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FÖRORD
Vi kommer att minnas 2020 som ett

Denna rapport om den europeiska läderindustrins

Den europeiska läderindustrins ansträngningar för att

sociala och miljömässiga förhållanden (SER 2020) är

uppnå sociala och miljömässiga toppresultat har –

den andra publikationen av detta slag. Den första, som

med stöd av Europeiska kommissionen – gjorts inom

publicerades 2013, var en uppföljning av ett tidigare

ramen för en serie gemensamma projekt.

initiativ inom den europeiska läderindustrins sociala
dialog, inom vilket ett protokoll för rapportering av

Denna SER 2020 låter dig bedöma engagemanget

sociala och miljömässiga indikatorer hade antagits.

för hållbarhet hos männen och kvinnorna vid Europas

som samhället tvingats genomgå

Företag och arbetstagarrepresentanter hade redan

garverier.

under covid-19-pandemin kommer

2009 upprättat en förteckning över parametrar för

mycket utmanande år. De påfrestningar

att överskugga alla andra händelser.
Konsekvenserna av covid-19 för Europas

att mäta branschens prestanda med avseende på
viktiga sociala och miljömässiga kriterier. Avsikten
var att hjälpa företagen att jämföra sig själva mot

läderindustri, dess medarbetare och

ett europeiskt riktmärke och ge branschen ett

deras familjer förringar betydelsen av

gemensamt instrument för att mäta utvecklingen

branschens framsteg vad gäller socialt

över tid. Parametrarna fungerar också som ett

ansvar och miljöprestanda. Vi är dock
ändå skyldiga våra företag och anställda

kommunikationsverktyg i värdekedjan för läder, och
som en modell för andra regioner i världen.

att uppmärksamma de resultat som

Ökad öppenhet i garverier är något alla parter

uppnåtts.

strävar

COTANCE och industriAll Europe

efter

inom

läderindustrin.

Parterna

på

arbetsmarknaden har under mer än ett decennium
visat att lädertillverkning är bra för människor,
planeten och välståndet. De har förmedlat till

tillägnar denna rapport om sociala

Europas invånare att när lädertillverkning sker på

och miljömässiga förhållanden (Social

ett ansvarsfullt sätt uppfyller branschen viktiga

& Environmental Report, SER) i den
europeiska läderindustrin till de i

samhälleliga behov. Europeiska garverier kan inte
jämföras med de förskräckliga bilder av ansvarslösa
aktörer som ofta visas på internet och i sociala medier.

branschen som fallit offer för covid-19,

Tvärtom, i Europa kombineras hantverk och teknik i en

deras familjer och samhällen

bransch som bättre än någon annan är ett exempel på
den cirkulära ekonomin – en bransch som är i behov
av unga människor som kan ta den in i framtiden.
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INLEDNING

Läder är ett fascinerande material på många sätt.

Genom att använda lädret undviker man slöseri

Vem reagerar inte på den karaktäristiska doften av

med en förnybar resurs. Läderanvändning minskar

läder, eller på den mjuka, varma känslan när man rör

behovet av plast och andra syntetiska material

vid det? Läder är ett material som förtrollar. Det finns

från icke förnybara källor, vilka hamnar i haven och

en psykologisk och sociologisk förklaring till detta

vars mikropartiklar till och med återfinns i livsme-

fenomen som har att göra med människans första

delskedjan.

minnen. Exakt vad vi påminns om kommer sannolikt
att förbli ett mysterium. Läder har likväl denna je ne
sais quoi, denna odefinierbara kvalitet, som andra
material inte har men förgäves försöker efterlikna.

ETT NATURLIGT OCH BIOLOGISK T
NEDBRY TBART MATERIAL
Läder är naturligt och biologiskt nedbrytbart. För

DET PERFEK TA EXEMPLET
PÅ EN CIRKUL ÄR EKONOMI

att kunna betecknas som hållbart måste det emellertid också uppfylla strikta sociala och miljömässiga standarder. Det är ingen mening med att lä-

Läder väcker dock vårt intresse av andra skäl. Det

der har dessa utmärkta inneboende egenskaper

är troligtvis det äldsta exemplet på cirkulär eko-

om det under tillverkningen ger upphov till mer

nomi. Ända sedan tidernas begynnelse har män-

miljöförstöring än vad som undviks, eller om de

niskan tagit tillvara på hudar och skinn från de djur

personer som arbetar med lädret utsätts för far-

som jagades för föda och omvandlat dem till kul-

liga kemikalier. Precis som läder måste uppfyl-

tur. Totem, musikinstrument, kurbitsar, tält, kläder,

la stränga kriterier för konsumentskydd måste

skor och många andra läderföremål har hittats vid

också utsläppen i vatten, mark och till luft under

arkeologiska utgrävningar runt om i världen.

tillverkningen hanteras och minskas.

Lädertillverkning är också rationell ur etisk och

I denna rapport illustreras de framsteg som gjorts

miljömässig synvinkel. Det är allmänt känt numera

av läderindustrin i Europa sedan 2012.

att djur inte slaktas för sina hudar eller sina skinn,
eftersom dessa endast utgör en liten del av djurets värde. Det är mycket bättre att använda dessa
råvaror än att låta dem gå till spillo, vilket skulle ge
upphov till en miljömässig och sanitär katastrof.
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Garvning är en av mänsklighetens äldsta sysslor.

modebranschen. Detta kräver många gånger ett

av mellan- till högprissegmentet med 34 %.

hantverk som stora företag inte alltid kan erbjuda.
Garveriindustrin i Europa i dag utgör ett strategiskt

Omvänt är garveriindustrierna i centrala och norra

Användningen

segment

Europa (Österrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige,

dessutom som en drivkraft i värdeskapandet genom

Danmark och Storbritannien) i allmänhet större, i och

tillverkare i senare led. I själva verket genererar läder

med att stordriftsfördelar spelar en viktig roll i deras

ett värde av nästan 8 miljarder euro, en omsättning

europeiska

produktion. De är främst inriktade på fordons- och

på omkring 125 miljarder och sysselsätter fler än

vad

möbelindustri samt heminredning.

40 000 företag och 2 miljoner anställda.

i

tillverkningsindustrin,

tack

vare

en

kombination av tradition och ständig innovation.
Dessa

egenskaper

garveriindustrin

har

gjort

världsledande

den
både

gäller

av

europeiskt

läder

värde och kvalitet. EU har den största andelen av
den globala omsättningen (30 %), före Kina, Brasilien,

Med över 1 200 företag är Italien det EU-land som

Indien och övriga producenter.

har störst antal garverier, följt av Spanien, Portugal,
Frankrike och Storbritannien.

Europeiskt

läder

av

förstklassig

kvalitet

är

innovation,

Europeiska garvare bearbetar råvara från alla de

processprestanda, miljöskydd, socialt ansvar, design

vanligaste arterna (nötboskap, får och get) och

och stil är de tillgångar som gör europeiska garvare

levererar till alla slutliga användningsområden för

så framgångsrika.

läder. Den största delen av tillverkningen är läder från

internationellt

erkänt.

Teknisk

nötboskap, vilken står för över 80 % av produktionen,
Branschen består av nästan 1 600 företag och

följt av får och get. Exotiskt läder utgör en liten

33 000 arbetstagare, även om det har skett en

andel av volymen (cirka 1 %), men är betydande

gradvis koncentration under det senaste decenniet.

värdemässigt, särskilt för lyxmarknaden.

små och medelstora företag, men det finns även

Den

stora, börsnoterade, multinationella företag. Den

traditionellt varit skobranschen. Det är fortfarande

genomsnittliga storleken på ett europeiskt garveri

det största användningsområdet och svarar för 38 %

är för närvarande 21 anställda; år 2000 var det 24

av den europeiska produktionen. Under senare år har

anställda.

dock andra produktområden ökat, såsom lädervaror

marknaden

för

Källa: COTANCE, baserat på uppgifter från
medlemmarna och uppskattningar

Historiskt har branschen utgjorts av familjeägda
huvudsakliga

GARVERIINDUSTRINS
PRODUKTION I EU (M²)

läder

har

(22 %) och bilinteriörer (13 %).
De nationella branscherna har olika kännetecken,
produktion.

Den europeiska garveriindustrin är världsledande vad

Garveriindustrierna i södra Europa (Italien, Spanien,

gäller kvalitet, och kvalitet innebär värde. Europeiskt

Frankrike och Portugal) består i huvudsak av

läder ligger i topp på alla viktiga marknader och

1% Exotiskt

små och medelstora företag, som i de flesta

för alla användningsområden. Högprissegmentet

19% Får och get

fall

uppskattas stå för 25 % av Europas produktion, följt

80% Nötboskap

beroende

är

på

deras

specialiserade

specifika

på

lädertillverkning

för
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fungerar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
FÖR LÄDER I EU
Källa: COTANCE, baserat på uppgifter
från medlemmarna och uppskattningar

37.8%
SKOR

22.3%
LÄDERVAROR

13.4%
BILINTERIÖRER

13.3%
MÖBELKLÄDSEL

11.4%
KONFEKTION

1.8%
ÖVRIGT
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DEN EUROPEISKA
GARVERIINDUSTRINS
SOCIALA AVTRYCK
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ANSTÄLLNINGSAV TAL

svårigheten att rekrytera och behålla ny personal.

Företagens framtida ekonomiska tillväxt, effektivitet

Med en blick mot framtiden är dock de konsoliderade

och konkurrenskraft kommer i allt högre grad vara

En av pelarna som den europeiska garveriindustrins

anställningsförhållandena ett mycket positivt svar från

avhängig deras förmåga att behålla och överföra äldre

sociala ansvar vilar på är respekt och värdesättande

branschen.

arbetstagares erfarenheter, kunskaper och färdigheter

av mänskliga resurser. Detta är grundläggande för

och locka till sig unga, kvalificerade arbetstagare att

en bransch som kombinerar teknisk innovation och

Det

blir

allt

viktigare

för

den

europeiska

hantverk.

garveriindustrin att främja och stärka initiativ riktade

arbeta med dem.

mot unga människor i syfte att inspirera dem,

Trots de initiativ som fått stöd på både nationell nivå

Uppgifterna om anställningsavtal liknar de som

motverka deras förutfattade meningar och fördomar

och inom ramen för den sociala dialogen krävs mer

rapporterades 2012. Detta visar att den europeiska

om garveriindustrin, samt för att belysa de möjligheter

övergripande och ändamålsenliga ansträngningar från

garveriindustrin

erbjuder

till stabil anställning och yrkesmässig utveckling som

branschen, för att utveckla projekt i syfte att förbättra

och

transparenta

branschen erbjuder.

dess anseende, attrahera fler unga människor och

garanterar

”bra

anställningar”

arbetsvillkor

och

arbetsförhållanden. För att behålla de kunskaper som
förvärvas och utvecklas av arbetstagarna erbjuder
europeiska

garverier

stabila

och

kontinuerliga

säkerställa överföring av know-how från äldre och

ÅLDERSFÖRDELNING AV
PERSONALSTYRKAN I EU

erfarna arbetstagare till yngre arbetstagare.

anställningsavtal.

Utmaningen är att ge en positiv bild av branschen,
Uppgifterna om åldersfördelning visar på en ökning i

framhäva

Kontinuerliga anställningsavtal innebär solida

åldersgruppen 55+ och en minskning i åldersgruppen

av en verksamhet som kombinerar tradition och

garantier för transparenta arbetsvillkor och

36–45.

utveckling och som spelar en viktig roll inom ansedda

arbetsförhållanden.

de

tekniska

och

kreativa

aspekterna

leveranskedjor. Det kommer också att krävas särskilda
Andelen anställda under 35 år och i kategorin 36–45

utbildningsprogram för att förbereda och stödja

Över 90 % av arbetstagarna vid europeiska garverier

år har minskat (sedan 2011). Båda de övre kategorierna

arbetstagare inför att arbeta på ett garveri.

har avtal om tillsvidareanställning. Detta innebär att

(46–55 år och 55+) har ökat betydligt; andelen över 55

branschen i allt högre grad tillhandahåller stabila och

år har nästan fördubblats.

Läderindustrin ger möjlighet att arbeta med
spännande branscher, såsom mode och

säkra arbetsvillkor, och att de flesta av arbetstagarna
erbjuds trygghet i form av långsiktiga anställningar.

Mänskligt kapital är en central faktor för den

fordonsindustri, till internationella resor och fria

europeiska

tyglar när det gäller kreativitet.

garveriindustrin.

Kombinationen

av

Lädertillverkning kännetecknas av perioder med hög

erfarenhet och ungdom utgör en viktig del på vilken

belastning och stora konjunkturväxlingar vilket kräver

branschen baserar sin konkurrenskraft. Siffrorna

Strategiska EU-finansierade initiativ, t.ex. ”Läder är mitt

ökad flexibilitet. Trots detta är användningen av flexibla

vittnar dock om ett kritiskt scenario: det progressiva

jobb”, syftar till att öka medvetenheten om branschen,

anställningsavtal väldigt begränsad och har minskat,

åldrandet av personalstyrkan – delvis på grund av höjd

öka antalet elever på tekniska skolor, främja kurser

pensionsålder – och det låga antalet unga nyanställda

och på lämpligt sätt informera ungdomar om de

är ett problem som om det inte hanteras på rätt sätt

anställningsmöjligheter

kan hota branschens framtid.

utveckling som branschen erbjuder.

jämfört med tidigare år.
De stabila anställningarna kan ha att göra med
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och

den

yrkesmässiga
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Garveriindustrin erbjuder dock inte bara trygghet och

PERSONALKONTINUITET

stabilitet, utan även möjlighet att arbeta tillsammans
gäller

med andra branscher, såsom mode, fordonsindustri-

att behålla personal ligger i stort sett i linje med

eller skobranschen, att arbeta i hela världen och

resultaten

– framför allt – den ger kreativiteten fria tyglar.

Resultaten

av
i

undersökningen

den

första

när

rapporten.

det

Uppgifterna

bekräftar att nästan 50 % av personalstyrkan har varit
anställd i garveriindustrin i mer än 10 år, 26 % i mellan
10 och 20 år, och 12 % i mellan 20 och 30 år. Detta visar
att arbetstagarna erkänner och värderar att arbeta
vid ett garveri, vilket – trots den obefogade negativa

Det är detta budskap som företagen i branschen,
arbetsgivarrepresentanter och fackliga företrädare
måste förmedla till nästa generation.

UTBILDNING

bilden – kännetecknas av en säker och stimulerande
Uppgifterna om utbildning visar att personalen

arbetsmiljö.

har mer utbildning än 2012. Antalet anställda med
För att säkra de anställdas kunskap och erfarenhet

kvalifikationer inom EQF 5 och 6 har fördubblats, och

ser

de med EQF 3 och 4 har också ökat, jämfört med 2012

företagen

i

branschen

till

arbetsförhållanden

liksom

och

utveckling.

kontinuerliga

att

personalens
De

prioritera
lojalitet

investerar

(EQF - European Qualifications Framework).

i

arbetstagarna på lång sikt och arbetar för att deras

Marknadstrender som inbegriper nya regelmässiga

färdigheter inom garvning ska bevaras.

faktorer, större medvetenhet hos både företags
kunder och konsumenter, ny teknik och en förändrad

Arbetstagarnas långa anställningstid i branschen

produktionskultur som fokuserar på processeffektivitet

kan också kopplas till geografiska faktorer. Garverier

har medfört en ny ram för garveriindustrin som kräver

är

ökade kompetensnivåer hos personalen.

ofta

belägna

i

områden

sysselsättningsmöjligheter.

med

begränsade

Personalomsättningen
Arbetstagarna är allt bättre utbildade och lär sig

som sådan är lägre än i andra branscher.
Detta skulle kunna förändras i framtiden. Unga
människor

ser

annorlunda

på

arbetslivet

tekniska färdigheter från sina kollegor.

och

efterfrågar inte längre stabilitet, utan en yrkeskarriär

Detta kräver en ny strategi för urval och utbildning

som erbjuder kontraster och ständiga förändringar.

av personal. Kandidater väljs inte längre ut med hjälp
av föråldrade utvärderingsstandarder – som i första

Bra avtals- och arbetsvillkor leder till ökad lojalitet

hand var baserade på fysisk styrka – utan på grundval

bland personalen.

av grundläggande färdigheter, inlärningsförmåga
och möjligheter till yrkesmässig utveckling.
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UPPFÖR ANDEKOD
År 2000 undertecknade COTANCE och ETUF:TCL
(numera industriAll Europe), läder-/garveriindustrins

arbetsmarknadsparter

på

europeisk

nivå, en ambitiös social uppförandekod som
innehåller och går utöver ILO:s grundläggande
arbetsnormer.

Uppförandekoden

har

kommit

att bli en referens för arbetstagares rättigheter
inom läderindustrin.
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MEDBORGARSK AP

Arbetstagarna kommer från hela världen.

Antalet migrerande arbetstagare har fördubblats

Ytterligare en faktor som kan ha förvärrat detta

sedan den tidigare undersökningen. Detta har att

problem är minskningen av yrkesutbildning och

göra med den ökade rörligheten bland arbetstagarna

högre utbildning för läderbranschen i vissa länder,

i den europeiska läderindustrin, särskilt i centrala och

vilket medför att arbetsgivarna för att tillgodose sina

norra Europa, under de senaste åren.

personalbehov måste se sig om efter kvalificerade
yrkesmän i andra länder.

Resultaten visar en minskning av antalet lokala
arbetstagare i branschen, vilket tyder på att dess

Det är dock ett viktigt och positivt kännetecken för

attraktionskraft har minskat och att det är allt svårare

branschen att utländska arbetstagare har integrerats

för den att locka till sig nya arbetstagare.

helt i samhället och i företagen där de arbetar, och att
de är garanterade trygga arbetsförhållanden och ett

ursprung, 2016–2018, jämförelse genomsnittligt
värde mellan SER 2012 och SER 2020

80

13. 5%

2020

13 . 4%

Fördelning av arbetstagare i urvalet efter

2012

100

2018

MEDBORGARSKAP

2017

2016

värdigt liv.

6 .1%

10. 5%

8. 5%

10.0%

18.6%

5.8%
14 .0%

1 5 . 4%

60

40

Länder utanför EU

73.1%

75 . 3%
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Andra EU-länder
Nationellt medborgarskap

0
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75 . 5%

8 5 .7 %

74 . 6 %

KÖNSFÖRDELNING

Tack vare innovation inom tillverkningen och det

Antalet kvinnor i personalstyrkan har ökat något

mellan könen minskat, och fler kvinnor än

jämfört med 2012. Denna trend är visserligen positiv,

någonsin arbetar nu med läder.

sätt på vilket världen gör affärer har skillnaderna

men den fysiska aspekten av garvning gör det
osannolikt att en jämn könsfördelning kommer att

Dessutom har införandet av nya funktioner med

uppnås.

koppling

Den

och

lilla

ökningen

av

kvinnliga

arbetstagare

till

affärsförbindelser,

hållbarhet

inneburit

ökning

inom

har minskat de fysiska inslagen i vissa arbetsuppgifter.

för kvinnor.

2020

garveriindustrin, vilket medför större möjligheter

2012

antalet

pågående omvandling och tekniska innovation, vilket

2018

skulle kunna kopplas till tillverkningsprocessernas

2017

arbetstagare

av

2016

kontorsbaserade

kommunikation

en

23,9%

24,9%

25, 3%

24, 3%

24 ,7 %

76 ,1%

75 ,1%

74 , 7 %

75 ,7 %

75 , 3%

KÖNSFÖRDELNING
Könsfördelning vid garverierna i urvalet, 2016–2018,
jämförelse genomsnittligt värde mellan SER 2012 och SER
2020
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KOLLEK TIVAV TAL
Den europeiska garveri- och läderindustrin består
av ett stort antal små och medelstora företag, varav
många varken har tid eller resurser att förhandla
fram enskilda företagsavtal med fackföreningar.
Garveriindustrin i de flesta EU-medlemsstater
föredrar att lita till branschavtal om löner och
villkor som kan hjälpa till att skapa likvärdiga
förutsättningar mellan företag.
Kollektiva avtalsförhandlingar och kollektivavtal
uppfattas väldigt positivt både av arbetsgivare
och

arbetstagare.

Europeiska

arbetsgivare

i

olika branscher, däribland COTANCE, anser att
kollektiva förhandlingar är en situation som både
arbetsgivare och arbetstagare vinner på. Länder
med

branschvisa

förhandlingar

har

dessutom

högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.

På grundval av denna gemensamma ståndpunkt
arbetar

branschens

arbetsmarknadsparter

på

ett nytt EU-projekt om social dialog. Syftet
är att upprätta en databas med kollektivavtal
och hålla en serie nationella workshoppar för
att sprida bästa praxis bland arbetsgivare och
arbetstagarrepresentanter.
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DEN EUROPEISKA
GARVERIINDUSTRINS
MILJÖAVTRYCK
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FÖRBRUKNING AV KEMIK ALIER
Kemikalier spelar en viktig roll vid lädertillverkning.
De används för att avlägsna oönskade
komponenter från oberedda hudar och skinn, gör
dem slitstarka och ger det färdiga lädret dess

är ofta tjockare och tyngre och kräver följaktligen

energianvändningen

större mängder kemikalier per kvadratmeter.

betydande minskning har kunnat uppnås genom

med

ungefär

12 %.

Denna

införande av energieffektiva lösningar, däribland
Under senare år har branschen också ställts inför en

utbyte av gamla anläggningar och maskiner till

större efterfrågan på metallfritt läder. Sådant läder

modern utrustning med liten energiförbrukning.

tillverkas med ämnen som kan ersätta krom, men

önskade mekaniska och estetiska egenskaper.

kräver ofta större mängder hjälpämnen – särskilt

Framtagandet av en uppsättning organisatoriska

under eftergarvningen – för att få ett resultat som är

verktyg,

Enligt de uppgifter som samlades in inom ramen för

jämförbart med kromgarvat läder.

projektet IND.ECO, har också gjort det möjligt för

undersökningen förbrukade europeiska garverier
mellan 2016 och 2018 i genomsnitt 2,15 kg kemikalier
per kvadratmeter färdigt läder. Kemiska produkter
brukar användas i vattenhaltiga lösningar i samband
med

”våta

processer”

under

lädertillverkning

(kalkning, garvning, grundfärgning och återfettning)

inom

ramen

för

det

EU-finansierade

företagen att utforma ett energiledningssystem eller
Garveriindustrin har kontinuerligt arbetat mot att

åtminstone ett system för ”energigranskning” eller

byta ut farliga och miljöskadliga ämnen, i enlighet

övervakning av energianvändningen.

med lagstadgade krav, efterfrågan från kunderna
och frivilliga initiativ. Att ersätta dessa ämnen kräver

Det är viktigt att påpeka att branschens användning

dock ofta större användning av verksamma ämnen.

av effektiva kraftvärmesystem stadigt har ökat, från
5,9 % 2016 till 9,0 % 2018.

och sprejas eller appliceras på lädrets yta under
slutberedningen.

ENERGIFÖRBRUKNING

Förbrukningen av kemikalier var 6 % högre än vad

Garveriindustrin är inte energiintensiv. Vid

som rapporterades i den första utgåvan av SER.

lädertillverkning används i regel värmeenergi

Den främsta anledningen är variationer i urvalet av

för att värma vatten och torka lädret.

de företag som deltog i undersökningen. År 2020

Elektricitet används främst för att driva

omfattade undersökningen fler företag som bereder

trummor och annan utrustning.

hudar och skinn till färdigt läder*, medan merparten av
de undersökta företagen 2012 inledde sina processer

Under de senaste tre åren har europeiska garvare

med delvis bearbetat läder. Av detta skäl, eftersom de

använt i genomsnitt 1,76 ton oljeekvivalenter (toe) per

inte genomförde kalkhus- eller garvningsprocesser,

1 000 m² läder. Denna enhet motsvarar den mängd

förbrukade de mindre kemikalier.

energi som frisläpps vid förbränning av ett ton råolja,
omkring 42 gigajoule eller 11 630 megawattimmar.

Urvalet har också en annan sammansättning med
avseende på slutanvändningen av det tillverkade

Den europeiska garveriindustrin arbetar för att

lädret. I jämförelse med den första undersökningen

minska energiförbrukningen. En jämförelse med

är det nu en större andel garverier som tillverkar läder

uppgifterna från den första undersökningen visar att

för fordons- och möbelindustrierna. Dessa produkter

ansträngningarna under de senaste åren har minskat

* För mer information, se metodanmärkningen om urvalets
sammansättning.
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FÖRBRUKNING
AV KEMIKALIER
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Genomsnittlig förbrukning av

2 .0
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ENERGIFÖRBRUKNING

1.8

Genomsnittlig energiförbrukning vid garverierna

1.6

i urvalet uttryckt i ton oljeekvivalenter (toe)

1.4

per kvadratmeter, 2016–2018, Jämförelse
mellan SER 2012 och SER 2020 av den

1.2

genomsnittliga energiförbrukningen uttryckt i

1.0

ton oljeekvivalenter (toe) per kvadratmeter vid
garverierna i urvalet

0,8

Genomsnittlig
energiförbrukning

TOE/1000m2

(se även metodanmärkningen)

Energiförbrukning
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0,6
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1 .76

FÖRDELNING AV ENERGIK ÄLLOR

till och med från lokala vattenflöden och brunnar,

att

godkända och kontrollerade av lokala myndigheter.

europeiska läderindustrin har gjort stora framsteg

För europeiska garverier är naturgas den

Efter att ha använts i garvningsprocesserna innehåller

med att minska både mängden vatten som

avloppsvattnet kemikalierester och organiskt material

används i processerna och mängden föroreningar i

tredjedelar av den totala energiförbrukningen.

och måste behandlas på rätt sätt, antingen på plats

avloppsvattnet. Gränserna för vad som kan uppnås

eller vid anläggningar för kollektiv behandling av

genom processeffektivitet, kommersiellt gångbara

För

avloppsvatten, innan det återförs till naturen.

kemikalier och behandlingsmetoder kommer dock

huvudsakliga energikällan; den svarar för över två

europeiska

garverier

är

naturgas

den

huvudsakliga energikällan; den svarar för över två
tredjedelar

av

den

totala

energiförbrukningen.

Garverierna investerar dock alltmer i förnyelsebara
energikällor.
Den ändrade fördelningen av energikällor mellan
SER 2012 och SER 2020 beror på variationen av
företag som ingår i urvalet och ökningen av antalet
kraftvärmeanläggningar som används. Den ökande
användningen av naturgas för torkning, till följd av
den betydligt högre effektiviteten, innebär också att

arbetar den europeiska läderindustrin tillsammans

vattenbesparingar och har minskat

med sina partner i den kemiska industrin för att

vattenanvändningen med 7 % under de senaste

utarbeta mer effektiva processer och nya kemikalier,

sex åren.

vilket ytterligare kommer att förbättra branschens
miljöprofil

Den europeiska garveriindustrin har alltid strävat
efter att minska vattenförbrukningen. Denna trend
inleddes för många år sedan och fortsätter i dag i
form av införande av processer för vatteneffektivitet
och metoder för återanvändning av vatten. Under

Likaså har införandet av effektiva system för att

1 kvadratmeter färdigt läder, cirka 7 % mindre än den

minimera

elförbrukningen,

såsom

mängd som rapporterades för åren 2010–2011.

elmotorer

kontrollerade

växelriktare,

av

liksom

genomsnitt 0,121 kubikmeter vatten för att tillverka

Det är viktigt att notera att detta har uppnåtts

också avsevärt minskat elförbrukningen.

också med ett större antal företag som genomför

VATTENFÖRBRUKNING

alltså är högre. Detta innebär att branschens

samtliga processer och vars vattenförbrukning
förbättringar kan vara större än vad som anges.

De flesta garvningsprocesser sker i vattenbad,
och vatten är därför en central resurs för

Utmaningarna med att hantera föroreningar i
avloppsvattnet

garverier.

ökar

om

de

kombineras

med

krav på att minska mängden avloppsvatten. En

De europeiska garverierna hämtar sitt vatten från

halvering av mängden avloppsvatten – utan någon

industriella

minskning av mängden föroreningar – kommer

eller

allmänna

vattenledningar,

eller

Den

snart att vara nådda. För att uppmärksamma detta

garverierna numera använder mer gas än elektricitet.

effektiva kompressorer och spänningsoptimering,

föroreningsbelastningen.

Europa ligger i framkant när det gäller

2016–2018 förbrukade de europeiska garverierna i

integrerade

fördubbla
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ENERGIKÄLLOR
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Fördelning av energiförbrukning efter kraftkälla
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2020

2012

2018

Ammoniak

BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

utmaningarna som garverierna står inför,
och utgör av detta skäl den största delen av
miljöinvesteringarna.
av

garverierna

från

tömda

garvningsbad

och

återanvändas

Resultaten i SER 2020 ligger i linje med dem som

energi vid energiåtervinningsanläggningar, för att

rapporterades i SER 2012, med några undantag, t.ex.

framställa tillsatsvaror för byggindustrin eller som

en liten minskning av avlägsnande av COD, vilket har

jordförbättringsmedel inom jordbruket.

att göra med en ökad förekomst av metallfri garvning.
i

Europa

ligger

i

tillverkningsdistrikt med anläggningar för gemensam
behandling av avloppsvatten. Sådana anläggningar kan
minska och avlägsna vattenförorenande ämnen för att
uppnå de lagstadgade minimikraven vad gäller kvalitet
innan det behandlade vattnet återförs till naturen.
Moderna behandlingsanläggningar för avloppsvatten
kan eliminera nästan 100 % av de flesta föroreningar,
såsom (Kjeldahl)kväve, trevärdigt krom, suspenderade
ämnen, sulfider, COD och ammoniak, från industriellt
avloppsvatten.

som oftast används vid garvning, kan återvinnas

på grund av sin höga löslighet.

på plats. Slam kan användas för att producera

Behandling av avloppsvatten är en av de största

Många

Salter, t.ex. klorider och sulfater, är svårare att avlägsna,

Metallfria garvningsprocesser kan öka nivån av COD

Efter återvinning av biprodukter genererar europeiska

i avloppsvattnet, vilket – till följd av en högre nivå av

garverier i genomsnitt 2,63 kg avfall per kvadratmeter

svårbehandlade komponenter – kan göra det mer

färdigt läder. Denna siffra är högre än i SER 2012,

motståndskraftigt mot behandling i anläggningar för

eftersom – vilket redan har påpekats – urvalet

gemensam behandling av avloppsvatten.

innehåller

fler

processer

med

företag
ett

som

större

genomför
antal

samtliga

arbetsmoment,

Avlägsnandet av sulfater som rapporteras 2020 är lägre

vilket nödvändigtvis genererar mer avfall. Denna

än det som rapporterades 2012. Kloridnivåerna har dock

undersökning omfattar även ett större antal garverier

förbättrats, med mindre mängder salt som släpps ut

som tillverkar läder för fordonsindustrin, vilka brukar

med avloppsvattnet. Detta beror på ökad användning

leverera utstansade läderbitar till bilinteriörer. Detta

av färska hudar och mekaniskt avlägsnande av salt

genererar mer spill från tillskärningen på garveriet,

från saltade hudar, före beredningen.

vilket oundvikligen ökar den mängd avfall som
kvantifieras i denna undersökning. De senaste åren

AVFALLSHANTERING

har dessutom kännetecknats av en allmänt lägre

Precis som med all annan framställning genererar
lädertillverkning avfall. Avfallshantering var
den näst största miljökostnaden för europeiska
garverier – och ett område där investeringarna
ökade – mellan 2016 och 2018.
Branschens

ansträngningar

under

åren

visar

att den är ett bra exempel på cirkulär ekonomi.
Återvinningsgraderna är faktiskt mycket höga, både
för biprodukter och avfall. Det går att omvandla
fasta rester, såsom skav- och hårrester och material
från spaltning och falsning, till kollagen och gelatin
eller gödnings- och biostimulerande medel för
användning inom jordbruket. Krom, den kemikalie
27

kvalitet på oberedda hudar/skinn. Råvaror av lägre
kvalitet kommer ofrånkomligen att öka andelen avfall.

PEFCR: ETT OFFICIELLT VERK T YG FÖR ATT REDOVISA
L ÄDERS MILJÖPRESTANDA
Inom ramen för EU:s initiativ ”En inre marknad för gröna produkter” har den europeiska läderindustrin
tagit fram regler för produktkategoriers miljöavtryck (PEFCR) för läder, där kriterier har definierats för
att bedöma den miljöpåverkan som kan tillskrivas tillverkningen av läder. PEFCR för läder godkändes och
offentliggjordes i maj 2018 och håller för närvarande på att rullas ut på marknaden.
Produkters miljöavtryck (PEF) kräver kvantifiering av 15 påverkanskategorier för miljöavtryck. De mest
relevanta för läderindustrin är följande:

• Försurning


• Klimatförändring



• Terrestrisk eutrofiering



• Partiklar



• Användning av fossila resurser

Denna bild är dock något snedvriden, eftersom uppfödningen i tidigare led av boskap för hudar och skinn
bidrar till detta resultat på ett betydande sätt. COTANCE – och den globala garveriindustrin – menar att
lädrets livscykel inleds på slakteriet, när hudarna/skinnen samlas upp, och anser att de inte bör omfattas
av boskapens belastning på miljön, det vill säga en nollallokering som biprodukter, eftersom de leds bort
från avfallsströmmarna från produktionen av kött för humankonsumtion. Europeiska kommissionen är
ovillig att behandla biprodukter som ”avfall” och har begärt att branschen tar en del av miljöpåverkan
under djurens livstid. Även om det handlar om en mycket liten del av djurens miljöavtryck (mindre än 0,5 %)
har det en betydande inverkan på läders miljöpåverkan, i synnerhet för vissa påverkanskategorier.
Nollallokering för hudar och skinn är fortsatt en prioritering för COTANCE, i och med att vissa PEF-områden
– däribland allokering – kommer att få ökad betydelse i kommissionens gröna giv och i handlingsplanen för
den cirkulära ekonomin. Efter övergångsfasen kommer kommissionen att genomföra PEF i EU:s politik för
att främja omsättningen av grönare produkter på den europeiska marknaden.
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FÖRBRUKNING AV
LÖSNINGSMEDEL

För att ytterligare minska utsläppen till luften arbetar
den europeiska garveriindustrin med att minska
användningen av lösningsmedel. Förbrukningen av

Utsläppen till luften har sänkts med 32 % under

lösningsmedel är i sig ett bra mått för att övervaka

det senaste decenniet.

kvaliteten på garveriernas utsläpp till luften. Den
treåriga analysen visar en genomsnittlig förbrukning av

Utsläpp till luften är ett relevant miljöproblem för

lösningsmedel på 29,5 g per kvadratmeter färdigt läder.

garverier och regleras både på nationell och europeisk

Detta innebär en minskning med 32 % jämfört med den

nivå. Av detta skäl har garverierna infört avancerad

förra rapporten.

43, 36
g/m²

teknik som har medfört en betydande minskning

29, 50
g/m²

av utsläppen av partiklar och flyktiga organiska
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FÖRBRUKNING AV
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Genomsnittlig förbrukning av lösningsmedel per
kvadratmeter läder som tillverkas av garverierna i
urvalet, 2016–2018, jämförelse genomsnittligt värde
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MILJÖKOSTNADER OCH
MILJÖINVESTERINGAR

gemensam nämnare i de europeiska garveriernas

Den nuvarande kostnaden överensstämmer med

företagsstrategier. Det är en oåterkallelig trend som

slutsatserna i den förra undersökningen och är ett

engagerar alla aktörer i leverantörskedjan.

resultat av två motsatta effekter: å ena sidan den
kontinuerliga ökningen av åtgärder kopplade till

Garvarna lägger i genomsnitt 4 % av sin
omsättning på miljöledning.

Detta synliggörs av de mycket stora investeringar

företagens sociala ansvar, med en relativ ökning av

som branschen har gjort under åren och de

kostnader, och å andra sidan ökad effektivitet till

Miljökostnaderna ligger under 2020 på en liknande

betydande kostnader som företagen måste bära

följd av de investeringar som gjorts.

nivå

som

rapporterades

2010,

i

genomsnitt

omkring 4 % av omsättningen. Detta värde utgör
”jämviktsläget”

mellan

ökade

investeringar/

kostnader och verksamhetens effektivitet (både ur

med avseende på alla aspekter inom miljöledning
och – mer allmänt – deras sociala ansvar.

I och med att dessa investeringar många gånger är
engångsåtgärder kan deras inverkan på utgifterna

Detta

åtagande

utgör

i

genomsnitt

påtagligt

har i allmänhet fokuserat på viktiga aspekter av
tillverkningens miljöavtryck, och nästan 60 % är

Hållbar utveckling är en prioritering som har blivit

nu är oföränderlig i företagens balansräkningar.

investeringar i vattenbehandling. Det näst största

7. 0

Genomsnittliga miljökostnader som andel av

6.0

omsättningen för garverierna i urvalet, 2016–
2018, SER 2012, jämförelse mellan SER 2012 och

€

€

5.0

SER 2020

3.96

4.0
3.0

€
€

2 .0

€

€
€

€
€

1.0
%

Miljökostnader per år
Genomsnitt

och

2020

som

MILJÖKOSTNADER

växte

2012

decennium

skifta ganska mycket från ett år till ett annat. De

2018

som

2017

siffra
första

av

omsättningen,

2016

en

%

ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv).

under

2000-talets

4

4.29

0.0
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3.96

investeringsområdet
strategiskt

viktigt

är

avfallsbehandling,

område

för

ett

garveriindustrin,

eftersom avfallsåtervinning är av största betydelse
i utvecklingen av en ansvarsfull tillverkningsmodell
som stöder den cirkulära ekonomin. Likaså har
investeringar på områdena för utsläppsminskningar
och energibesparingar inneburit mycket bra och
effektiva lösningar, såsom kraftvärme.
Garverierna

kommer

samarbeten

som

kan

fortsatt

att

omvandlas

utforska
till

nya

konkreta

resultat och se till att hållbarhet blir en resa mot
gemensamma förbättringar som ger ömsesidig

2012

2020

nytta.

12 .8%

9.1%
3 .7 %

100

MILJÖINVESTERINGAR
Fördelning av miljöinvesteringar per riskområde
för garverierna i urvalet, jämförelse genomsnittligt

80

värde mellan SER 2012 och SER 2020

60

4.6%
1 7. 9 %
6.6%

40
58.1%

Övrig
Energibesparingar/förnybar energi

20

Avfallshantering
Behandling av avloppsvatten

31

%

Reduktion av luftföroreningar
0

4 7. 5 %

4 .7 %

35.1%

CERTIFIERINGAR
OCH KONTROLLER
Varumärken i slutet av värdekedjorna för läder och
textil efterfrågar i allt högre grad att de sociala
och miljömässiga referenserna ska framgå av
produkterna de köper, i form av certifieringar eller
kontroller. De certifierings- och/eller kontrollorgan
som hanterar läder på marknaden är inte alla
likvärdiga. En del är branschledda och arbetar mot
officiella standarder, andra är organisationer som
företräder flera intressenter med egna protokoll etc.
Även om avsaknaden av ömsesidigt erkännande
av certifieringar kan leda till provnings- eller
kontrolltrötthet, på grund av upprepade provningar
eller kontroller i samma syfte, anses verksamheten
i

allmänhet

stödja

miljöförbättringarna

inom

läderindustrin.
I rutan nedan visas några av de mest relevanta
certifierings-

och

kontrollorganen

som

verkar

inom läderindustrin, med uppgifter som avser den
europeiska sektorn:

32

BESKRIVNING
Miljö- och kvalitets-/produktcertifieringar samt sociala certifieringar baserade
på officiella standarder. ICEC är det
branschledda institutet för kvalitetscerti-

TJÄNSTER
•

etc.)
Sociala (ISO 45001, socialt ansvar)

•

Kvalitet och produkt (ISO 9001, ”till-

85%

550

20%

25

56%

6

33% + 6 finalister

46

48%

kemikalier [Reach, ZDHC etc.])
Miljökontrollprotokoll – för
lädertillverkare
•

Bedömningsprotokoll för handlare –
för aktörer som handlar med delvis

Working Group Ltd, en grupp med flera
intressenter.

130
280 certifieringar

verkad i”, spårbarhet och hantering av

•

kontroller som utvecklats av Leather

EUROPEISK A
GARVERIER

Miljö (ISO 14001, Emas, PEF-system

•

fiering i läderbranschen.

Miljöefterlevnad, prestandaprotokoll och

TOTALT ANTAL
GARVERIER

bearbetat och färdigt material
•

Modul för hantering av kemikalier – för
lädertillverkare

Kontrollmodell som fastställer ett
garveris energieffektivitet och

Märkning av ett garveris energieffektivitet

koldioxidutsläpp, förvaltad av ett

och koldioxidutsläpp

forsknings- och provningsinstitut, FILK.
Belöningsprogram för den globala
garveriindustrin, på initiativ av tidskriften
World Leather.

Flera priser på olika nivåer för att
uppmärksamma högkvalitativ garvning

•

Produkter: LEATHER STANDARD

Modulärt certifieringssystem som

•

Produktion: STeP (hållbar

erbjuds av Oeko-tex, en sammanslutning

•

textil- och läderproduktion)

av 18 textil- och läderprovningsinstitut i

•

Användning av kemikalier: ECO

Europa och Japan.

PASSPORT
•

Produkt/produktion: MADE IN GREEN
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HÅLLBARHETSPRIORITERINGAR
/ETISKA FRÅGOR FÖR
VÄRDEKEDJAN
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Den europeiska läderindustrin gick miste om skydds-

Globaliseringen har lyft miljoner ur fattigdom och

tullarna i samband med Uruguayrundan i de multi-

främjat global ekonomisk tillväxt och ömsesidigt

mänskliga rättigheterna och miljöförstöring i fatti-

laterala handelsförhandlingarna (1986–1993). Utan ro-

beroende genom handel och flöden av utländska

ga delar av världen, men i rapporteringen av dessa

busta förfaranden för säkerställande av rättvis handel

direktinvesteringar. De negativa effekterna för ar-

oacceptabla metoder dras ofta hela branschen över

(förbud mot exportbegränsningar/skatter på råvaror)

betsmarknadsstandarder,

produktkvalitet

en kam. Det uttrycks många gånger i helt felaktiga

flyttade tillverkningen till utvecklingsländer. Detta

och hållbar utveckling har dock fått mycket mindre

påståenden att europeiska garvare inte är bättre än i

gagnade lågpris-leverantörerna, vilka inte priorite-

uppmärksamhet.

andra delar av världen.

miljön,

Globaliseringen har också avslöjat kränkningar av de

rade socialt ansvar eller miljöansvar.
På en marknad som saknar skydd mot läder som

Det finns därmed – inom ramen för utarbetandet

Handelsliberaliseringen och globaliseringen gjorde

tillverkats under förhållanden med social dumpning

av den hållbarhetsmodell som eftersträvas av den

det enklare och billigare för många kunder i konsu-

och miljödumpning har de europeiska garvarna kun-

europeiska garveriindustrin och utöver dess sociala

mentvaru- och detaljhandelssektorerna i utvecklade

nat överleva genom att specialisera sig å ena sidan

och miljömässiga satsningar – allt fler övergripande

ekonomier att göra inköp var som helst i världen. Ut-

på produktkvalitet och innovation, och å andra sidan

etiska frågor som är av stor betydelse för företag,

budet av lädervaror flyttas enkelt från ett land till ett

socialt ansvarstagande och miljöprestanda.

intressenter och konsumenter. Dessa omfattar frå-

annat och läderleverantörerna byts ut när det som

gor såsom öppenhet och spårbarhet, liksom en ny

räknas är priset.

uppsättning produkt- och processgarantier.

TILLVERKNING AV LÄDER
FRÅN NÖTBOSKAP

12000

1988–2014 i miljoner kvadratfot

10000

Källa: FAO:s kompendium med världsstatistik om
oberedda hudar och skinn, läder och läderskor
Anmärkning: Kina ingår i utvecklingsländerna

8000

6000

4000

0
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2014

UTVECKLADE LÄNDER
Produktion av läder från nötkreatur

2000

1988

UTVECKLINGSLÄNDER
Produktion av läder från nötkreatur

OIR A-VERK T YGET
FÖR GARVERIER
ANSVARSTAGANDE I SAMHÄLLET

Den europeiska läderindustrin och parterna på

Under

arbetsmarknaden har dock gått ännu längre genom

dialogens

Utövande av tillbörlig aktsamhet över leveranskedjan

att uppmärksamma ett område som ofta förbises,

uppdaterade

möjliggör att varumärken och detaljhandelskoncerner

nämligen hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

parter

kan

Detta

Alltför ofta visas bilder i massmedia på osäkra

industriAll Europe, sitt interaktiva onlineverktyg

ledningsverktyg är inte förbehållet bara den sista

arbetsförhållanden vid undermåliga garverier, vilket

länken i värdekedjan. Det står klart att företag som

för riskbedömning (OiRA) till stöd för små och

påverkar bilden av hela branschen och dess anseende

säljer direkt till konsumenter är mer exponerade,

på ett negativt sätt. Garverier i Europa anser hälsa

medelstora garveriers korrekta hantering av risker

men i själva verket berörs alla företag, oavsett var i en

och säkerhet på arbetsplatsen är av hög prioritet.

leveranskedja de befinner sig – också garverier.

Uppfyllande av standarder för hälsa och säkerhet

hantera

sina

anseenderisker.

är ett uttryck för de europeiska garveriernas höga
Garverierna i Europa är redo för tillbörlig aktsamhet.
Europeiska garvare

var

tidiga

med

att

aktivt

anamma socialt ansvarstagande i samhället (CSR) –

kvalitet och konkurrenskraft på lädermarknaden,
och företagen och arbetstagarrepresentanterna ser
gärna att detta prioriteras globalt.

särskilt med avseende på hållbarhet – och har blivit
förstahandsleverantörer till exklusiva varumärken

Under 2017 och 2018 genomförde arbetsmarknadens

i de högre prisklasserna inom mode, heminredning

parter inom den europeiska läderindustrin projektet

och fordonsindustri.

”Tillbörlig aktsamhet för hälsosamma arbetsplatser
vid garverier”. Syftet var att prioritera säkerhet och

2018,

på

inom

projekt
den

ramen
om

för

den

tillbörlig

europeiska

arbetsmarknaden,

sociala

aktsamhet,

läderindustrins
COTANCE

och

för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Efter att ha tagit ställning till 91 påståenden om
risk, grupperade i 12 moduler, får användaren
en bedömning av anläggningens nivå av hälsa
och

säkerhet

på

arbetsplatsen,

förslag

till

förbättringar i en handlingsplan samt en rapport.
Även om OiRA inte nödvändigtvis säkerställer
efterlevnad
och

av

respektive

säkerhetsföreskrifter

nationella
hjälper

hälso-

verktyget

industriutsläpp

hälsa i arbetet på samma sätt som miljöskydd i

garverierna att spara tid och pengar i utarbetandet

(direktiv 2010/75/EU) har europeiska garvare bidragit

debatten om tillbörlig aktsamhet i värdekedjan för

av den obligatoriska riskbedömningsrapporten.

till BREF-dokumentet

Inom

ramen

för

direktivet

om

för

läder. Även OiRA, det interaktiva onlineverktyget för

De lär sig hur man gör en riskbedömning och

bästa tillgängliga teknik) för garvning av hudar och

riskbedömning på arbetsplatsen som utvecklades

vidtar lämpliga åtgärder för att eliminera och/

skinn. I detta referensdokument informeras om av

2012, uppdaterades. OiRA är gratis och ett interaktivt

eller

myndigheter fastställda utsläppsgränser för garverier

verktyg som hjälper små och medelstora företag

Självbedömningsrapporterna med utgångspunkt

– med hänvisningar till bästa tillgängliga teknik – och

runt om i världen att genomföra riskbedömningar

det tillämpas i allt högre grad i många länder utanför

i OiRA-verktyget kan dessutom användas som

och stödjer styrning av hälsa och säkerhet på

EU. Dokumentet uppmärksammar viktiga miljörisker

arbetsplatsen.

ett instrument i leveranskedjan för att diskutera

(referensdokumentet

minimera

hälso-

och

säkerhetsrisker.

hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

vid garvning av hudar och skinn, såsom minskning
av utsläpp i vatten, effektiv användning av energi och

Även om verktyg som OiRA kan bidra till hälsa och

vatten, minimering, återvinning och återanvändning

säkerhet vid garverier är den största drivkraften

av processrester liksom ett effektivt införande av

efterfrågan från marknaden.

system för miljö- och energiledning. En översyn

OiRA-verktyget är gratis och har av Unidos
läderenhet funnits vara ett mycket användbart
instrument. COTANCE och industriAll Europe har
godkänt att Unido sprider verktyget till stöd för

av det ursprungliga BREF-dokumentet från 2003

utvecklingsländer.

offentliggjordes i februari 2013.
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Unece-definitioner
PRODUK TSÄKERHET

utöver de lagstadgade kraven. Denna metod har

leveranskedja (ISO, 2015). I detta sammanhang definieras

Negativa och chockerande historier i massmedia

kemiska produkter.

det som möjligheten att kunna identifiera och spåra

och sociala medier får ofta mycket större uppmärk-

produkters, delars och materials historia, tillämpning,

samhet än positiva händelser. Läder utsätts regel-

belägenhet

bundet för negativ rapportering, särskilt när osäkra

kedjan är grundläggande för att tillsammans kunna

lädervaror importeras och säljs på EU-marknaden.

definiera minimikrav att tillämpa på läder, process-

SPÅRBARHET

är möjligheten att kunna spåra ett

föremåls historia, tillämpning eller belägenhet i en

och

distribution,

för

att

säkerställa

tillförlitligheten hos hållbarhetsanspråk, inom områdena
för mänskliga rättigheter, arbete (inbegripet hälsa och
säkerhet), miljö och antikorruption (FN:s Global Compact,
2014), och den process genom vilken företag spårar
material och produkter och de förhållanden under vilka de
tillverkades genom leveranskedjan (OECD, 2017).

Dock skrivs det sällan om var de osäkra lädervarorna kommer från. Skälet är avsaknad av bestämmelser om ursprungsmärkning, eller en ”tillverkad
i-förordning”, varigenom varans ursprungsland och
de material som den består av identifieras. Sådana
obligatoriska bestämmelser finns för andra stora

Ett nära samarbete med företrädare för leverantörs-

kemikalier och hjälpämnen för lädertillverkning.
Tillfälliga expertgrupper har deltagit för att utarbeta
god praxis och vägledning i särskilda frågor.

SPÅRBARHET OCH ÖPPENHET I
LEVER ANSKEDJAN

marknader och efterfrågas av många EU-branscher

ÖPPENHET

avser

direkt

relevant

information

som tillgängliggjorts alla delar i värdekedjan på ett

– däribland läderbranschen – vars anseende har

Även om läderindustrin vidhåller principen att

påverkats negativt av import av undermåliga varor.

lädrets livscykel inleds när hudarna och skinnen
tillgängliggörs på slakteriet, får deras animaliska

standardiserat sätt, vilket möjliggör gemensam förståelse,
tillgänglighet,

ökat behovet av att lägga fokus på val av råvaror och

tydlighet

och

jämförelse

(Europeiska

kommissionen, 2017).

HÅLLBARHET,

i detta sammanhang, ska förstås som

tillverkning, marknadsföring och användning av kläder,
skor och tillbehör, deras delar och komponenter, med
hänsyn till inverkan på miljön, hälsa och mänskliga
rättigheter liksom socioekonomisk inverkan, samt deras
ständiga förbättring genom produktens hela livscykel
(Unece, 2018).

När konsumenter köper varor tillverkade av eu-

ursprung inte ignoreras eller bortses från. Den eu-

ropeiskt läder kan de vara säkra på att varor-

ropeiska garveriindustrin lägger särskild vikt vid

na uppfyller de strängaste kraven såsom de i

branschens tidigare led och gör stora åtaganden

REACH-förordningen. Europeiskt läder är en garanti

för att uppnå högsta standard när det gäller råva-

för konsumenterna att de högsta säkerhetsstandar-

rornas spårbarhet. Europeiska garvare har som mål

derna – enligt europeisk och nationell lagstiftning –

att samla in all produktrelevant information om sina

tillämpas.

råvaror, däribland om djurens uppfödning, transport
och slakt.

De europeiska garvarnas kunder vet att produkterna tillverkas i högkvalitativa processer som kontrol-

Hudarnas och skinnens ursprung har alltid varit

lerar användningen av skadliga ämnen vilka skulle

viktigt

kunna riskera arbetstagarnas och/eller konsumen-

TILLBÖRLIG AKTSAMHET

är en pågående, proaktiv

ternas hälsa eller miljön.

och reaktiv process genom vilken företag kan förebygga
och mildra negativa effekter kopplade till mänskliga

Utöver efterlevnad av lagstiftningen för europeiska

rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd samt

garvare även en dialog med kunder i det högre

mutor och korruption i sin egen verksamhet och i sina

prissegmentet för att utveckla standarder som går

leveranskedjor (OECD, 2017).
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för

de

europeiska

garvarna,

eftersom

härkomsten är direkt kopplad till typen av och

Garvarna arbetar intensivt på dessa lösningar

De flesta av de oberedda hudarna och skinnen som

mängden defekter, och därmed till läderkvaliteten.

tillsammans med sina leverantörer. Hur snart de

bereds av europeiska garverier är av europeiskt

Dessa parametrar har dock fått en ny dimension.

kommer att införas på marknaden beror på trycket

ursprung.

Spårbarheten innebär en garanti för kunderna och

från konsumenterna och viljan hos datainnehavarna

konsumenterna att lädret de köper kommer från

att dela med sig av uppgifter.

EU började arbeta med djurskyddsfrågor för över
40 år sedan, och har nu världens mest avancerade

etiskt hållbara källor.

DJURSK YDD

lagstiftning vad gäller uppfödning, transport och
slakt av djur*.

I och med att det handlar om en biprodukt är
det dock svårt att få information om hudarnas

Begreppet djurskydd uppkom för första gången på

och skinnens ursprung, särskilt i avsaknad av en

1960-talet med definitionen av de fem friheterna

Förutom skyddet inom EU främjar unionen också

lagstadgad skyldighet. I normala fall får garvarna

(frihet från hunger och törst; obehag; smärta, skada

en djurskyddskultur utanför sina gränser, via

endast information från sina närmaste leverantörer.

och sjukdom; att uttrycka normala beteenden och

multilaterala samarbeten med organ som OIE och

från rädsla och lidande). Dessa friheter antogs av

FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation),

I detta sammanhang har europeiska garverier

Världshälsoorganisationen för djurhälsa (OIE) som

med tredjeländer inom ramen för handelsavtal och

åstadkommit följande:

definierar djurskydd som ”hur ett djur hanterar de

i form av utbildning och tekniskt stöd.

- Sedan 2018 samarbetat med andra intressenter

förhållanden under vilka det lever”. Ett djur har en

inom ramen för ett FN-initiativ (Unece-CEFACT)

hög grad av välbefinnande (enligt vetenskapliga

Europa är dock inte den enda region som intresserar

för att ta fram rekommendationer och verktyg

rön) om djuret är friskt, tryggt, välnärt, säkert, kan

sig för dessa frågor, och garverier arbetar globalt

för spårbarhet och öppenhet för produkter och

uttrycka sina naturliga beteenden och om det inte

för att välja hållbara leveranskällor. Också här är

material i konfektions- och skobranschen.

lider av obehagliga tillstånd såsom smärta, rädsla

dialogen med leverantörskedjan av avgörande

eller obehag.

betydelse.

om denna och andra frågor av gemensamt

Det ökade intresset för djurskydd under senare år

Slutligen är själva lädret skäl för att uppskatta

intresse. I ett gemensamt uttalande från 2019

har lett till ett ökat antal förfrågningar från kunder

ett bra djurskydd. En hud eller ett skinn är som en

enades partnerna i leverantörskedjan om att

om information om välbefinnandet hos de djur

öppen bok som speglar djurets liv. Hudar och skinn

införa system för spårning av hudar och skinn

som hudarna/skinnen kommer från. Kontrollen av

från friska, rena och väluppfödda djur har få eller

tillbaka till slakteriet (senast 2025) och, i lämpliga

djurens välbefinnande och materialens spårbarhet

inga narvfel och kommer att bli det högkvalitativa

fall, till det enskilda djuret (senast 2030).

är en mycket viktig fråga för de europeiska

läder som konsumenterna vill köpa.

- Utökat informationen om relevanta certifieringar.
- Inlett en dialog med boskaps- och köttbranschen

garverierna.

* Direktiv 98/58/EG (skydd av animalieproduktionens djur)
och särskilt för kalvar, direktiv 2008/119/EG.
Förordning nr 1/2005 (skydd av djur under transport).
Förordning nr 1099/2009 (skydd av djur vid tidpunkten för
avlivning).
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MÅL OCH
UTMANINGAR
INFÖR
FRAMTIDEN
Under 2016 genomförde COTANCE och
industriAll Europe projektet ”Mål 2025! – en
framtid för europeiskt läder” inom ramen för
den sociala dialogen. De antog ett gemensamt
manifest där de beskriver branschens
utmaningar och möjligheter inom fyra
områden:
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SPÅRBARHET OCH ÖPPENHET –
UNECE-INITIATIVET
INDUSTRIELL A FR ÅGOR
Unece, CEFACT, ITC, ILO och EU har gått samman i ett
initiativ vars övergripande mål är att stärka hållbar
konsumtion
i

och

konfektions-

hållbara

och

produktionsmönster

skobranschen.

Detta

bör

uppnås genom utarbetande och genomförande
av

ett

raminitiativ

spårbarhetsverktyg.

och

ett

öppenhets-

och

kommer

att

Resultaten

Samtidigt som vår bransch måste fortsätta att
anpassa sig till strukturella förändringar i en
snabbt avancerande digital miljö, är en viktig
fråga behovet av att skydda begreppet läder
och garantera dess äkthet på etiketter och i
beskrivningar av varor och produkter, så att
konsumenterna kan fatta välgrundade köpbeslut.

Lädrets bästa försvar är dock produkten i sig.
Ingenting övertygar konsumenten mer än kvalitet.
Europas läderindustri är inriktad på det högre
prissegmentet på marknaden, ett segment som är
mycket beroende av råvarornas kvalitet. Detta är
en annan stor utmaning för branschen som kräver
sammankoppling av alla länkar i leverantörskedjan,
från

boskapsuppfödning

och

transport,

till

slakterier, uppsamling av hudar och skinn samt

hjälpa både regeringar och branschpartner att

Detta måste stödjas av lagstiftningsåtgärder och

fatta riskbaserade beslut och agera enligt en

genom att informera allmänheten om lädrets

uppsättning internationellt överenskomna metoder,

fördelar.

biprodukter från kött-, mjölk- eller ullproduktion

Läderindustrin stöter på mängder av alternativa

och omsorg som de förtjänar, och problemen med

vilket

kommer

att

öka

öppenheten

får de många gånger inte den uppmärksamhet

gentemot

slutkonsumenterna.

material som blandas ihop med riktigt läder, och
har därför under lång tid kämpat för tydliga och

Initiativet har följande viktiga komponenter:
1. En plattform för politisk dialog mellan intressen
terna och rekommendationer för ökad öppenhet
och

spårbarhet

för

hållbara

värdekedjor

i

branschen.
2. Spårbarhetsstandarder och genom
föranderikt
linjer.

enhetliga EU-bestämmelser om äkthet. Endast en
EU-förordning som skyddar lädrets goda namn
kommer att kunna garantera konsumenterna av
lädervaror att de produkter de köper är gjorda av
riktigt läder. Tyvärr beskrivs ett flertal syntetiska
produkter felaktigt som läder och tillskansar sig
därmed både dess anseende och namn.

3. Ett onlineverktyg för öppenhet och spårbarhet, för
anpassade, öppna lösningar för självbedömning

I dagens värld har digital kommunikation och

och datadelning för intressenter i värdekedjan.

sociala medier blivit allt viktigare för att kämpa mot

4. Ett pilotprojekt med utvalda företag och länder,

vilseledande upplysningar om läder. Dess naturliga

samt ett program för utbildning och löpande

ursprung, och det faktum att läder är förnybart,

förbättring, i samarbete med strategiska partner.

cirkulärt, slitstarkt, återanvändbart och till och
med återvinningsbart, är egenskaper som måste

COTANCE har utsetts i egenskap av expert till att
hjälpa till att genomföra initiativet på ett smidigt
sätt.

lagercentraler. I och med att hudar och skinn är

förmedlas till allmänheten på ett effektivt sätt.
Initiativ som det nyhetsbrev som COTANCE började
skicka ut 2019 är exempel på sådan kommunikation.
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bristande kvalitet ökar. Detta skulle kunna leda till
en kvalitetssänkning för europeiskt läder, vilket
skulle äventyra det sätt på vilket det uppfattas och
värdesätts, liksom den ekonomiska säkerheten för
de som arbetar med att tillverka det.

K APACITETSUPPBYGGNAD FÖR
ARBETSMARKNADENS PARTER I SYDÖSTR A
EUROPA
Starka arbetsmarknadsparter med bra arbetsförhållanden är centralt
för den europeiska garveri- och läderindustrin. En välfungerande social
dialog ger bra arbets- och lönevillkor och ökar branschens dragningskraft
för att säkerställa en framtida personalstyrka med rätt kvalifikationer.
Social dialog och kollektiva avtalsförhandlingar kan dock endast äga
rum om det finns erkända parter på arbetsmarknaden som kan förhandla
öga mot öga. IndustriAll Europe har genomfört det EU-finansierade
projektet ”Stärka fackföreningars kapacitet i sydöstra Europa för bättre
löner och arbetsvillkor i kläd- och skobranscherna”, vilket ledde till 6 500
nya fackföreningsmedlemmar och 36 nya kollektivavtal på företagsnivå.
Arbetsmarknadens parter i garveri- och läderindustrin (och hela TCLFbranschen) har identifierat ett potentiellt framtida EU-finansierat
projekt i sydöstra Europa för att ytterligare bygga upp kapaciteten och
utveckla den sociala dialogen och de kollektiva avtalsförhandlingarna
för en hållbar framtid för branschen.
Parterna på arbetsmarknaden avser – genom ett EU-finansierat
utbildningsprojekt – att bygga upp kapaciteten i sydöstra Europa och
stödja små företag i leveranskedjan och deras anställda, för bättre
löner, bättre arbetsvillkor, säkrare och mer hälsosamma arbetsplatser,
en tillräckligt stor och kvalificerad personalstyrka och en mer hållbar
framtid för kontinentens modebransch.
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SOCIALA/SAMHÄLLELIGA FRÅGOR

möjlighet som en bransch som läderbranschen inte

Vissa

bör åsidosätta. Arbete i detta avseende ger redan

systematiskt brutit mot villkoren för systemet genom

Med en åldrande befolkning är det viktigt att se till

bra resultat på området för internationellt validerade

att förbjuda export av oberedda hudar och skinn

att personalstyrkan förnyas, att kunskap överförs

standarder och inom samarbetet för fastställande

samt av halvfabrikat. En stor del av deras produktion

och att nya färdigheter förvärvas. Den sociala

av metoder för bedömning av miljöavtrycket från

bryter dessutom mot internationella konventioner

läder. Det finns emellertid många fler områden där

om arbete, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

internationellt samarbete skulle innebära ömsesidig

Dessa orättvisa metoder gör export från sådana

europeiska läderindustrins ständiga förbättring.

nytta: främjande av läder, forskning och teknisk

länder betydligt mer konkurrenskraftig. Detta skadar

utveckling

sociala

inte bara den europeiska läderindustrin, utan även

Alla

standarder, överenskommelse om fria och rättvisa

fattigare GSP-länder som inte kan konkurrera på EU-

handelsregler etc.

marknaden.

HANDELSFR ÅGOR

En

branschvisa dialogen är en av drivkrafterna bakom
utbildnings- och fortbildningsinitiativ liksom den

sektorer

inom

modeindustrin

står

inför

problemet med fallande födelsetal i Europa och

för

miljön,

fastställande

av

en snabbt åldrande arbetsstyrka. Detta har fått
flera

branschorganisationer

värdekedjorna

för

textil

i

och

de
läder,

europeiska

länder

del

som

dragit

internationella

nytta

av

GSP+

handelsanalytiker

har

menar

att covid-19-krisen troligtvis kommer att leda till

däribland

att länder utanför EU återinför protektionistiska

COTANCE och industriAll Europe, att slå samman

Konsolidering av fria och rättvisa handelsregler för

resurser och samordna arbetet med att göra bilden

läderindustrin, liksom en sund utvecklingspolitik

av dem som arbetsgivare mer tilltalande, och trygga

för läder, är oavslutade ärenden för Europas

tillhandahållandet av branschvisa utbildnings- och

handelspolitik. Arbetsmarknadens parter inom

fortbildningstjänster. Projektet ”Skills4Smart TCLF

den

Industries 2030” inom programmet Erasmus+, som

uppkomsten

fokuserade på att utarbeta en plan för att locka till

handelsåtgärder som påverkar konkurrensen.

värdekedjans återhämtning att hålla hud-, skinn- och

praxis som måste få en fortsättning. Nästa steg

Exportbegränsningar för eller exportavgifter på

intresse att se till att regeringarna inte stänger

bör vara att fokusera på branschernas industriella

råvaror är orättvisa handelsmetoder som är svåra att

kluster och på viktiga yrkesprofiler.

bekämpa med WTO:s regler. En sjunkande efterfrågan

europeiska
av

läderindustrin
eventuella

måste
nya

bevaka
orättvisa

sig och utveckla färdigheter, är ett exempel på god

på läder – och följaktligen lägre priser på hudar och
En annan viktig samhällelig utmaning för den

skinn – har varit mycket mer effektivt för att lyfta

europeiska läderindustrin är att stärka branschens

många av dessa åtgärder. Flera länder som tillämpar

ledning på internationell nivå. Att agera som en

exportbegränsningar på hudar och skinn har upphävt

global industri med gemensamma mål och medel

dem i ett försök att locka till sig uppmärksamhet från

kräver förenade ansträngningar av alla parter. Att dra

internationella marknader. Detta är en möjlighet

kollektiv nytta av stöd som kan fås från europeiska

för handelsmyndigheterna att tillämpa bindande

och internationella mellanstatliga organisationer,

regler, för att garantera handelsfriheten och se till att

liksom från nationella utvecklingsbyråer, är en

orättvisa handelsmetoder inte återinförs i framtiden.
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åtgärder i handeln med hudar och läder. En sådan
inställning kan äventyra multilateralismen och den
senaste positiva utvecklingen vad gäller globala
handelsregler. För läderindustrin i och utanför
EU är det bästa sättet att stödja den globala
lädermarknaderna öppna. Det ligger i alla parters
gränserna, vilket skulle påverka återhämtningen
negativt.

MILJÖFR ÅGOR

Om

lädrets miljöavtryck att ligga på den centrala

detta

mål

uppnås

kommer

fokus

för

Båda sidor av branschen är överens om att den
europeiska

EU:s miljöambitioner beskrivs i den gröna given,

tillverkningsfasen: garvning. Detta kommer att

effektivt genomförande av begränsningarna av

i

läderindustrins

framtid

kräver

ett

ekonomin

göra det möjligt att kvantifiera förbättringar i

begränsade och förbjudna ämnen i produkter

och i strategin från jord till bord. Den europeiska

garvningsprocesserna och identifiera inom vilka

när dessa släpps ut på marknaden. Detta bör

läderindustrin har stora förväntningar på dessa

områden det krävs forskning och teknisk utveckling

komplettera parternas arbete i leveranskedjan

initiativ. Efter antagandet av PEFCR för läder

samt processinnovation, vilket i annat fall kanske

på området för förteckningar över ämnen som

förespråkar

inte tydliggörs.

omfattas av begränsningar (RSL) och förteckningar

handlingsplanen

för

branschen

den

cirkulära

nu

nollallokering

av

över ämnen som omfattas av begränsningar i

miljöpåverkan från boskap som föds upp för hudar och
skinn, och deltar i utarbetandet av PEFCR för kläder

Garvning är främst en process för den cirkulära

tillverkningen (MRSL). Initiativ som tas av flera

och skor. I detta sammanhang fortsätter forskning

ekonomin. Råvarorna, hudarna och skinnen är

intressenter, såsom ZDHC, behöver stödjas av

och utveckling för renare tillverkningsmetoder att

restprodukter från livsmedelsindustrin, biobaserade

den europeiska läderindustrin, i form av data och

förbättra branschens miljöprestanda, samtidigt som

ämnen som syntetiserats från biprodukter eller

vetenskapligt baserad branschinformation, för att

kvaliteten på produkter och processer förbättras.

restprodukter

i

vara relevanta. Vårt mål är att de höga miljö- och

Den europeiska läderindustrin kräver även ett bättre

garvningsprocesserna,

från

säkerhetsstandarder som har uppnåtts i Europa

genomförande på marknaden av bestämmelserna i

läderprocessen

och

användas

också följs av garverier runt om i världen, för att

REACH-förordningen.

av

däribland

jordbruk,

skydda branschens anseende och vår produkt.

andra

från
kan

andra
och

industrier

restprodukter

återvinnas

industrisektorer,

används

livsmedel, läkemedel etc. Slutligen är läder ett
Även om den är liten fortsätter allokeringen i

slitstarkt material. Lädervaror håller en livstid och

produkters miljöavtryck av påverkan från djur

kan repareras eller omarbetas och står sig mycket

som föds upp för hudar och skinn att vara orimligt

bra i termer av resurseffektivitet och återvinning.

stor.

Produkters

miljöavtryck

misslyckas

med

att erkänna den unika karaktären hos ej ätbara

EU:s politik om kemikalier i produkter på marknaden

animaliska biprodukter. De behandlas i dag som

måste vara överensstämmande när det handlar om

produkter, precis som kött, när de i själva verket

verkställighet. Det tjänar lite till att ha de strängaste

är en restprodukt från köttproduktionen som

reglerna i världen när osäkra produkter fortsätter att

återvinns till läder. Det ligger närmare till hands att

importeras och släppas på marknaden i EU.

beteckna dem som ”avfall” än som ”produkter”, och
de bör därför undantas från all allokering i tidigare
led. Livscykeln för läder inleds på slakteriet med
framställning av hudar och skinn.
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COTANCE STÖDER KUNDER I ATT
UPPF YLL A AMBITIONERNA I MO DEPAK TEN SOM ÖVERL ÄMNADES
TILL G7-LEDARNA I BIARRITZ
COTANCE

välkomnar

hållbarhetsambitionerna

i

modepakten som undertecknats av 32 lyx- och
modemärken, varav många är stora kunder hos
europeiska garverier. G7-ledarnas stöd till detta
viktiga initiativ är betydelsefullt för att uppnå
målet på att 20 % av den globala modeindustrin
(med avseende på volym) ska leverera de avsedda
miljöfördelarna.
Den europeiska läderindustrin delar de målsättningar
som uttrycks i den sjusidiga modepakten och
förbinder sig att hjälpa till att uppnå dem. COTANCE
har i själva verket varit en pionjär när det gäller
hållbarhetsinitiativ för läderindustrin, genom att
utarbeta instrument för att redovisa, leverera
och certifiera bästa praxis för socialt ansvar och
miljöprestanda. COTANCE:s instrument är i regel
öppna standarder och fritt tillgängliga för garverier
i hela världen. Vidare samarbetar COTANCE inom
ramen för flera sektorsövergripande initiativ med
mellanstatliga organisationer, såsom OECD, Unido
och Unece, och med privata organ, såsom ICEC,
LWG, SAC och ZDHC, som stöder pågående god
miljöpraxis och innovation i läderindustrin.
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andra källor har också beaktats och redovisas för att

METODANMÄRKNING

ge en ekonomisk översikt, där så är lämpligt.

COTANCE och industriAll European Trade Union
offentliggör den andra rapporten om den europeiska

Vid en jämförelse av resultaten är det värt att notera att

garveriindustrins

miljömässiga

urvalen i de två utgåvorna av SER skiljer sig åt när det

förhållanden (SER 2020). Syftet är att redovisa

gäller företagsstorlek, tillverkningscykel, lädertyper

branschens sociala och miljömässiga resultat och

och referensländer.

sociala

och

sätta upp mål för en färdplan.
Undersökningen från 2019 kännetecknas särskilt
Urvalet bestod av 79 företag (5 % av det totala

av en större andel företag som genomför samtliga

antalet företag i EU) från Italien, Tyskland, Österrike,

tillverkningsprocesser (från hudar/skinn till färdigt

Danmark,

läder).

Sverige,

Storbritannien,

Spanien,

Det

finns

också

skillnader

mellan

de

Frankrike, Portugal, Ungern och Rumänien. Även

båda rapporterna med avseende på företagens

om

produktionsspecialisering

uppgiftslämnarnas

spridning

i

EU-länderna

och

alternativ

för

inte exakt speglar den europeiska garveriindustrins

behandling av avloppsvatten. Av detta skäl jämfördes

struktur är representativiteten med avseende på

inte vissa resultatindikatorer, till följd av skillnaderna

produktionsvolym relativt hög: 43 % av den totala EU-

i rapportering mellan de två rapporterna, t.ex.

produktionen.

avfallsgenerering och avlägsnande av föroreningar.
Dessutom ledde urvalens olika sammansättning till en

Företagsuppgifter har samlats in för varje år under

liten ökning av vissa miljöindikatorer (förbrukning av

referensperioden (för 2016, 2017 och 2018).

kemikalier, avfall), med anledning av de inneboende

För

att

möjliggöra

en

bedömning

av

trender

skillnaderna

i

de

beskrivna

processerna,

vilket

mellan den första och den andra SER har samma

snedvrider det slutliga resultatet. Den andra rapporten

resultatindikatorer använts. De utgör de viktigaste

omfattar till exempel en större andel stora tillverkare

parametrarna för att bedöma hållbarhet. Jämförelsen

av

mellan de två undersökningarna har gjorts på grundval

genomförare

av de genomsnittliga resultaten från den första

vilka rapporterar fler processteg och följaktligen en

undersökningen och föreliggande undersökning.

större användning av kemikalier och energi. Detta

läder

från

nötboskap

av

samtliga

för

fordonsindustrin,

tillverkningsprocesser,

förvränger en jämförelse med den första rapporten på
En detaljerad variationsanalys har också inkluderats,

ett konstgjort sätt.

som en jämförelse med resultaten i de två rapporterna.
De resultatindikatorer som redovisas i avsnitten om

Slutligen har endast miljöinvesteringar mellan

sociala förhållanden och miljö är viktade genomsnitt

5 000 och 3 000 000 euro beaktats. Mycket små

av uppgifterna från de företag i urvalet som fyllde i det

tillfälliga belopp har därmed undantagits, liksom

detaljerade frågeformuläret.

stora kapitalinvesteringar som görs en gång.

Strukturella data från
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FÖRKORTNINGAR

HÄNVISNING

BREF: BAT-referensdokument (BAT: bästa tillgängliga teknik)

Alla projekt som hänvisas till i denna rapport åter-

CEFACT: FN:s centrum för förenklade handelsprocedurer och elektronisk affärsverksamhet

finns på denna webbplats:

COD: Kemisk syreförbrukning

https://euroleather.com/news/projects

EQF: Europeisk referensram för kvalifikationer
EU: Europeiska unionen
FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FGL: Forschungsgemeinschaft Leder (tysk stiftelse för forskning om läder)
FILK: Forschungsinstitut für Leder- und Kunststoffbahnen gGmbH
GSP: Allmänna preferenssystemet
ICEC: Institut för kvalitetscertifiering i läderbranschen
ILO: Internationella arbetsorganisationen
ITC: Internationella handelscentrumet
LWG: Arbetsgruppen för läder
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
OiRA: Interaktiv riskbedömning online
PEFCR: Regler för produktkategoriers miljöavtryck
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
SAC: Koalitionen för hållbara kläder
SER: Rapport om sociala och miljömässiga förhållanden
TCLF: Textilier-Kläder-Läder-Skor
Unece: FN:s ekonomiska kommission för Europa
Unido: FN:s organisation för industriell utveckling
ZDHC: Nollutsläpp av farliga kemikalier
RLS: Förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar (i den färdiga produkten)
MRSL: Förteckning över ämnen som omfattas av begränsningar i tillverkningen
WTO: Världshandelsorganisationen
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ORGANISATIONER SOM ÄR ANSLUTNA TILL COTANCE
ÖSTERRIKE: Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie
DANMARK: Scan-Hide
FRANKRIKE: Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie
TYSKLAND: Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.
UNGERN: Association of Hungarian Light Industry
ITALIEN: UNIC - Concerie Italiane
NEDERLÄNDERNA: Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten
PORTUGAL: Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes
RUMÄNIEN: Asociatia Producatorilor de Piele si Blana din Romana
SPANIEN: ACEXPIEL - Asociación Española del Curtido
SVERIGE: Svenska Garveriidkareföreningen
STORBRITANNIEN: Leather UK

FACKFÖRENINGAR SOM ÄR ANSLUTNA TILL INDUSTRIALL EUROPE (L ÄDER)
ÖSTERRIKE: Pro-Ge
BELGIEN: ABVV/FGTB AC/CG; ACLVB/CGSLB; ACV/CSC METEA
FINLAND: Teollisuusliitto ry
FRANKRIKE: CFDT Services; CGT - Textile, Habillement, Cuir
TYSKLAND: IG BCE
UNGERN: BDSZ (ME-Ind)
ITALIEN: FEMCA-CISL; CGIL FILCTEM; Uiltec-Uil
LITAUEN: LPS Solidarumas Industrial Workers TCL
NEDERLÄNDERNA: FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen
PORTUGAL: FESETE; SIMA
RUMÄNIEN: Confpeltex
SPANIEN: UGT-FICA; FITEQA-CC.OO
STORBRITANNIEN: Community Union
SVERIGE: IF Metall, Unionen
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ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATIONS

Siffrorna i denna rapport överensstämmer med

Rapporten finns tillgänglig på engelska, franska,

uppgifter från COTANCE och industriAll Europe

tyska, ungerska, italienska, portugisiska, rumänska,

och bästa möjliga uppskattningar av motsvarande

spanska och svenska på följande webbplatser:

variabler. Även om vederbörlig omsorg visades i

https://www.euroleather.com/news/projects/euro-

utarbetandet av rapporten garanterar COTANCE

pean-social-environmental-report

eller industriAll Europe inte dess riktighet eller

https://tinyurl.com/LeatherSER

fullständighet, och ska inte hållas ansvariga för
eventuella fel eller förluster till följd av dess användning.
Andra organisationer som citeras i rapporten är inte
på något sätt ansvariga för rapportens innehåll eller
för konsekvenser av dess användning.

Fotografier: © COTANCE, förutom sida 16 (UNIC) och
sida 40 (Wollsdorf Leather).

Projektet har finansierats med stöd av EU-kommis-
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sionen. Författarna av rapporten är ansvariga för rapportens innehåll. Innehållet representerar inte EU:s

COTANCE,

uppfattning.

Acexpiel, AHLI, APIC, APPBR, FFTM, FV TBSL,

EU-kommissionen är inte ansvarig för användning

Leather UK, SG, UNIC – Concerie Italiane, VDL.

utifrån informationen i rapporten.
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