
Transparens: Hur öppna företagen har varit i sina
enkätsvar, om de har tillåtit besök på fabrikerna och
tillåtit att arbetarna intervjuades.

* CSR står för Corporate Social Responsibility, vilket innebär företagets samhällsansvar.
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