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En sko består av en stor mängd beståndsdelar i många olika typer av material; ovandelar, 
foder tåkappor, bakkappor, sulor, applikationer, förstärkningar, tråd och snören. Bara att 
kartlägga alla delar i skon och härleda och påverka varifrån allt kommer är en gedigen 
uppgift, speciellt om man jämför med t ex kläder. I dag sker tillverkningen nästan uteslutande 
i utvecklingsländer. Vi på Vagabond är medvetna om att kunskap och prioritering, både vad 
det gäller användandet av skadliga ämnen och tillämpandet av sociala rättigheter, ofta är 
begränsad inom konfektionsbranschen i dessa länder. 
 
I brist på uppdaterat och tillförlitligt regelsystem, använder vi i dagsläget två sätt för att inte 
bidra till en negativ utveckling av arbetsmiljö, utsläpp eller sociala rättigheter.  
 

1) Vår Code of Conduct som våra leverantörer utan förbihåll måste skriva under, 
innefattar både det sociala ansvaret (bygger på ILO konventionerna, FN’s mänskliga 
rättigheter och FN’s barnkonvention) samt förbud eller begränsning av ämnen som 
kan vara skadliga för människa eller miljö. Listan av dessa ämnen baseras på den 
fram till idag mest kända, tuffaste lagstiftningen inom området, den tyska. 

2) Vi övervakar själva tillverkningen på plats, där vi uttalat skall föregå med gott exempel 
och, vid sidan av vår Code of Conduct, använda vårt goda omdöme kring 
arbetsförhållanden på plats. 

 
Vi jobbar med ett fåtal leverantörer, under tio varje säsong, vilket är att jämföra med de stora 
distributörerna som kanske jobbar med ett hundratal. Mot den bakgrunden tycker vi att vårt 
system i dagsläget fungerar bra, men i intervjusammanhang har vi insett att vi inte följer 
”mallen” och ofta blir felaktigt bedömda. Av den anledningen har vi avstått från intervju.  
 
Men vi är långt ifrån nöjda! Vi efterlyser mer studier och ett bättre regelverk som går att 
använda i arbetet tillsammans med leverantörerna. Som en effekt av Rena Kläders rapport 
tidigare i år, Swedewatch och Naturvårdsverkets utredningar, har vi kompletterat vårt arbete 
med närvarokontroller även för garverierna. Våra kontroller bekräftar mycket av det som 
omnämns i rapporten, men vi ser även möjligheter till bra alternativ och miljövänliga substitut 
inom framställandet av material. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
MATTIAS  SVENSSON 
PRODUCTION MANAGER 

     

        
PHONE +46 (0)340 54 12 00
PHONE DIRECT +46 (0)340 54 12 37
FAX +46 (0)340 54 12 99 

    
VAGABOND INTERNATIONAL AB 
BOX 521 
SE-432 19 VARBERG, SWEDEN 
VISIT: BIRGER SVENSSONS VÄG 36  

 
 

mattias.s@vagabond.com 
www.vagabond.com  

    
        
 
 


