


Det här är Gina Tricots första hållbarhetsredovisning. Den är en summering av nuläget inom hållbarhets- 
området och bildar avstamp för framtida arbete.

Textil- och modevärlden är under omvandling. De traditionella textila materialen börjar allt mer ifråga- 
sättas och spännande nya material och processer närmar sig kommersiell tillämpning. Ett framgångsrikt 
modeföretag ligger i framkant när det kommer till att skaffa kunskap och tillgodogöra sig förutsättningar 
för att hantera denna omställning. Den för med sig nya möjligheter; i funktion, uttryck och vad gäller 
ekologiskt avtryck.

Omställningen till en mer hållbar produkt kräver ansvar i produktionsledet. Vi ser ett fördjupat sam- 
arbete med våra leverantörer. Vi ser idag CSR som en plattform för samarbete. Dels mellan oss och våra 
leverantörer, men även inom branschen i helhet. Omställningen är uppenbar på flera plan – ekonomiskt, 
etiskt och ekologiskt.

Gina Tricot har under 2012 förstärkts som organisation och arbetsprocesserna inom hållbarhetsområdet 
har förbättrats. Kompetenser inom CSR, hållbarhet, inköp, kvalitet och produktion samverkar nu sins- 
emellan och med relevanta delar av företaget i ett strategiskt arbete som sträcker sig lika långt som företaget 
är gammalt – 15 år!

Vi har blivit mer öppna inför vår omvärld. Vi berättar mer om vårt arbete, framförallt på vår hemsida, 
men även genom att vi deltar i seminarier, debatter och media. Det stärker vårt varumärke, inte minst  
genom att större synlighet i hållbarhetsfrågor gör oss till den attraktiva arbetsgivare vi vill vara. Vi är stolta 
över att vara ett entreprenörsföretag i Borås och vi ser det som vår uppgift att locka till oss talanger och 
få dem att stanna.

Höjda ambitioner och ökad synlighet för dock även med sig utmaningar när det kommer till att hantera 
komplexa omvärldsfrågor. Vår devis att ”alltid stå på de godas sida” är mer relevant än någonsin, inte 
minst när den ställs mot de hållbarhetsutmaningar som finns i några av de länder i vilka vi låter producera 
våra plagg. Vi vet att vår närvaro i till exempel Bangladesh är positiv. Genom ett tydligt CSR-arbete, en 
bra dialog med våra leverantörer och en social påverkan gör vi positiv skillnad.

På hemmaplan har vi miljödiplomerat vårt huvudkontor och vi är stolta över att kunna visa upp grön ord-
ning och reda i vårt fina hus, som för övrigt är en certifierad Green Building.

Under året är det med särskild stolthet jag kan nämna att vi har blivit friskare. Sjukfrånvaron har sänkts 
med 2,2 %.

Framåt väntar många utmaningar. Vår strategiska hållbarhetsplan sträcker sig långt fram i tiden. För 
att förverkliga denna har vi satt upp femårsmål för materialanvändning, produktutformning, marknads-
föring, logistik, återvinning och personal. Det är tuffa mål vi satt upp för oss själva. Anledningen är helt 
enkelt att hållbarhet bygger framtidens lönsamhet.

”There is no business on a dead planet.”



För femton år sedan öppnade Gina Tricot sina 
första butiker. Den enkla affärsidén var att ska-
pa trendriktigt och prisvärt mode för alla kvinnor 
oavsett ålder. Idag finns Gina Tricot i fem länder 
med totalt 177 butiker. Under 2012 omsatte före-
taget 2,5 miljarder kronor. 

Sedan starten 1997 har vår styrka varit att ta till-
vara på just enkelheten i vår affärsidé genom att 
omsätta den i tydlig design och tydliga koncept. 

Vår framgång har möjliggjorts genom god känsla 
för mode i vår egen design och mycket korta led-
tider. Alla beslut fattas dagligen på huvudkontoret 
i Borås. Med endast ett ompackningslager strax 
utanför Borås har vi minimerat tiden från till-
verkning till att plagget hänger på galge i butik.  
Förmågan att snabbt kunna matcha efterfrågan 
med produktion gör att vi lätt kan förändra vårt 
utbud och alltid erbjuda nydesignade plagg till ett 
lågt pris. Därigenom håller vi vårt löfte om att ge 
våra kunder mycket mode för lite pengar.

En viktig faktor i vår framgång är det nära sam- 
arbete vi har med våra nyckelleverantörer. Några 
av dem har varit med från början och växt tillsam-
mans med oss.

Vi är ett utpräglat ungt företag med stark entre-
prenörsanda. Trots att vi vuxit snabbt ser vi oss 
fortfarande som en uppstickare med spring i be-
nen. Denna energi vill vi även ska prägla vårt håll-
barhetsarbete. Vi är optimister på så vis att vi ser 
kommersiell utveckling som en förutsättning för 
hållbar utveckling – här i Sverige men kanske allra  
mest påtaglig i våra leverantörsländer. Den positiva 
utveckling vi ser på hållbarhetsområdet möjlig-
görs av kommersiella initiativ och investeringar. 

 Produkter: Kläder, skor, accessoarer
 och kosmetika

 Omsättning: 2,5 miljarder kronor
 Antal anställda: 2 023
 Huvudkontor: Teknologgatan 2,

 503 38 Borås

Gina Tricot AB har fyra helägda dotterbolag som 
driver butiksverksamhet i Norge, Danmark,  
Finland och Tyskland. Alla centrala funktioner 
som inköp, design, marknadsföring, IT, logistik, 
CSR, HR, bygg, etablering och ekonomi finns på 
huvudkontoret. Utöver dotterbolagen finns ett 
helägt fastighetsbolag som äger byggnaden för  
huvudkontoret i Borås. Gina Tricots styrelse består 
av styrelseordförande, som också är vd för Gina 
Tricot samt ytterligare tre ledamöter, varav två 
sitter i Gina Tricots företagsledning. Representant 
från företagsledningen representerar de anställda 
i styrelsen och framför eventuella synpunkter.

Detta är Gina Tricots första hållbarhetsredovis-
ning. Den är baserad på Global Reporting Initia- 
tives (GRIs) riktlinjer. Att vi nu presenterar en 
hållbarhetsredovisning är ett resultat av flera års 
arbete inom CSR och det senaste årets förstärk-
ningar på hållbarhetsområdet, både personalmäs-
sigt och kommunikativt. 

Inför uppstarten av redovisningen sågs våra  
viktigaste frågor över genom en workshop med 
representanter från alla funktioner inom verk-
samheten. Workshopen utgick från ekonomisk, 
social och miljömässig påverkan i hela värde-
kedjan och utifrån antagna prioriteringar hos de 
främsta intressentgrupperna. 

Under processen har våra strategiska ambitioner 
diskuterats intensivt. Vi ser ett samband mellan 
att i denna rapport befästa var vi befinner oss och 
vår ambition att hela tiden förbättra oss.

Rapporten avser kalenderåret 2012 och utgör 
C-nivå enligt GRIs rapporteringsnivåer, version 

Hållbarhetsfrågor inom textilindustrin karak-
täriseras av komplexa och långa samband. Från 
råvarunivån till den färdiga produkten går varan 
igenom en rad produktionssteg, vilka innefattar 
hållbarhetsutmaningar av ekologisk, ekonomisk 
och social karaktär. Det ansvarsfulla modeföre-
taget måste alltså kunna hantera många typer av 
hållbarhetsutmaningar, men ställs samtidigt inför 
den övergripande utmaningen att inte ha insyn i 
eller påverkan på hela produktionskedjan. Detta 
mot bakgrund av att den färdiga varan köps från 
en leverantör, oftast utan kunskap om eller möj-
lighet att påverka produktens ursprung längre bak 
i produktionskedjan.

Omställningen till en mer hållbar textilproduk-
tion blir därmed en strukturell omställning. De 
viktigaste faktorerna i denna är en mer detaljerad 
specifikation på materialnivå, större transparens i 
produktionskedjan, samt projekt inriktade på att 
förbättra produkter och produktionsvillkor inom 
råvaruförsörjningen. Inom dessa faktorer är sam-
arbete mellan företag, organisationer och omgi-
vande samhälle avgörande.

3.1. Inför sammanställningen av rapporten har 
en del nya interna processer startats upp såsom 
datainsamling av energiförbrukning och utsläpp, 
medan andra data har hanterats en längre tid inom 
organisationen, till exempel medarbetardata och 
resultat från inspektioner hos leverantörer. Även 
om det är vår första rapport försöker vi där det är 
möjligt att återge historisk data för att spegla Gina 
Tricots prestation och resultat. Rapporten har  
tagits fram i samarbete med Respect Sustainable 
Business AB.

Redovisningen kommer att publiceras årligen 
och omfattar Gina Tricots kontor och butiker i 
fem länder inklusive dotterbolagen. Då detta är 
vår första redovisning har det inte skett några 
väsentliga förändringar under året som påverkar 
redovisningens innehåll gentemot tidigare redo-
visningar. Gina Tricot har inte erhållit någon ut-
märkelse under året.

Gina Tricot-koncernen 2012 Tkr

Direkt tillskapat ekonomiskt värde 
Intäkter 2 285 219

Fördelat ekonomiskt värde 
Rörelsekostnader -1 751 656
Löner och ersättningar till anställda -355 834
Betalningar till finansiärer -9 386
Betalningar till offentliga sektorn -103 309
Investeringar i samhället -4 386

Behållet ekonomiskt värde 60 648

 Sverige  Finland  Tyskland
 Norge  Danmark

Antal butiker



Gina Tricots omvärld består av våra intressenter, 
det vill säga de som påverkas av vad vi gör och de 
som kan påverka vår verksamhet. Vi har en löp- 
ande dialog med de främsta intressentgrupperna 
och strävar efter att söka och möta förväntningar 
i samspel med dessa. De främsta intressenterna är 
de vi har kontakt med oftast, det är de som integre-
rar mest med vår verksamhet. Läs mer i detalj om 
intressenterna i rapportens olika delar.

I N T R E S S E N T E R

Kunder
Eftersom vi vänder oss till alla modeintresserade 
kvinnor är våra kunder, som intressentgrupp 
betraktad, en mycket bred grupp. Detta inte minst 
mot bakgrund av vår omfattande och breda mark-
nadsföring.

Medarbetare
Gina Tricots medarbetare består nästan uteslu-
tande av kvinnor i åldrarna 20–45 år. För dessa 
är utveckling, engagemang och glädje på jobbet 
avgörande.

Leverantörer
Snabbt mode kräver täta kontakter med Gina 
Tricots leverantörer. Avdelningarna för design och 
inköp träffar löpande våra leverantörer för samtal 
om produktegenskaper, kvalitet och hållbarhet.

Branschorganisationer
Gina Tricot är medlem i en rad olika branschorga-
nisationer och initiativ som stödjer oss i vårt arbete.

Intressentorganisationer
Fair Trade Center och Swedwatch är exempel på 
organisationer som driver frågor som rör ansvars-
frågor i produktionsländer. 

Studenter
Gina Tricot har dagligen kontakt med studenter 
för frågor om Gina Tricots arbete. Varje år tar vi in 
cirka 30 praktikanter.

I likhet med många andra modeföretag har Gina 
Tricot inga egna fabriker, utan köper alla produkter 
från leverantörer i länder såsom Turkiet, Kina och 
Bangladesh. Förhållandet mellan oss och våra leve-
rantörer innebär en nära relation på produktnivå. 

Textilindustrin i de länder våra kläder produceras 
innehåller i många fall miljöbelastande processer 
som tvätt och färgning. Det är även stora skillnader 
mellan arbetsmiljöerna i fabrikerna i de länder vi 
handlar från. Därmed blir det vårt ansvar att genom 
goda relationer, tydlig uppförandekod och hållbart 
engagemang se till att vår verksamhet bidrar till po-
sitiv utveckling. 

Det är mot denna bakgrund oerhört viktigt för oss 
att hela tiden arbeta vidare med leverantörskedjan, 
exempelvis genom uppförandekod, kemikaliekrav 
och löpande besök hos våra leverantörer. 

När det kommer till produkten strävar vi efter hög 
modegrad, god kvalitet och kontinuerligt minskad 
påverkan på miljö och människa. Vi vill överträffa 
förväntningarna på alla dessa områden. Vi har därför 
börjat mäta hållbarhetsvärdet på alla våra produk-
ter. Ambitionen är att kontinuerligt öka andelen 
hållbara material i vårt utbud. 

Vi är dock medvetna om att miljöpåverkan i textil-
produktionen omfattar allt från bomullsodling till 
färgning och tvätt och inte minst transporten till  
butik. De sista produktions- och logistikstegen är 
under vår påverkan, men de första stegen är bortom 
vår kontroll. Detta systematiska problem delar vi 
med resten av textilindustrin, men likväl ser vi här 
det som strategiskt nödvändigt att tillgodogöra oss 
kunskap och söka påverkan. Detta görs med för-
del genom branschsamarbeten. Gina Tricot arbetar 
därför kontinuerligt med dessa frågor, direkt med 
leverantörerna och i olika branschinitiativ. Samtidigt 
strävar vi efter att minimera vår egen direkta påver-
kan i form av exempelvis energi och avfall från butik.

En indirekt miljöpåverkan vi har genom vår produkt 
uppstår genom kundens användande av plagget. 
Tvättning utgör en stor del av plaggets totala energi-
användning och textilt avfall är en outnyttjad resurs i 
dagens avfallssystem. Därför utbildar vi våra kun-
der i klädvård, detta framförallt genom vår hemsida 
men även via information från butikspersonal och 
uppmaningar på tvättrådsetiketten. Vad gäller 
återvinning engagerar vi oss aktivt i de nätverk 
som formerats under den senaste tiden, med av-
sikt att bidra till ett mer effektivt utnyttjande av 
textilt avfall än idag. Här krävs ökad kunskap och 
fördjupat samarbete. 

Hjärtat är stort hos Gina Tricot och vi bryr oss 
om vår omvärld. Det gör att vi har engagerat oss i 
projekt som stöttar framför allt barn i länder med 
svåra förhållanden, till exempel i våra leverantörs- 
länder, men även projekt i vår egen närhet. 

Vi har givetvis även ett stort hjärta för varandra. 
Vår vardag präglas av en stor mängd information, 
beslut under tidspress – i en bransch med tuff kon-
kurrens. Det är avgörande för företagets framtid 
att vår personalstrategi får genomslag i verksam-
heten, genom god och produktiv stämning och ge-
nom åtgärder som minskar sjukfrånvaro.

För att Gina Tricot ska ha resurser nog att genom- 
föra hållbarhetsvisionen har vi samlat kompe-
tenser i en hållbarhetsgrupp. Denna består av 
hållbarhetschef, CSR-chef, produktionschef, kva-
litetsansvarig och mentor. Förutom det dagliga  
arbetet hålls tre olika möten som syftar till att  
säkra kontinuiteten i processen och säkra att  
konkreta åtgärder utförs visavi vår produktut- 
veckling, försäljning och marknadsföring:

Strategimötet hålls varannan månad och sam-
lar administrativ chef, inköps- och designchef, 
produktionschef, marknadschef, CSR-chef och 
hållbarhetschef. Syftet är att besluta och för-
ankra riktningen i hållbarhetsfrågor i bred 
mening. Besluten från mötet tas vidare till 
produktmötet.

 Produktmötet samlar avdelningschefer, produk- 
 tionschef, kvalitetsansvarig och hållbarhetschef. 
 Även detta hålls varannan månad för att följa  
 sekvensen från strategimötet. Syftet här är 
 produktbestämning och beslutet från mötet för- 
 medlas vidare till inköpsgrupperna

 Sustainabilitydagen är ett halvdagsmöte som 
 organiseras av hållbarhetsgruppen och hålls en 
 gång på våren och en gång på hösten. Detta 
 möte samlar ankommande logistikansvarig,  
 kvalitetsansvarig, avdelningschef, expansions- 
 chef, vd, marknadschef, administrativ chef, 
 inköps- och designchef, CSR-chef och hållbar- 
 hetschef. Syftet med denna dag är att upprätt- 
 hålla diskussionen.

Inom Gina Tricot rapporterar CSR-chef till led-
ningen genom administrativ chef. CSR-chef upp-
daterar ledningen om företagets framsteg inom 
hållbarhetsområdet på regelbunden basis och till 
styrelsen minst en gång om året.

Hållbarhetschefen rapporterar veckovis till in-
köps- och designledningen, samt driver strategi-
arbetet gentemot ledning och styrelse.



Vi har tydliga mål för att utöka den mer miljövän-
liga delen av vårt utbud i butik samtidigt som vi 
vill förbättra hela sortimentet på ett bredare plan. 
På lång sikt finns en plan som sträcker sig femton 
år fram i tiden och närmare den operativa nivån  
arbetar vi med femårsplaner. 

År 2012 utvecklade Gina Tricot Preliminary Good 
Index. Indexet är ett sätt att integrera miljö och 
sociala frågor till att bli en naturlig del av produk-
tions- och utvecklingsarbetet.

I Preliminary Good Index graderas varje artikel 
inom fyra kategorier på en skala från 1–5. De tre 
första kategorierna graderas under året till det så 
kallade preliminary-resultatet. Dessa kategorier 
är: resultat från leverantörsgranskning, materi-
alval, och fraktsätt. En tröja i ekologisk bomull 
får exempelvis högre värde än en i vanlig bomull, 
samtidigt som en produkt som flugits hem värde-
ras lägre än en som fraktats med båt. I slutet av 
året kopplas resultatet från graderingen samman 
med försäljningsvärdet för att analysera det totala 
hållbarhetsvärdet av respektive produkt. 

Gina Tricot strävar efter att hela tiden öka andelen 
produkter av ekologisk bomull och återvunna ma-
terial. Ett av våra miljömål är att öka andelen av 
hållbara material från 7,5 % 2012 till 10 % 2013. 
I designprocessen försöker vi i de fall det är möj-
ligt alltid undersöka möjligheten att tillverka plag-
get i ett material med mindre miljöpåverkan. 

Alla plagg hos Gina Tricot som är märkta med  
”organic cotton” innehåller certifierad ekologisk 
bomull. Den ekologiska bomull som används är  
spårbar ända från fiber till färdig produkt och alltid 
odlad utan kemiska bekämpnings- eller gödnings- 
medel vilket leder till minskad miljöpåverkan. 
Vår certifiering är i enlighet med GOTS (Global 
Organic Textile Standard), som är den marknads-
ledande certifieringen för dessa produkter.

Sedan hösten 2011 säljer vi även produkter i  
TENCEL®. Det är en textil konstfiber, även kall-
lad Lyocell, och tillverkas av cellulosa som är ett 
förnyelsebart träfibermaterial. Produktionen sker 
i ett slutet system där kemikalier återanvänds, vil-
ket leder till minimerad miljöpåverkan.

Vi tillverkar även en mindre mängd plagg av åter-
vunnen polyester. Polyestern återvinns i allmänhet  
från råvaruspill eller PET-flaskor. Genom att an- 
vända återvunnet material minskas användningen 
av vatten, energi och kemikalier i produktionen 
avsevärt. Andelen plagg i återvunnen polyester är 
idag väldigt låg, men vi förutser ett ökande utbud 
av återvunna syntetfibrer.

Under 2012 producerades 7,5 % av den totala an-
delen producerade plagg i mer miljövänliga mate-
rial (det vill säga TENCEL®, återvunnen polyester 
eller ekologisk bomull).

Business Social Compliance 
Initiative

Better Cotton Initiative

Swedish Textile Water
Initative

Nätverket för
återanvändning och
återvinning

Näringslivets miljöchefer

Kemikaliegruppen

Swedish Shoe Environmental 
Initiative

Djurens rätt – Pälsfri butik

Textilimportörerna

Internationell branschorganisation som arbetar med uppföljning 
och utbildning av leverantörer.

Intresseorganisation som utbildar bomullsodlare i hållbar odling 
vilket innebär användning av mindre vatten, kemikalier och göd-
ningsmedel. De arbetar också med att höja den sociala standarden 
för odlarna.

Ett trettiotal svenska textil- och läderföretag som tagit fram 
riktlinjer för hållbar vattenanvändning.

Drivs av Högskolan i Borås.

Ideell förening för företag och andra organisationer som vill
förbättra sitt miljöarbete.

Medlemsorganisation som sprider information om kemikalie-
och miljörelaterade frågor.

Branschinitiativ för en mer hållbar skoproduktion. Skapar ett
index för skoproduktion.

Internationell överenskommelse för företag som försäkrar att de 
inte säljer eller kommer sälja pälsprodukter.

Branschorganisation som driver frågor kring import och enhetlig 
syn när det gäller miljöfrågor och uppförandekod.

Gina Tricot tror på samarbete för att nå förändring inom hållbarhetsområdet och är därför aktiva 
medlemmar i följande organisationer.

Alla plagg som är producerade i hållbara material märks med 
särskilda etiketter.

Material % av totalt antal  
 producerade plagg

TENCEL® 2,7 %
Ekologisk bomull 4,8 %
Återvunnen polyester 0,01 %

Totalt 7,5 %



Gina Tricot är medlem i Better Cotton Initiative 
sedan hösten 2011. En del av medlemskapet är ett 
samarbetsprojekt med Lindex, KappAhl och MQ, 
där vi stödjer utbildning av bomullsodlare i Gu-
jarat, Indien. Utbildningen utförs av det engelska 
företaget Cotton Connect och berör jordbrukstek-
nik såsom bevattning och kemikalieanvändning 
samt sociala frågor som exempelvis barnarbete.

Under 2012 har vi arbetat med att knyta sam-
man våra leverantörer med leverantörer av 
Better Cotton, för att på så vis försöka få in 
materialet i vår produktion och skapa en mer 
transparent råvarukedja. Arbetet har tidvis varit 
mycket utmanande, eftersom priserna på Better 
Cotton har varierat kraftigt under året. Vi ser nu 
en stabilisering av denna del av marknaden och 
är optimistiska inför utsikterna att få in Better  
Cotton i vårt sortiment.

Vi har aktivt deltagit i besök i de områden i 
Gujarat där vi stödjer utbildning och har kunnat 
rapportera anmärkningsvärt bra framsteg under 
året. På de fält vi besökte under året har vatten- 
användningen minskat med cirka 60 %, och  
användningen av kemiska bekämpningsmedel 
har upphört helt, till förmån för metoder hämtade 
från den ekologiska bomullsodlingen, exempelvis 
skadedjursbekämpning med dofter.

Gina Tricot ser Better Cotton som det främsta 
verktyget för att tackla ett avgörande hållbarhets-
problem i textilindustrin: bristen på transparens i 
råvaruförsörjningen. Där skulle både producenter 
och konsumenter tjäna på mer information. Den 
storskaliga förbättringen av bomullsproduktionen 
i världen som Better Cotton står för i strategiskt 
perspektiv är något vi bygger en avgörande del av 
hållbarhetsarbetet på.

För att säkerställa att våra krav följs utförs regel-
bundet kemikalietester. Våra leverantörer utför 
löpande kemikalietester på vår begäran innan pro-
dukterna transporteras till Gina Tricot. Dessutom 
gör huvudkontoret i Borås löpande stickprov.

Under 2012 utfördes cirka 50 stickprov från huv- 
udkontoret med hjälp av Swerea IVF i Mölndal, 
Göteborg. I genomsnitt testades två ämnen per 
produkt. Under 2013 kommer vi öka både antalet 
stickprov från leverantörer och på huvudkontoret. 
Vi kommer upprätta system för att mer exakt kunna 
mäta antalet utförda kemikalietester, se testernas 
resultat och kunna koppla denna information till 
produkt och leverantör.

PRODUKTANSVAR – BLY I HANDVÄSKA

I december 2012 publicerade Testfakta en under- 
sökning som visade höga halter av bly i två av 
Gina Tricots väskor. Det finns idag inget fast-
ställt gränsvärde för bly i handväskor. Gina Tricot 
arbetar sedan länge med ett eget gränsvärde för 
bly i företagets produkter, vilket är 100 milligram 
bly per kilo. Vi valde att omgående återkalla alla 
handväskor av typen från butikerna och erbjuda 
kunder som redan köpt varan ersättning. Samt-
liga väskor i vårt sortiment har sedan Testfaktas 
undersökning kemikalietestats, med målet att få 
inblick i problemets omfattning och säkra framtida 
produktion.

I höstas lanserade Gina Tricot sin första skolinje. 
Vi gick då även med i Swedish Shoe Environmental 
Initiative (SSEI), ett projekt som syftar till att 
skapa hållbarhetsverktyg för design och produkt- 
utveckling.

Vi vill alltid överträffa kundens förväntningar. 
Därför är det centralt att kunden är nöjd med kvali- 
teten på Gina Tricots produkter. Fokus är att skapa 
moderiktiga och prisvärda plagg.

Under hela utvecklingsprocessen sker kvalitets- 
kontroller på samtliga produkter, deras material 
och detaljer både på kläder, skor och access- 
oarer. Hos leverantör, på huvudkontoret i Borås 
och tredje parts laboratorier, testas produkterna 
på flertalet parametrar. Bland annat kontrolleras 
produkterna för anfärgning vid tvätt, torr- och 
våtfällning, vridning, krympning, passform samt 
noppbildning. Målet med de kontinuerliga kvali-
tetstesterna är att säkra att produktkvaliteten är 
tillräckligt hög och jämn samt att minimera even-
tuella risker och problem.

Gina Tricot arbetar kontinuerligt med produkternas 
kemikalieinnehåll. Vi följer gällande lagstiftning och 
allt eftersom nya lagkrav ställs arbetar vi aktivt för 
att fasa ut ämnen. Vi ser det som en utmaning att 
hitta bättre och mer miljövänliga alternativ med 
samma funktion. Gina Tricot är aktiva medlem-
mar i Kemikaliegruppen som leds av Swerea IVF, 
där vi löpande får uppdaterad information om 
kemikalier och nya lagkrav.

Gina Tricot ställer kemikaliekrav som påverkar 
produktionen och arbetsmiljön hos leverantörerna 
och naturligtvis även innehållet i själva slutpro-
dukten. Utöver de förbjudna ämnen som europe-
iska kemikalielagstiftningen REACH kräver ställer 
Gina Tricot ytterligare krav på sina leverantörer ge-
nom företagets kemikalielista som leverantörerna 
enligt avtal förbinder sig att följa.

För Gina Tricot känns det som en självklarhet att 
ta ansvar för människors och djurs välmående.
Gina Tricot säljer ett fåtal produkter som är gjorda 
av dun och fjäder. Vi kräver att dessa material 
kommer från fåglar som fötts upp för köttproduk-
tion. Detta gäller även läderprodukter.

Vi tillåter inte att fjädrar plockas från levande fåg-
lar och vi tillåter heller inte så kallad mulesing, ett 
ingrepp som utförs på merinofår i syfte att före-
bygga flugangrepp på fåren.

Under 2012 lanserade Gina Tricot sina egna kosme- 
tikprodukter. Alla produkter som säljs omfattas av 
våra egna högt ställda krav där följande gäller: 

 Inga av våra produkter testas på djur.

 Fria från EUs 26 listade allergiframkallande
 parfymämnen.

 Inga parabener. Parabener är konserve- 
 ringsmedel som förekommer i kosmetika.
 Vi har valt att utesluta parabener helt, trots  
 att de är tillåtna att användas, på grund av 
 den osäkerhet som råder kring dem.

 På grund av att kosmetik är en känslig produkt
 som kräver tät kontroll har vi valt att låta
 tillverka vårt sortiment av finkosmetik och
 smink i Europa.



Gina Tricot äger inga egna fabriker utan köper in 
kläder och accessoarer från nära 120 leverantörer 
i tolv länder. All handel med dessa leverantörer  
är baserad på en uppförandekod som reglerar  
arbetsförhållanden och miljö. 

För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs 
har vi sedan 2008 valt att vara medlem i Business 
Social Compliance Initiative. BSCI är ett affärsdri-
vet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkoren 
i den globala leverantörskedjan. Utmaningarna 
att arbeta med hållbarhetsfrågor hos tillverkande 
leverantörer är stora, men genom medlemskapet 
i BSCI får vi tillgång till verktyg och nätverk som 
stödjer oss i arbetet. Vi tror också att samarbete 
mellan de olika medlemsföretagen leder till en 
större möjlighet till påverkan. 

Parallellt med revisionerna erbjuder BSCI sina 
medlemmar och leverantörer kapacitetshöjande 
insatser. I leverantörsländerna var det till exempel 
under 2012 elva grundläggande och tjugo mer av-
ancerade och ämnesspecifika seminarium. Fokus 
var på områdena hälsa och säkerhet samt arbets-
tid och ersättning. 

Av Gina Tricots totala inköp görs 87 % från leve-
rantörer i länder som BSCI klassar som riskländer. 
Övriga inköp görs från Europeiska leverantörer.
Som medlem i BSCI förbinder vi oss att inkludera 
två tredjedelar av våra leverantörer som verkar i 
riskländer i BSCIs revisionsprogram. Något som 
vi uppnådde under 2012.

BSCIs uppförandekod och granskning bygger idag 
framför allt på sociala faktorer, såsom arbetsförhål-
lande och arbetsvillkor. Miljö utgör en mindre del 
och omfattar bland annat kemikalier och utsläpp. 
Framöver vill vi utveckla miljödelen och göra mer 
utförliga miljörevisioner hos leverantörerna.

Av Gina Tricots leverantörer utanför EU, köps ma-
joriteten av produkterna från Turkiet och Kina. I 
dessa länder är 65 % respektive 55 % av enheterna 
reviderade med resultaten ”godkänt” eller ”god-
känns efter rättelser”.

Under 2012 utfördes 72 externa revisioner hos 
57 av våra leverantörer. Revisionerna utfördes av 
ackrediterade revisionsbolag enligt BSCIs uppfölj-
ningssystem. Avvikelser vid granskningen berörde 
främst områdena kompensation och arbetstid och 
stämmer väl överens med den totala statistiken 
inom BSCI.

Processen för granskning föregås av en självut- 
värdering av leverantören med syfte att skapa  
insikt i BSCIs uppförandekod. Därefter sker en 
första revision. Om denna uppvisar brister har  
leverantören tolv månader på sig att korrigera 
med uppföljande revision. Om leverantören där- 
efter vid två uppföljande revisioner fortfarande 
inte har korrigerat bristerna, och inga förbättringar 
kan påvisas, bör relationen med leverantören om-
värderas. Den första revisionen upprepas annars 
vart tredje år. Vid en extern revision genom BSCI 
återges resultatet i en revisionsrapport med tre  
resultatnivåer:

 Ej reviderade  Godkänns efter rättelser
 Uppfyller inte kraven  Godkänt

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är 
ett internationellt initiativ där företag gemensamt 
arbetar för att förbättra arbetsvillkoren i sina 
leverantörskedjor. Organisationen grundades 
av Foreign Trade Association, FTA, år 2003 och 
hade våren 2013 mer än 1 100 medlemmar.

BSCI stödjer medlemsföretagen genom att:

1. Tillhandahålla praktiska verktyg för efter-
 levnad av socialt ansvar i leverantörskedjan.
 Revisoner utförs av oberoende, externa
 revisorer.

2. Skräddarsy utbildningar och insatser utifrån
 medlemsföretag och leverantörernas behov.

3. Genomföra intressentdialoger och runda
 bords-samtal med regeringar, fackföreningar,
 NGOs, företagssammanslutningar, inköpare
 och leverantörer. Syftet är att gemensamt hitta
 lösningar inom hållbarhetsområdet.

Resultatnivå baserad på extern revision

Godkänt

Godkänns 
efter
rättelser

Uppfyller inte
kraven

Gransknings- 
krav baserade
på BSCIs upp- 
förandekod

Ingen eller
endast mindre
avvikelser

Uppfylls till 
minst hälften

Uppfylls till min- 
dre än hälften

Kritiska
frågor

Ingen
avvikelse

Ingen
avvikelse

En eller flera 
avvikelser

Leverantörsstatus 2012 2011

Antal leverantörer 117 122
Antal produktionsenheter 161 188
Antal genomförda BSCI-
inspektioner 72 *
Antal genomförda uppföljnings-
besök av Gina Tricot 68 42

*På grund av databasbyte inom BSCI saknas jämförbar uppgift.

BSCIs uppförandekod reglerar:

1. Regelefterlevnad
2. Föreningsfrihet och rätten att ingå i 
 kollektivavtal
3. Diskrimineringsförbud
4. Lön och ersättning
5. Arbetstider
6. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
7. Förbud mot barnarbete
8. Förbud mot tvångsarbete och disciplinära 
 åtgärder
9. Miljö- och säkerhetsfrågor
10. Företagets rutiner och processer

Läs mer i BSCIs uppförandekod: www.bsci-intl.org

Nivå Antal Andel

Godkänt 28 39 %
Godkänns efter rättelser 19 26 %
Uppfyller inte kraven 25 35 %

Totalt 72 100 %





Målsättningen är att hela tiden utveckla och för-
bättra arbetssättet med leverantörerna. Under 
2012 etablerades ett nytt verktyg för leverantörs-
utvärdering. Syftet är att kontinuerligt och syste-
matiskt utvärdera hur samarbetet fungerar och ha 
en dialog med respektive leverantör om hur samar-
betet kan förbättras över tid. På samma sätt vill vi 
att leverantören berättar hur Gina Tricot fungerar 
som affärspartner. Leverantörerna rankas utifrån 
ett flertal faktorer såsom logistik, testprover och 
hur kommunikationen fungerar. Resultatet kom-
municeras till leverantören och eventuella hand-
lingsplaner utarbetas. Under 2013 kommer vi att 
komplettera med kvalitets- och kemikalieaspekter 
i utvärderingen.

Utöver den externa granskningen gör Gina Tricot 
egna uppföljningar i samband med leverantörs- 
besök. Uppföljningen omfattar bland annat 
brandsäkerhet och arbetsskydd. Under 2012 näs-
tan dubblerade vi de egna uppföljningarna från 42 
till 68 stycken. Det berodde framför allt på att vi 
anställde en ny produktionschef.

Gina Tricot är ett ungt företag som har växt enormt 
snabbt de senaste åren. Vi vill att arbetsplatsen 
ska genomsyras av glädje, energi och flexibilitet. 
Eftersom vår målsättning är att ha nyheter i butik 
varje vecka krävs medarbetare som är snabba till 
handling och som ständigt kan se på samspelet 
mellan mode och försäljning. På Gina Tricot arbetar vi aktivt med kompetens-

utveckling och det är viktigt att alla får de bästa 
förutsättningarna när de startar och under anstäl- 
lningen i företaget. En del av detta är vårt gemen-
samma introduktionsprogram som vi tillämpar i 
alla länder för nyanställda.

Vi ser internrekrytering som en viktig del av kompe- 
tensutvecklingen och vi annonserar alla tjänster 
på intranätet inklusive tjänster i andra länder. 
I butikerna rekryteras åtta av tio kandidater internt. 

Gina Tricot arbetar också aktivt med internutbild-
ningar i form av olika utbildningspaket. Utbild-
ningarna stödjer medarbetarens vidareutveckling 
inom organisationen exempelvis inom ledarskap, 
försäljning, styling med mera och varvar teori med 
praktik. 

Under 2012 uppgick personalomsättningen till 
16,4 %*.

*Beräknat på antal fasta och tillsvidare avgångar under året i förhållande 
till medelantalet anställda i koncernen.

Gina Tricot hade vid utgången av 2012 cirka 2 000 
anställda. Den helt övervägande delen av de an-
ställda är kvinnor, vilket beror på de som söker sig 
till oss, samt att vår produkt vänder sig till kvinnor. 

Att arbeta i butik är ett arbete förenat med många 
möten och roliga utmaningar. Det är viktigt att 
medarbetarna känner sig trygga. Årligen genom-
förs utbildningar inom säkerhet, hälsa och arbets-
miljö, där bland annat hjärt- och lungräddning 
och första hjälpen ingår. Under 2012 utbildades 
alla butiks- och regionchefer i Sverige och Norge. 
Alla butiker har säkra kassahanteringssystem och 
under 2012 har samtliga medarbetare som arbe-
tar i butik fått möjligheten att gå en specifik säker-
hetsutbildning. 

Sjukfrånvaron över hela koncernen var 4,0 %* år 
2012. Samma år uppdaterades Gina Tricots reha- 
biliteringspolicy. Den totala sjukfrånvaron på  
huvudkontoret i Borås minskade med 2,2 % till 
3,0 % på huvudkontoret. Samtidigt minskade även 
andelen långtidssjukskrivna. Denna form av mäte- 
tal har alltid en utvecklingspotential och det är 
viktigt att följa upp och konkretisera vad det inne-
bär i vardagen.

*Sjukfrånvaron beräknas på antal sjuktimmar i förhållande till planlagd tid.

Gina Tricot har flera kollektivavtal både på kontor 
och i butikerna i flera av de länder där vi finns 
verksamma. Vi ser till att ha en kontinuerlig dialog 
med de olika fackförbunden och deras represen-
tanter för att säkerställa bästa vägen för samarbete.

Andelen är baserad på inköpsvärde.

Ett par av av Gina Tricots viktigaste leverantörer 
har varit med sedan vi grundades 1997 och har ut-
vecklats tillsammans med oss. Innan nya leveran-
törer blir godkända för samarbete ska de ha utfört 
BSCIs självutvärdering och genomgått en extern 
granskning av verksamheten, inklusive arbetsti-
der, löner, hälsa och säkerhet. 

Att implementera och säkerställa efterlevnad av 
uppförandekoden är en långsiktig process och vi 
eftersträvar en aktiv dialog och samarbete med 
våra leverantörer. Som ett led i detta vill vi arbeta 
med ett fokuserat antal leverantörer och under 
2012 avslutade vi därför samarbetet med cirka  
40 leverantörer. I de fall vi fasar ut en leverantör  
beror det framför allt på minskade order av leve-
rantörens produkter och ett försök att fokusera 
order hos färre parter. Avslut av en leverantörsre-
lation kan även ske om vi inte ser någon vilja eller 
något arbete för förbättring av avvikelser från våra 
granskningar. Under 2012 skedde inga avslut med 
leverantörer av denna anledning. 



Gina Tricot vill vara ett företag som har nära, 
öppen och snabb dialog mellan medarbetare och 
chef. Återkoppling ska ges omgående i samband 
med arbetet och i vardagen. Utöver detta hålls 
medarbetarsamtal med alla anställda. 

I Norge och Sverige har alla butikschefer under 
2011–2012 fått ta del av utbildningspaket för 
att bli tryggare i sin roll som chef. Utbildningen, 
som pågår i tre dagar, omfattar operativt arbete, 
optimal bemanning och ledarskap och varvas med 
teori och praktik i butik. Målet är att även alla 
butikschefer i Danmark och Finland ska utbildas 
under 2013.

Under 2012 utfördes djupintervjuer med cirka 70 
medarbetare inom inköp och design för att under- 
söka och kartlägga trivselfaktorn. Intervjuerna 
utfördes av en extern part och var helt anonyma. 
Önskemålen ledde bland annat till en längre flex-
period och utbildning i feedbacksamtal. Vi strävar 
efter att i framtiden genomföra medarbetarunder-
sökningar med samtliga anställda.

Gina Academy är en trainee-utbildning för främst inköpsassistenter, varufördelare och controllers som vill 
bli inköpare eller utvecklas inom inköpsområdet.

Vår direkta miljöpåverkan utgörs framför allt av 
el, värme till kontor och butiker samt utsläpp från 
tjänsteresor och godstransporter. Men även an-
vändning av förpackningsmaterial och genererat 
avfall i våra processer ingår.

Vår indirekta miljöpåverkan är desto större och 
finns i hela produktionskedjan. Allt från odling av 
bomull till färgning och andra vatten- och kemika-
lieintensiva processer. Dessa komplexa samband 
har vi identifierat i vår långsiktiga hållbarhetsstra-
tegi och vi ser branschsamarbeten som helt avgö- 
rande för att komma tillrätta med de anonymiserade 
produktionsvägar som strukturellt sett präglar 
textilindustrin. Ett exempel är Better Cotton 
Initiative, där utbildning och förbättringar sker på 
grundläggande materialnivå.

Med Gina Tricots miljöpolicy som grund arbetar vi 
kontinuerligt för att minska vår direkta och indi-
rekta påverkan och vårt avtryck på miljön. Vi gör 
det i form av egen mätning och uppföljning, dialog 
och kravställan till leverantörer och i samarbete 
med andra i form av branschinitiativ, till exempel 
inom vattenfrågor. 

Så långt det är möjligt köper vi grön el till våra bu- 
tiker och kontor. I butikerna försöker vi reducera 
energiförbrukningen genom att införa ny belys-
ning som dels förbrukar mindre el, dels reducerar 
behovet av kyla. Huvudkontoret i Borås som bygg-
des 2009–2010 är en certifierad Green Building. 
Det innebär att byggnaden ska förbruka minst 25 % 
mindre energi än vad svenska byggnormer före-
skriver. Under 2011 användes 39 % mindre energi 
än byggnormen och under 2012 37 % mindre.

Under 2012 blev huvudkontoret Miljödiplomerat 
enligt Svensk Miljöbas. Detta innebär bland annat 
att vi har haft en upprättad miljöplan för år 2012, 
har en för 2013 och att samtliga medarbetare på 
huvudkontoret genomgått en miljöutbildning.

Förpackningsmaterial utgör Gina Tricots främsta 
avfallskälla, något som vi ständigt arbetar för att 
minska. Vi ser hela tiden över hur vi kan ta bort 
onödigt fyllnadsmaterial i förpackningarna. Under 
våren 2011 byttes alla Gina Tricots plastpåsar ut 
mot påsar i återvunnen plast. På huvudkontoret 
källsorteras allt avfall och matavfall blir till bio-
gas för Borås kommun. Under 2012 ökade mäng-
den avfall på huvudkontoret något, framför allt av 
papper. Detta kommer att bevakas och analyseras, 
bland annat kommer vi att undersöka tömnings-
intervallen.

Fördelning av de anställdas kön och ålder
 
 Antal anställda Kvinnor/män Snittålder

Ledning 4 1/3 59
Chefer/stab*  228 220/8 36
Anställda huvudkontor** 190 182/8 33
Butiksanställda**   
 Sverige  539 539/0 28
 Norge  483 483/0 23
 Danmark  165 165/0 24
 Finland  278 278/0 24
 Tyskland  143 143/0 26

Totalt 2 030 2 011/19

*alla länder
** chefer ej inkluderade

G I N A  A C A D E M Y

Syfte: Att ge individen en möjlighet att kompetens- 
utvecklas internt och växa inom Gina Tricot.

Omfattning: Programmet innefattar att få ta del i 
en inköpares vardag, men även att få insyn i hur 
andra avdelningar arbetar, för att få en mer över- 
gripande förståelse av rollen. En grundläggande 

ledarskapsutbildning ingår. I de flesta fall ingår även 
arbete i Bangladesh som en del av programmet.

Urval av programdeltagare: Två medarbetare 
per år väljs ut av inköpsledningen.

Tidsaspekt: 1–1,5 år

*avser endast huvudkontoret

Avfall, ton* 2012 2011

Avfall till återvinning 
 Brännbart 6,3 6,2
 Well och kartong 3,5 2,1
 Kontorspapper 3,2 2,4
 Glas 0,6 0,6
 Biologiskt nedbrytbart 1,1 1,5
Farligt avfall 0,6 0,3

Totalt 15,3 13,1



Vatten är en betydande resurs vid textilproduk-
tion och används i nästan samtliga faser, såsom 
bomullsodling, tvätt och färgning. Under 2012 
avslutades fas 1 av ett projekt som Gina Tricot 
aktivt deltagit i tillsammans med ett trettiotal 
andra svenska textil- och läderföretag. Projek-
tet Sweden Textile Water Initiative (STWI ) har 
arbetat fram riktlinjer och en guideline för håll-
bar vattenanvändning i produktionsleden. Under 
2013 kommer Gina Tricot att tillämpa guiden hos 
två av företagets jeansleverantörer i Turkiet.

Gina Tricot samarbetar med biståndsorganisa- 
tionerna Human Bridge och Fretex. Överblivna 
plagg, defekta varor och kläder som inte uppfyller 
våra kvalitetskrav doneras till välgörenhet och  
olika hjälpprojekt. Gina Tricot ger aldrig bort kläder 
som inte uppfyller de säkerhetskrav och kemikali-
erestriktioner företaget följer. Andelen varor som 
donerades år 2012 var 0,35 % av de totala inköpen.

  R E M A K E P R O J E K T
– Ö V E R S K O T T S V A R O R

 F Å R  N Y T T  L I V !

Under 2012 samarbetade Gina Tricot för andra året  
i rad med Nordisk Designskola för att pröva grän-
serna i återanvändning av kläder. 
 
–Återanvändning ligger i tiden, men för oss gäller 
det alltid att skapa och sälja intressant mode, säger 
Camilla Olofsson som ansvarat för samarbetet 
med Nordisk Designskola. Där har designstuden-
terna fått arbeta om överskottsprodukter genom 
omsömnad och genom att lägga till exklusiva de-
taljer. 

–Det känns fantastiskt kul att se hur en hel kol-
lektion 1920-talsinspirerade produkter växt fram 
ur varor som annars blivit över. Med skickligt 
hantverk kan överskott verkligen få ett andra liv!  
berättar hon. Kollektionen bestod av klänningar, 
skor och accessoarer inspirerade av Paris och 
1920-talets lyxiga livsstil.
 
–Kollektionen fick ett bra mottagande i butik och 
sålde mer eller mindre slut på en vecka. Dels där-
för att det var fina produkter, men också för att 
intäkterna gick till UNICEF. Det känns verkligen 
bra i hjärtat! avslutar Camilla.

 Bränsle: 64 ton  El och värme: 42 ton
 Tjänsteresor: 666 ton  Godstransporter: 5 053 ton

Fördelning CO2-utsläpp

Fördelning godstransporter CO2-utsläpp

 Lastbil: 28 %  Tåg: 0 %
 Båt 7 %  Flyg 65 %

 2012
CO2-utsläpp ton CO2-e

Direkta utsläpp (Scope 1)
bensin 26
diesel 38

Indirekta utsläpp (Scope 2) 
el, vattenkraft, Bra Miljöval 0,13
fjärrvärme 41
fjärrkyla 0,45

Andra relevanta indirekta utsläpp (Scope 3)
tjänsteresor 666
godstransporter 5 053

Totalt 5 825

I vår verklighet med korta besluts- och leverans-
processer är det viktigt att arbeta nära våra leve-
rantörer och samarbetspartners. Eftersom vi inte 
har egna kontor i leverantörsländerna blir tjänste- 
resor en betydande miljöpost. Under 2012 investe-
rade vi i teknik för webbmöten för att framöver kunna 
minska andelen resor något. Arbetet att mäta och 
följa upp våra utsläpp skapar också förutsättningar 
för framtida förbättringar.

Transport från leverantören sker med båt, tåg, 
lastbil och flyg till Gina Tricots centrallager i Borås. 
Från centrallagret distribueras plaggen med last-
bil till Gina Tricots 177 butiker. Transporter utgör 
den största delen av vår direkta miljöpåverkan.

Energiförbrukning 2012

bensin (l)* 11 000
diesel (l)* 15 000
el (MWh)** 4 000
fjärrvärme (MWh)*** 451
fjärrkyla (MWh)*** 19

*baserat på löneunderlag
**intern uppskattning
***uppgift från leverantör





Att värna om vår omvärld är viktigt för oss på Gina 
Tricot. Det handlar om att trivas på arbetsplatsen, 
att våra leverantörer tar sitt sociala ansvar men 
också att vi kan göra lite extra för de som verkligen 
behöver det. I olika projekt har vi engagerat oss i 
barn och unga och i och med situationen i Bang-
ladesh har det varit särskilt viktigt för oss att välja 
ett projekt med jämställdhet som övergripande  
inriktning.

Projektet Segaby startades av initiativtagaren Moa 
Persson från Borås år 2007 då hon åkte till Sega som 
lärarvolontär och insåg hur viktig undervisningen 
var för barnens framtid där. Vad som 2009 började 
som en insamling för att bygga en gymnasieskola i 
byn Sega i Ghana har nu vuxit till ett långt större 
projekt. Genom sitt stora engagemang har Moa 
hittills fått in mer än 300 000 kronor, varav Gina 
Tricot är den största enskilda givaren. I september 
2010 var skolan färdig och bara några månader 
senare hade 200 elever anmält sig för undervisning. 
Skolan har betytt så mycket för byn att man under 
2012 började bygga en ny skola som man hoppas 
kan bli färdig inom en snar framtid.

Bangladesh är ett av Gina Tricots leverantörs- 
länder. Därför blev landet ett naturligt val för 
ett omfattade projekt i samarbete med UNICEF.  
Projektet är i sin helhet finansierat av Gina Tricot 
och är planerat att fortgå under sex år. Detta är en  
insats som specifikt inriktas mot nästa generations 
kvinnor i Bangladesh. 

Mål
 22 500 barn som är 4–5 år vid inskrivning ska 
 ha avslutat ett år på förskola.
 18 000 ska fortsätta till grundskola.
 4 500 ska ha avslutat en del av grundskolan (5 år).
 Inga av dessa barn ska delta i något barnarbete.

Projektet i siffror
 20,5 miljoner kronor är den totala kostanden 
 för projektet.
 22 500 barn ska få bättre förutsättningar
 att klara vidare skolgång.
 150 förskolelärare ska utbildas.
 150 ”Early Learning Centers” ska startas upp.

Under 2011 och 2012 har projektet nått ut till totalt 
8 451 barn varav 62 % var flickor. Projektet har 
även utbildat 150 förskolelärare i bland annat 
barnpsykologi och pedagogik.

Under 2012 röstade Gina Tricots medarbetare om 
vilken frivilligorganisation som de tyckte att jul-
klappspengarna skulle gå till. Organisationer som 
fick ta del av stödet var bland annat Ung Cancer, 
Kvinnojouren i Borås och Min stora dag.

T V Å  U N G A
E N T R E P R E N Ö R E R

Gina Tricot agerar mentor åt två elever, Sofie och 
Märta, som studerar Entreprenörsprogrammet på 
Sven Eriksongymnasiet i Borås. Det innebär att 
tjejerna följer företaget under tre år och får möjlig-
het att träffa utvalda anställda samt delta i praktik 
två gånger per år.

Vad har varit det bästa med de 
möten ni haft hos Gina Tricot?
–Att vi har fått träffa människor med stor passion 
för sitt arbete, vilket är fascinerande. Att vi har 
fått en större inblick i modevärlden och fått lära 
oss hela processen från bomullsplanta till färdigt  
klädesplagg i butik. Dessutom har vi fått smygtitta 
på kommande trender vilket har varit extra roligt 
eftersom båda är intresserade av mode, berättar 
tjejerna.

På vilket sätt tror ni att det kan 
vara till nytta för er i framtiden?
–Vi lär oss mycket om hur det fungerar på ett före-
tag och kan använda oss av erfarenheterna i fram-
tiden. Kunskaperna vi får genom skolan befästs 
genom att se hur det går till i verkligheten.

Vad skulle ni tycka vara spännande 
att jobba med i framtiden?
–Jag har alltid varit intresserad av kläder och de-
sign och skulle gärna vilja jobba som grafisk desig-
ner inom modebranschen, berättar Sofie.

–Jag skulle vilja jobba med att anordna events, 
helst inom mode- eller musikbranchen, säger 
Märta.

Vi tar gärna emot frågor eller kommentarer på rapporten.
Marcus Bergman, 033-798 21 35
Anna-Karin Wårfors, 033-799 19 24
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