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etta är Gina Tricots hållbarhetsredo
visning för 2015. Vår affärsidé är enkel 
– mode för de många kvinnorna – men 

vi verkar i en komplex omgivning. 

Textil verksamhet kan innebära jordbruk, träproduk
tion, petrokemi, spinning, vävning, stickning, färg
ning, tryck, applikationer och sömnad – och för att 
plagget ska hitta vägen hem till kunden krävs bland 
annat produktionsplanering, logistik, planering och 
försäljning. 

Vad är hållbarhet i allt detta? Ett entydigt svar på den 
frågan går inte att ge, det handlar om perspektiv. 
Textilvärlden är som ett kalejdoskop, det uppstår hela 
tiden nya mönster av alla enskilda delar. Gemensamt 
för delarna är dock att de påverkar såväl människor 
som miljö. Odlaren på bomullsfältet, sömmerskan i 
fabriken, vår egen personal – alla tillhör de produk
tens tillkomst, alla gör det möjligt för oss att vara 
Gina Tricot. Vi har ett ansvar gentemot dem – och 
ett ansvar gentemot den miljö som ytterst utgör 

HÅLLBAR A  
TR ÅDAR

förutsättningen för vår verksamhet. Textil verksamhet 
påverkar vatten, jord och klimat och att göra avväg
ningar är alltid en utmaning. 

”Det allra viktigaste är att vi genom vår verksamhet  
som modeföretag spelar en positiv roll”, säger 
PerJohan Swartling, tillförordnad VD. ”Vi handlar 
med länder som befinner sig i en utsatt situation och  
vi menar att internationell handel gör världen bättre. 
Genom handel är vi en del av lösningen på de pro
blem som följer i fattigdomens spår.” 

Detta är vår fjärde hållbarhetsredovisning och i år har 
vi valt att ta tydligare fasta på textilvärldens mång
fasetterade karaktär. Allt vad vi kallar hållbarhet kan 
inte beskrivas på samma sätt, eller mätas enligt 
samma måttstock. Och vi måste våga prioritera för att 
behålla vårt fokus. Därför har vi i år, i och med vår över
gång till Global Reporting Initiatives nya riktlinjer G4, prio
riterat intressentdialoger – en metod där vi låter såväl 
interna som externa intressenter vara med och avgöra 
vilka aspekter av hållbarhet som de tycker är viktigast i 

vår verksamhet. Denna bedömning har vi tagit med oss 
i utformningen av hållbarhetsredovisningen.

Välkommen att söka svar på dina frågor och till en 
glänt på dörren till vår tillvaro. Vill du veta mer är du 
hjärtligt välkommen att kontakta oss! 

GINA TRICOTS HÅLLBARHETSGRUPP:

Anna-Karin Wårfors, 
CSRchef

Emma Garrote Fredman,  
Produktions och sourcingchef 

Per-Johan Swartling, 
CFO och tf. CEO

Rebecca Watkins, 
Kvalitetsansvarig
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s.12
Accordet och arbetet med  brand 
säkerhet i fabrikerna fortlöper. Hit
tills har 172 branddörrar installerats 
hos aktiva produktionsenheter och 
ytterligare 50 st är på gång. 

GINA TRICOT är en modekedja 
för kvinnor som är verksam i 
Sverige, Danmark, Finland, Norge 
och Tyskland. Med ehandel nås 
ytterligare 25 europeiska länder. 
Produkterna är kläder, smycken, 
accessoarer och kosmetika. 
Huvudkontor och lager finns i 
Borås. Supportkontor finns på 
de lokala marknaderna. 

s. 21
Endast 3% av våra 
produkter skickas 
med flyg, vilket är 
mer än en halvering 
på tre år.

s. 8
Ett plagg av fem 
är nu i ett hållbart 
material.

s. 23
2,7 MSEK insamlade i 
butiksaktiviteter, 22 MSEK 
i bidrag från Gina Tricot  
till UNICEF.

s. 4
Antal anställda 
är 1 857.

s. 14
Genom STWIprojektet 
i Turkiet har 613 000 
kubikmeter vatten 
sparats.
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n avgörande framgångsfaktor för Gina  Tricot 
är att attrahera bra medarbetare, utveckla 
och behålla dem. Därför arbetar vi aktivt för 

att skapa en attraktiv arbetsmiljö. 

”För många anställda är Gina Tricot den första arbetsgivaren”, 
berättar Heléne Kry, rekryteringsansvarig. ”När vi anställer 
yngre personer direkt från högskola och universitet får vi 
oftast personer som är orädda, nytänkande och vågar  
 ifrågasätta saker och ting. I gengäld kan vi erbjuda en 

 möjlighet att växa inom företaget".

ATT VILJA VIDARE
Att satsa på yngre, ibland oerfarna, 
medarbetare kräver en genomtänkt 
organisation. Gina Tricot har därför 
utvecklat ett omfattande introduktions
program och alla anställda har ett 
utvecklingssamtal som bland annat 
innefattar en individuell plan. ”Vi är ett 
företag som vågar satsa på dem med 
lite eller ingen arbetslivserfarenhet. Vi 
är stolta över att erbjuda flera karriär
vägar. Man kan snabbt byta jobb 
internt, eller arbeta utomlands.” 

Något som karaktäriserar många 
medarbetare på Gina Tricot är höga 
prestationskrav. Man brinner för 

GINA TRICOT-ANDAN

mode och vill skapa resultat. ”Att arbeta här är lite av 
en livsstil. Men det är en tuff bransch och från ett HR 
perspektiv ser vi att vi ibland måste bromsa våra med
arbetare lite. HRavdelningen är ett stöd till våra chefer 
när det kommer till att coacha och leda medarbetarna 
genom exempelvis utvecklingssamtal, uppföljningar och 
kontinuerlig feedback. På så sätt utvecklar vi individerna 
och får i gengäld en effektiv organisation.” 

NYA KUNSKAPER, SAMMA ANDA
Att kompetensutveckla personal är ett långsiktigt och 
omfattande arbete. Lärande är ett centralt begrepp och 
Gina Tricot arbetar med prak
tiskt internt utbyte och interna 
workshops. ”Under 2016 
kommer vi fortsätta detta 
arbete och vi gör en stor
satsning på ledarutvecklings
program för chefer i orga
nisationen. Mycket handlar 
om att behålla den speciella 
Gina Tricotandan i våra 
butiker i 5 länder och våra 
2 produktionskontor. När vi 
startade på 90talet var vi 
en uppstickare, ett företag 
med spring i benen. Det är 
vi på flera sätt fortfarande!” 

E



ickaela Berglund 
är ett exempel på 
karriärmöjligheterna 

på Gina Tricot. Hon började som 
praktikant på en Gina Tricot-butik 
i Växjö, hennes hemstad, 2009. 
Hon blev fastanställd 2010 och har 
sedan dess gått raskt vidare till att 
sedan hösten 2015 vara butikschef 
för en av Gina Tricots största butiker, 
den i Helsingborgs centrum. 

”Jag är en person som hela tiden 
 söker nya utmaningar. Jag tycker det 
är fantastiskt roligt att få jobba på 
Gina Tricot. Vill du utvecklas så har  
du möjligheten att göra det här. Vill 
man så går det! Jag har fått ett bra 
stöd under min resa av regionchefen  
och andra kollegor”. 

INTERVJU

”JAG ÄLSK AR  
DET HÄR JOBBET.  

INGEN DAG ÄR 
DEN ANDR A LIK .” 

VILKA FÖRDELAR OCH NACKDELAR 
FINNS DET MED ATT JOBBA I BUTIK? 
”Jag älskar det här jobbet. Ingen dag 
är den andra lik. Jag gillar snabba 
puckar och snabba vändningar. Så 
ser modebranschen ut. Men ibland är 
det tufft och tungjobbat att hantera 
en stor butik och kunder som har 
höga förväntningar”. 

HUR ÄR DET MED SÄKERHETEN? 
”Vi känner oss trygga och har ett bra 
stöd från väktare. I butiken känner vi 
också stöd både från säkerhetsan  
sva riga på huvudkontoret och våra 
HRkontakter. I butiken gör vi en 
säkerhets rond varje vecka och vi 
tittar på utrymningsvägar och annat 
ur säkerhetssynpunkt. Jag vill också 
nämna vår nya säkerhetsportal, som 
verkligen blivit ett lyft. Där rapporterar 
vi in resultaten av våra ronder och det 
är också där vi rapporterar in alla viktiga 
händelser och incidenter, till exempel 
stölder och arbetsmiljö incidenter.” 

HUR SER KUNDERNA PÅ HÅLLBARHET? 
”Vi ser ett tillflöde av en allt bredare 
målgrupp. En hel del av våra kunder  
här är 40+ och de blir allt mer med 
vetna. Kunderna verkar insatta i vårt 
arbete. Det märks att de tittat på 
vår hemsida och på vårt flöde på 
Facebook och andra kanaler. Det är 
mer fokus på materialet än var själva 

plagget är tillverkat. De vill veta vilka 
av våra produkter som är märkta med 
”The Good Project”. Men det här är 
faktiskt ett område där jag tycker vi 
kan bli ännu bättre. Att höja vår egen 
kunskap om materialen, deras ur
sprung och hur de bäst tas om hand. 
När vi intervjuar nya medarbetare 
märker vi också att det här är viktigt 
och vi får även frågor från dem om 
hållbarhet. Framförallt tycker jag det 
är viktigt att kommunicera att vi på 
Gina Tricot är ett företag som tagit tag 
i de här frågorna och jobbar med våra 
leverantörer. Det berättar jag alltid när 
jag beskriver Gina Tricot som företag.”

HAR DU NÅGRA HÅLLBARHETSTIPS? 
”Vi informerar våra kunder om hur 
de kan ta bra hand om sina plagg. 
Att inte dra i byxhällorna är något vi 
ständ igt påminner om! Vi informerar 
också om tvättråd, att inte använda 
skölj medel på vissa plagg, till exempel.” 

M

Mickaela Berglund, butikschef på Gina Tricot i Helsingborg.
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1857

5,7 %

personer jobbar totalt på  
Gina Tricot. Av dem är  
49 män och snittåldern  

är 28,1 år.

var sjukfrånvaron 2015. Det 
är en minskning från 2014 då 

siffran låg på 6,5%.

STYRELSEN

3 kvinnor 6 män

LEDNINGSGRUPP

5 kvinnor 4 män

CHEFER/STAB

225 kvinnor 10 män

ÖVRIGA ANSTÄLLDA

1578,5 kvinnor 35 män
JURYNS MOTIVERING:
”Gina Tricot erbjuder stora möjligheter för sina medarbetare 
att göra internationell karriär, något som bland annat främjas 
genom anställningstrygghet. Här arbetar modejätten aktivt 
för att bygga broar mellan länder och verksamhetsområden 
via en intern rekryteringssida där tjänster läggs ut globalt. 
Via öppna dialoger och löpande utvecklingssamtal visar 
Gina Tricot också att kompetensutveckling och kompetens
försörjning är viktigt. Lägg därtill ett gediget hållbarhets
arbete som gett märkbart positiva resultat, och Gina Tricot 
utses till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2016.”

K ARRIÄRFÖRETAG
En rolig nyhet var att Gina Tricot blev utnämnda  
till ett av årets "Karriärföretag".
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ode är i sig snabbrörligt. Nya och spän-
nande uttryck uppstår och försvinner, 
men passionen består. Liksom viljan för 

Gina Tricot att snabbt leverera det senaste modet. 

”Designprocessen börjar med trendspaning, både ge
nom att se på visningar och genom resor”, berättar Anna 
Appelqvist, inköps och designchef. ”Därefter sätter vi de 
stora dragen, vilka färger och siluetter vi tror på för nästa år. 
Vi letar också efter det vi kallar ”fenomen”, de där speciella 
plaggen eller detaljerna som vi plötsligt älskar.” 

MYCKET SOM SKA KLAFFA
Därefter följer en lång process. Samstämmiga kollektioner 
ska byggas och de olika produktgrupperna ska synkas ihop. 
”Det är många beståndsdelar som ska klaffa. Produktions
planering ska ske, olika tyger och garner ska hittas, mått 
och utförande ska stämmas av och stämmas av igen. Sedan 
är kvalitén avgörande, att vi väljer rätt blandningar av olika 
fibrer och att plaggen håller för nötning och tvätt. Att säker
ställa detta är en kontinuerlig del av produktutvecklingen.” 

Sedan är det där extra, det där som gör mode lätt att älska, 
men svårt att beskriva. 

”Att arbeta med mode är på sätt och vis alltid en chansning. 
Långt i förväg ska vi ha en uppfattning om vad folk vill ha på 

DESIGN – INTRYCK,  
UTTRYCK OCH KUNSK AP

sig. Men med tiden lär man sig känna när det är rätt. Det är en 
fråga om erfarenhet, men handlar också om magkänsla och 
modetalang. Som företag är vi helt beroende av våra duktiga 
medarbetare och av att vi skapar en kreativ miljö där vi låter 
åsikter komma fram. Ibland blir diskussionerna hetsiga, men 
det är så det ska vara. Viktigast av allt är att vi känner passion, 
glädje och spring i benen. Det är då vi får ihop det.” 

HÅLLBARA MATERIAL 
En grundläggande hållbarhetsutmaning när man arbetar med 
mode är att materialen i plaggen håller längre än modet. ”Vi 
försöker hela tiden öka andelen hållbara material, men helt klart 
är att materialåtervinning är oerhört viktigt. Vi vill verkligen upp
mana våra kunder att lämna sina uttjänta plagg till oss, så vi kan 
sortera och återvinna dem. Eller till en välgörenhetsorganisation 
du gillar. Viktigast av allt är att plaggen kommer tillbaka in i 
kretsloppet och inte eldas upp eller slängs på tippen. I takt med 
att återvinningssystemen byggs upp kommer vi också anpassa 
vår designprocess, till exempel genom att styra materialkompo
sitionerna till de som är enklast att återvinna.” 

Det är dock inte bara materialen som påverkar plaggets miljö  
påverkan. Användandet har också stor betydelse. ”I våra tvätt 
rådsetiketter finns uppmaningen att tvätta mindre och i lägre 
temperaturer. Det är faktiskt ett av de bästa miljötipsen. Tvätta 
inte i onödan, kör alltid fulla maskiner och försök hålla nere 
temperaturen. På så vis tar du också bättre hand om plaggen!” 

M
20%

av våra produkter gjordes i hållbara  
material 2015. Motsvarande siffra  

2014 var 11,3%.

HÅLLBART  
MATERIAL

Ekologisk bomull 
Tencel®
ProViscose®

Återvunnen polyester
Lenzing viscose®

Better Cotton

Totalt 

% AV TOTALT  
ANTAL PRODU-
CERADE PLAGG

12,8%
0,6%

2,65%
0,31%
2,41%
1,35%

20,12 %
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extilvärldens mångfasetterade karaktär och att vi 
verkar i en globaliserad industri gör hållbarhets
begreppet svårt att definiera på ett entydigt vis. Vi 

har därför valt att sammanfatta de mest väsentliga delarna 
i en målsättning som tar fasta på året 2028, det år då Gina 
Tricot fyller 30 år.

TEXTILVÄRLDENS 
 K ALEJDOSKOP

T

Med hållbara material menar vi de material vi själva gett 
de högsta betygen i vår materialranking. Ekologisk bomull, 
bomull från Better Cotton Initative, lin, Tencel®, ProViscose®,  
ProModal®, viskos från Lenzing, samt alla återvunna 
mate rial är de material vi klassat som hållbara. Vi arbetar 
kontinuerligt med att öka andelen av dessa material i kollek
tionen och håller hela tiden ögonen öppna för nya material. 
För att uppnå 100% är vi helt beroende av den omställning 
vi tror oss se i branschen, att nya innovativa material blir 
kommersiellt tillgängliga.

”Andelen hållbara material har även i år ökat kraftigt”, berättar 
Emma Garrote Fredman, produktions och sourcingchef. ”Vi 
har nu sprängt 20%vallen – ett plagg av fem i vår kollektion 
är nu gjort i ett hållbart material. Utvecklingen är ett bevis 
på att vår arbetsmetod fungerar och att vi lyckats integrera 
processen att välja material i vår sourcing och produktions
modell. Våra lokala kontor har tagit större ansvar, vilket visar 
att vi lyckats med vår personalutbildning. Vi ser också att 
våra leverantörer får större och större förståelse för värdet 
av hållbara material och att de i allt högre grad ser att mate
rialvalet är en viktig del i ett nära samarbete.” 

KOMPLEXA VÄRDEKEDJOR KRÄVER SAMARBETE
Med hållbar produktion menar vi att samtliga personer som 
på något sätt bidragit till en produkt, ska omfattas av de villkor 
vi satt upp i vår uppförandekod. Häri ligger en av branschens 
största utmaningar – att material och produktionskedjorna är 
så långa, komplexa och anonymiserade att företagens ansvar 
traditionellt sett endast kunnat sträcka sig till de sista leden 
i produktionen. För att lysa genom textilvärldens anonyma 
processer krävs samarbeten och lokal närvaro. 

Kring hållbara transportmetoder handlar det om att 
 transportera till sjöss eller via järnväg, snarare än med  
flyg och lastbil. 

 DET ÅRET SKA: 
 » Alla produkter vara producerade i hållbara material
 » All produktion ska ske på ett hållbart sätt 
 » Alla transporter ska ske med hållbara metoder 
 » Alla produkter ska vara en resurs när kunden inte  

längre vill ha dem



NYA TEKNIKER BEHÖVER UTVECKLAS
Att se till att uttjänta plagg blir en resurs kräver en om
ställning av vår design, samt en omställning av de textila 
avfallskedjorna. Återvinningsbara material och kompositio
ner måste i högre grad användas i plaggen. Sortering av 
textilt avfall måste ske rationellt och i stor skala. Tekniker 
för materialåtervinning måste utvecklas. För att så ska ske 
krävs att branschens aktörer – och samhället – enas om att 
styra materialströmmarna till de aktörer som kan återvinna 
material. 

AMBITIÖST MEN MÖJLIGT
”Vår målsättning är ambitiös, men den är möjlig att genom
föra”, säger AnnaKarin Wårfors, CSRchef. ”För att för 
verkliga vår vision är våra samarbeten nödvändiga. Till 
exempel: Bomullsodlarna får en bättre tillvaro genom Better 
Cotton Initiative, vi arbetar med vattenfrågor i leverantörs
länderna genom Sweden Textile Water Initiative, vi får kraft 
i vår uppförandekod och möjlighet att påverka genom vårt 
medlemskap i Business Social Compliance Initiative, och 
vårt samarbete med HumanBridge skapar förutsättningar 
för nya sorterings och återvinningstekniker.”

SAKER VI JOBBAR VIDARE MED 2016:
 » Miljöutbildning online för 

 huvud kontor och därefter butik
 » STWI – projektet fortsätter i  

Turkiet och inkluderar även fabriker  
i Bangladesh

 » Ökat fokus på Better Cotton och 
hållbar viscose

 » Mer ansvar inom hållbarhets
området till produktionskontoren 
(t.ex. certifieringar)

 » Vårt arbete med att hitta och 
 använda mer hållbara material

 » Bangladesh Accord for Fire and 
Building Safety – arbetet med 
förbättringar fortsätter och under 
året kommer även utbildningar att 
läggas till inom säkerhetsområdet

FÖR ATT  
FÖR VERKLIGA  

VÅR  VISION ÄR  
VÅRA SAM ARBETEN 
NÖDVÄNDIGA
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ina Tricots produktion sker framförallt hos 
leverantörer i Turkiet, Kina, Bangladesh, Indien 
och Pakistan. Antalet leverantörer har blivit 

färre och samarbetena därmed tätare. ”Vi väljer att arbeta 
närmare våra viktigaste leverantörer”, säger Emma Garrote 
Fredman, produktions och sourcingchef. ”Det handlar 
 givetvis om volymer, att bli en viktigare samarbetspartner. 
På så sätt kan vi göra förbättringar av produktkvaliteten, 

FÄRRE LEVER ANTÖRER  
–  T YDLIGARE SAMARBETEN

säkra upp leveranstider och arbeta tydligare med hållbar
hetsfrågor, exempelvis få till större andel hållbara material till 
ett pris som fungerar i våra kalkyler.” 

TYNGRE VIKTNING AV HÅLLBARHETSASPEKTERNA
Samtliga leverantörer är utvärderade i en årlig leveran
törsutvärdering och i år kan man även i denna se att ett 
tätare samarbete med utvalda leverantörer ger resultat. 
”Vi lägger större volymer än tidigare hos våra bästa 
leverantörer, de som vi kallar guld och diamantleveran
törer. För att nå upp till dessa nivåer måste leverantören 
vara genomgående bra på allt, också hållbarhet, både 
vad gäller produkten och processerna. Vi kan dock se 
att vi har färre guld och diamantleverantörer i år än förra 
året. Det beror på att vi låtit hållbarhetsaspekterna väga 
tyngre i vår bedömning. Leverantörsutvärderingen har 
också blivit ett mycket användbart diskussionsunderlag, 
där vi kan peka på specifika styrkor, men också punkter 
där vi önskar förbättring hos leverantörerna. Det handlar 
om kompetensökning också på områden som adminis
tration, logistik och kommunikation.” 

Samarbete kräver närvaro. Därför har Gina Tricot valt  
att lägga större ansvar på lokala produktionskontor än 
tidigare. ”Vi ser det som en hållbarhetsfråga att vara på 
plats där produktionen sker. Det är första steget i att säkra 
produktkvali teten och kunna lösa eventuella problem innan 

G

LEVERANTÖRSSTATUS
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2013 2014 2015

Antal leverantörer

Antal produktionsenheter

Antal genomförda 
BSCIinspektioner

Antal uppföljningsbesök  
av Gina Tricot

Under 2015 var det oroligt i flera länder och därmed restriktioner  
kring fabriksbesök, vilket gjorde att vi inte besökte Dhaka eller 
Istanbul under vissa perioder. Vi har under 2015 haft en person 
anställd på plats i Dhaka som besöker fabrikerna, detta har varit 
en stor fördel i arbetet inom Accordet.

processen går vidare. Genom att lägga större ansvar på 
produktions kontoren skapar vi också förutsättningar för att 
kunna vidare utbilda vår personal. Hållbarhetsfrågorna är ett 
område där vi kunnat höja kunskapsnivån hos våra lokal
anställda i produktionsländerna.” 



arje måndagsmorgon träffas Gina Tricots hållbar
hetsgrupp. Under 2015 har den bestått av 
CSRchef, hållbarhetschef, kvalitetsansvarig och 

produktions och sourcingchef  – under ledning av före
tagets CFO . Måndagsmötet tar upp alla hållbarhetsfrågor 
– från  läget hos leverantörerna till hur det går med andelen 
hållbara material i produkterna till mediauppmärksamhet, 
frågor från intressenter och kommunikation på hemsidan. 
”Genom att hållbarhetsgruppen är direkt kopplad till företa
gets ledning kan vi fatta snabba beslut i viktiga frågor”, säger 
AnnaKarin Wårfors, CSRchef och tillägger att det är ett 
värde att vara en grupp. ”Hållbarhet är så många olika frå
gor och det är en fördel att kunna stöta och blöta i gruppen. 
Vi kan se frågorna från olika perspektiv och komma fram till 
vad som är bäst för företaget som helhet, inte bara för en 
enskild avdelning.” 

VARJE PRODUKT DISKUTERAS
Flera gånger i veckan håller kvalitetsansvarig och sourcing
chef gemensamma möten med inköpare, designers och 
assistenter. Kvalitetsansvarig Rebecca Watkins håller i möt
ena: ”Vi ser över arbetstavlorna med kommande produkter 
och tittar på prover. Varje produkt diskuteras ur ett kvalitets
perspektiv. Hur ska vi säkra att den här produkten håller för 

HÅLLBARHET  
–  EN DEL AV  

ORGANISATIONEN

våra kvalitetskrav? Vad kan vara utmaningar i produktionen? 
Vi tittar också på produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv 
och ställer alltid frågan om vi kan få in ett mer hållbart ma
terial. Det kan handla om att blanda in mer hållbara fibrer i 
en produkt eller att se till att produkten ingår i Better Cotton 
 Initiative. Det är viktigt att vi fattar rätt beslut tidigt i processen.”

Hållbarhet kan också handla om produktsäkerhet. ”I textil till 
verkning används olika processkemikalier och förstås färgäm
nen”, säger Rebecca Watkins. ”Därför gäller det att kon trollera 
innehållet, så att inget oönskat hamnar i produkten. Vi har en 
egen kemikalielista som på vissa punkter är mer omfattande 

V

än lagstiftningen och vi gör 
stickprov både hos leveran
törerna och efter leverans för 
att säkerställa denna.” 

Frågan hör ihop med hållbarhet då ett kontrollerat mate
rial som är noga specificerat sannolikt har tillverkats under 
bättre omständigheter och med bättre metoder än ett 
material som har köpts in utan dokumentation och kon
troll. ”Om vi tänker på framtida återvinning är det också en 
fördel att produkten är fri från ämnen vi inte önskar ha in i 
återvinnings systemet.” 
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Gina Tricots hållbarhetsgrupp  
(från vänster): PerJohan Swartling  
CFO, AnnaKarin Wårfors, CSRchef, 
Emma Garotte Fredman, produktions 
och sourcingchef och  Rebecca 
 Watkins, kvalitetsansvarig.
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ållbarhetsgruppens arbete äger också rum på 
plats i produktionsländerna. ”All vår produktion 
sker i länder som på ett eller annat sätt kan 

klassas som riskländer”, berättar AnnaKarin  Wårfors, CSR
chef. ”Riskerna kan vara allt från arbetsmiljö till påtvingad 
övertid eller osäkra byggnader. Det gör att vi först och 
främst måste etablera en grundnivå för vad vi tycker är bra 
produktionsförhållanden – och med den som utgångspunkt 
arbeta för kontinuerliga förbättringar. Vi är sedan 2008 
medlemmar av BSCI, Business Social Compliance Initiative, 
en organisation som verkar under en gemensam uppför
andekod och som erbjuder verktyg för medlemmarna att 
påverka. Organisationen har växt mycket snabbt. Idag är  
1 700 företag medlemmar, varav 72 i Sverige. När så 
många företag arbetar tillsammans blir det ett helt annat 
tryck på frågorna.” 

BRANSCHENS GEMENSAMMA ANSVAR
Det blir många resor, men AnnaKarin Wårfors är övertygad 
om att lokal närvaro är avgörande. ”Det gäller att agera på 
olika nivåer. Genom BSCI sker tredjepartskontroller av våra 
leverantörers fabriker och det finns ett system för åtgärder 
om kontrollerna visar på brister. Sedan vill vi själva vara 
närvarande, det finns helt enkelt inget annat sätt.  

HEMMA  
I  VÄRLDEN

H

BSCI-REVISIONER 2015

Förra årets siffror inom parantes

ANTAL

17 (9)

52 (30)

 
11 (24)

 
80 (63)

ANDEL

21% (14%)

65% (48%)
 

14% (38%)

 
100%

NIVÅ

Godkänt / A

Godkänns efter 
rättelser / B–C

Uppfyller inte  
kraven / D–E

Totalt

BSCI uppdaterade sin uppförandekod 2014 och sedan 
2015 har den använts fullt ut. I den nya koden har två 
principer lagts till, No Precarious Employment och Ethical 
Behaviour. Men framförallt så lägger den nya koden större 
vikt vid samarbeten och kommunikation mellan kunden 
och leverantören. Utbildning sätts också tydligare i fokus. 
Dessa förändringar medför att revisions resultaten från 
2014 och 2015 inte är helt jämförbara, då revisonerna 
utgått från olika versioner av uppförandekoden.

GODKÄNT / A
Innebär att leverantören inte har några avvikelser på 
kritiska frågor och inga eller endast mindre avvikelser från 
granskningskraven, baserade på BSCI:s uppförandekod. 

GODKÄNNS EFTER RÄTTELSER / B–C 
Innebär att leverantören inte har några avvikelser på 
kritiska frågor och uppfyller minst hälften av alla gransk
ningskraven, baserade på BSCI:s uppförandekod. 

UPPFYLLER INTE KRAVEN / D–E  
Innebär att leverantören har en eller flera avvikelser på 
kritiska frågor och/eller uppfyller mindre än hälften av 
granskningskraven.



FAKTA OM THE ACCORD ON FIRE AND  
BUILDING SAFETY IN BANGLADESH 
 » 1650 fabriker har genomgått inspektion i Accordet. 
 » 217 varumärken, detaljhandelsföretag och   

fackliga organisationer deltar. Accordet är ett 
juridiskt bindande avtal. 

 » Accordet har 150 anställda i Bangladesh och  
det finns tre team med ingenjörer. 

 » På www.bangladeshaccord.org finns fakta på 
både engelska och bangla. 

NYA UTMANINGAR I TURKIET 
Arbetet handlar också om att snabbt respondera på upp
komna situationer. 2015 kommer vi nog alla minnas som 
året då flyktingströmmarna eskalerade. Som företag påverkas 
Gina Tricot också av detta, inte minst när det gäller våra 
leverantörers produktion i Turkiet. Miljoner flyktingar kommer 
till och genom Turkiet. Givetvis är textilfabrikerna möjliga 
inkomstkällor för dem. I januari deltog Gina Tricot i en 
workshop inom ramen för BSCI, där diskuterades scenarios 
för att hantera frågan och vi har hållit tät kontakt med våra 
leverantörer kring hur uppförandekoden ska upprätthållas i 
denna utmanande situation. Det är i dessa tillfällen som det 
blir uppenbart att samarbete är värdefullt.

Godkänd eller 
SA8000 certifikat

Godkänns efter rättelser

Uppfyller ej kraven

Ej inspekterade inom BSCI; eller 
har revision inom annat system

PRODUKTIONSENHETER UTANFÖR EU
Status 2015, utifrån resultat av BSCIrevisioner 
(%, baserat på inköpsvolym). 

100

80

60

40

20

Bangla 
desh

Indien Kina Pakistan Turkiet

Vi ska ställa tydliga krav, men det kräver att vi är en bra och 
långsiktig affärspartner. Detta visar vi dels genom order
läggning, dels genom att driva CSRfrågorna framåt. Det 
bästa exemplet är vårt medlemskap i The Accord on Fire 
and Building Safety in Bangladesh, en överenskommelse 
mellan köpare av plagg från Bangladesh och fabriksägare 
att tillsammans arbeta för säkra fabriker i landet.

Bakgrunden till det så kallade Accordet är de allvarliga 
fabriksolyckor som inträffat i Bangladesh, främst kata strofen 
Rana Plaza där en fabriksbyggnad i stadsdelen Savar i 
Bangladeshs huvudstad Dhaka kollapsade i april 2013,  
med 1 129 döda som följd. 

FÖRBINDER OSS TILL ATT STANNA 
Namnet Rana Plaza är för alltid förknippat med denna kata
strof och även nu, tre år senare, är känslan att detta aldrig får 
hända igen påtaglig i branschen. Accordet är viktigt ur flera 
perspektiv. Medlemmarna förbinder sig att stanna i Bang
ladesh och under fem år arbeta med en åtgärdsplan för de 
 fabriker man ansvarar för. Man arbetar också med demokra
tiskt valda skyddskommittéer på fabrikerna. "På så vis tacklar 
man också att Bangladesh är ett land med svaga demokra
tiska strukturer och jag tycker det känns väldigt bra att vi kan 
peka på konkreta saker som vi som företag kan göra för att dra 
vårt strå till stacken", säger AnnaKarin  Wårfors, CSRchef. En 
annan viktig sak med Accordet är att alla resultat är offentliga. 
Samarbetet inom Accordet är dock ett nytt sätt att arbeta på 
och det ursprungliga tidsschemat är en stor utmaning. Det 
sker en kontinuerlig uppföljning av fabrikernas åtgärdsplaner 
och 64% av de planerade åtgärderna är idag genomförda.
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extilindustri och vattenförbrukning hör ihop. Från 
bomullsfältens vattenkrävande odling, till färgning 
och beredning av garner och tyger, är vatten när

varande som en resurs. Textil produktion har historiskt pla
cerats med god tillgång till vatten. Otaliga är historierna om 
röda, gröna och gula floder i textilstäderna. Vår hemstad 
Borås är ett exempel, där botten på den lokala ån Viskan 
fortfarande är förorenad av forna tiders textilindustri. 

”Det finns en enda mängd vatten i världen och den enkla san  
ningen är att textilindustrin inte kan fortsätta förorena och för
bruka vatten i dagens omfattning. Här har vi som modeföretag 
ett klart ansvar”, säger Rebecca Watkins, kvalitetsansvarig.  
”Vi behöver omsätta det bästa kunnandet i vatten frågor till 

DET VIK TIGA  
VATTNET

konkreta åtgärder där textilproduktionen äger rum. 
Därför är vi med i sammanslutningen Sweden Textile 
Water Initiative, STWI. Här samlas textil och mode
företag och Sweden International Water Institute. Man 
började 2010 med att kartlägga behoven, gick vidare 
till att ta fram riktlinjer och är nu inne i den konkreta 
 fasen där riktlinjerna omsätts i projekt där vatten, 
 energi och kemikalier används på ett mer förnuftigt 
sätt och  förbrukningen minimeras i produktionen.” 

FOKUS PÅ DENIM
För Gina Tricots del innebär det att vi arbetar i två denim
tvätterier i Turkiet, vårt största producentland. Rebecca 
Watkins är entusiastisk. 

”STWI har samlat på sig mycket erfarenhet från lyckade 
projekt i Indien och det är dessa vi nu implementerar i Turkiet. 
Jag tror att det är viktigt att se att vattenfrågor tillhör oss alla, 
det är vår mest viktiga naturresurs, men vi tänker alltför ofta 
på vattenutmaningar som något som är långt borta. Turkiet 
är vårt största producentland, så det känns logiskt att tillföra 
resurser dit. Turkiet tillhör också en av de regioner som för
lorar mest grundvatten, så av den anledningen är det rätt att 
agera och vi alla behöver agera snabbt. Sedan är det också 
så att just denim är en vattenintensiv del av textilvärlden.”

NÅGRA FAKTA OM VATTEN:
97,5% av allt vatten på jorden är saltvatten. 
Användbart sötvatten är alltså bara 2,5% av 
vattentillgången. Av denna andel är 70% fryst till 
is och nästan 30% är grundvatten. En liten del, 
0,3%, är ytvatten och det är denna del vi måste 
skydda. 885 av 1 000 naturkatastrofer de senas
te 100 åren var relaterade till vatten.  
(Källa: Jens Berggren, www.siwi.org) 

T
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4 NEDSL AG 
I  TEXTILENS  
URSPRUNG

Textil finns runt om oss hela tiden, på 
oss, i våra garderober och i butikerna. 
Men vad vi ofta inte tänker på är de 
långa produktionskedjorna i textil
industrin – och att råmaterialen har  
sitt ursprung någonstans i världen.  

Här är några ögonblicksbilder.
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�
ujarat i nordvästra Indien 
är en av världens klassiska 
platser för bomullsodling. 

Bomullsodlingarna har blivit en naturlig 
del av landskapet och genom de om
givande trädkronorna får det säregna 
indiska ljuset en chans att spela.

Det är volymer det handlar om. Bara 
i Gujarat framställs över 10 miljoner 
bomullsbalar om året. De många bom
ullsarbetarna motsvaras dock inte av 
en mångfald renserier och spinnerier. 
Ju mer bomullen förädlas, desto färre 
blir aktörerna. Det de har gemensamt 
är prispressen. Marknadens skift
ningar följs lika uppmärksamt av alla. 
Handelshusen och spinnerierna följer 
priset på dataskärmen, odlaren följer 

TE X T ILENS URSPRUNG 

BETTER COTTON 
I  INDIEN 

det på telefonskärmen, givetvis med 
en för ändamålet utvecklad app. 

TUFFA VILLKOR FÖR ODLARNA
Att lyckas i jakten på den rätta tidpunk
ten att sälja och köpa är avgörande. Då 
bomull kan lagras nära nog hur länge 
som helst är förutsättningarna goda 
för ett utmanande ekonomiskt spel. 
Det är dock ett spel med höga insatser 
– världsmarknadspriset på bomull är 
historiskt lågt och det är odlaren som 
får fi nna sig leva med de snävaste 
marginalerna. Gården ska fi nansieras, 
barnens skolgång ska betalas, gödsel 
och bekämpningsmedel ska köpas, 
vattenpumpar ska ordnas och repare
ras och under skörden ska arbetskraft
en som behövs för att plocka bomullen 

betalas. Här är bakgrunden till de 
många rapporterna om socialt och eko
nomiskt utsatta indiska bomullsodlare. 

Det är heller inte självklart att od
lingen är framgångsrik. Bomullen är 
en av världens mest vattenkrävande 
grödor och det är även världens mest 
besprut ade gröda. Det värdefulla 
vattnet och den dyra konstgödningen 
och bekämpningsmedlen bildar en 
eko nomisk och ekologisk utmaning i 
sig: Ju mer konstgödning, desto fi nare 
och grönare plantor, desto fl er ska
deinsekter, desto mer bekämpnings
medel, desto mer förorenat vatten. 

UTBILDNINGSSATSNING I STOR SKALA
Ett enskilt modeföretag kan knap
past påverka situationen för världens 
bomullsodlare. Därför har några av 
världens ledande användare av bomull 
gått samman i Better Cotton Initiative, 
som bäst kan beskrivas som ett ut
bildningsprojekt för världens bomulls
odlare. 2015 nådde Better Cotton ut 
till 8% av världens bomullsodlare och 
programmet ökar hela tiden i omfång. 

”Tillsammans med Ellos driver vi ett 
fältarbete i Bharuch i Gujarat”, berättar 
Rebecca Watkins, kvalitetsansvarig. 
”Under tre år kommer vi att utbilda fl er 
än 2 000 jordbrukare, bland annat i att 
använda vatten på ett eff ektivare sätt, 

minska andelen bekämpningsmedel 
och hur jorden ska beredas för att ge 
så hög skördeavkastning som möjligt. 
I slutändan är det viktiga att hitta 
metoder som gör bomullsodlarens 
situation tryggare – ökad avkastning 
betyder mer pengar i plånboken och 
möjligheten för exempelvis fl er barn 
att gå i skolan.” 

Better Cotton är ingen miljömärkning 
och det är inte en strikt standard. Man 
kan säga att det är att ta de bästa 
metoderna från ekologisk odling och 
omsätta dem i ett utbildningsprogram. 
För att kunna verifi era resultat förs 
noggrann statistik på fältnivån, i så 
kallade ”farmer fi eld books” och för 
att kunna mäta volymer rapporterar 
renserier, spinnerier, väverier och slut
användare in köpta volymer i en data
bas. ”Även om den fysiska produkten 
inte är spårbar kan vi genom data
basen se hur mycket Better Cotton 
vi har bidragit till”, berättar Rebecca 
Watkins. ”Vi tror att Better Cotton är 
framtiden för bomullsindustrin. Det 
är när man räknar upp förändringen i 
stor skala som man verkligen kan tala 
om resultat. Genom att utgå från de 
etablerade sätten att tillverka och sälja 
bomullsprodukter görs förändringar 
stegvis och långsiktigt. Därför tror vi 
på Better Cotton.” 

G



en österrikiska staden 
Lenzing och företaget 
Lenzing hör ihop. Ett 

mer än två hektar stort fabriksområde 
både breder ut sig och sträcker upp 
sig, mitt i staden. Den högsta byggna
den inne på fabriksområdet är märkt 
Tencel® och här tillverkas en av värld
ens mest användbara och hållbara 
textila fibrer. Med utgångspunkt i den 
traditionella viskostekniken – där träflis 
förvandlas till textila fibrer med hjälp 
av kemikalier – har Lenzing utvecklat 
Tencel®. Träråvaran är kvar och består 
av flis från eukalyptusträd. Men där 
man förut använde den farliga kolsvav
lan använder man nu mer miljövänliga 
kemikalier och ett slutet system. 

MJUKT, SVALT OCH SNYGGT
”Tencel® är mjukt, mjukare än bomull”, 
säger Rebecca Watkins. ”Det ger en 
sval känsla och plaggen får både fint 
fall och fin lyster. Här är verkligen ett 
bra exempel på hur hållbarhet och 
kvalitet går hand i hand. Tencel® är ett 
utmärkt exempel på textil innovation, 
men för att vi ska kunna göra vår 
hållbarhetsplan till verklighet krävs fler 
innovationer. Vi hoppas till exempel 
kunna göra plagg av svensk skogs
råvara och vi hoppas också på fler 
intressanta blandningar av hållbara 
material.” 

D
�TE X T ILENS URSPRUNG 

TENCEL®  
I  ÖSTERRIKE
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i butiker och från huvudkontoret går 
till någon av dessa organisationer. Där 
sorteras plaggen och användbara plagg 
säljs på marknader där Gina Tricot inte 
finns och överskottet går till katastrof
hjälp. Oanvändbara plagg sorteras ut 
och materialet blir till exempelvis ljud
isolering i bilar. 

Nästa steg i HumanBridges verksamhet 
är företaget ReturTex, som kommer 
resultera i byggandet av en sorterings
anläggning för textilier, i samarbete med 
det holländska specialistföretaget Boer 
Group. Anläggningen byggs i Avesta 
i Dalarna och kommer att sysselsätta 
25 personer. AnnaKarin Wårfors, som 
ansvarar för projektet hos Gina Tricot, 
är positiv. ”Vi ser ReturTex som ett 

40
ton plagg insamlade till  

HumanBridge under 2015�
tt område där mer innova
tion krävs är återvinning. 
Under 2015 har Gina Tricot 

deltagit i flera samtalsgrupper i bran
schen och tillsammans med exempel
vis Naturvårdsverket för att mer syste
matiskt närma sig en lösning på det 
hållbarhetsproblem som det innebär 
att vi i Sverige slänger ca 8 kg textil per 
person och år. Materialet i dessa texti l
ier skulle med fördel kunna återvinnas, 
men utmaningarna som kvarstår är 
flera: Dels finns ingen samordning av 
det textila avfallet, det tar många vägar 
och kan inte komma återvinnings
aktörerna till godo på ett systematiskt 
sätt, dels finns ingen storskalig sorte
ring av textilt avfall i Sverige, vilket gör 
återvinning svårt. Därtill är inte teknik
erna för materialåtervinning tillräckligt 
storskaliga ännu. 

FRAMÅT, TILLSAMMANS
Företag, myndigheter och organisa
tioner måste arbeta tillsammans för 
att börja reda ut frågorna och skapa 
cirkulära modeller. Det vi som enskilt 
företag kan göra är först och främst 
att ta fram produkter som motsva
rar kundens krav och kan användas 
länge. Vi kan också informera våra 
kunder om hur man bäst tar hand om 
plaggen och på så vis förlänger livs
längden, såsom att tvätta mer sällan, 
i fyllda maskiner och i lägre tempe
raturer. Under ett plaggs livscykel är 
tvättningen en mycket betydande del  
av energiåtgången. 

Sedan 2010 har Gina Tricot ett samar
bete med Human Bridge i Sverige och 
Fretex i Norge. Alla osålda plagg från 
butikerna, samt alla plagg från insamling 

E

TE X T ILENS URSPRUNG 

ÅTERVINNING  
I  SVERIGE

exempel på hur textilvärlden förändras 
just nu. Det är inte ett enda initiativ som 
kommer att vända avfallsströmmen, 
utan många. Sortering är grundläggan
de för att kunna arbeta mer sofistikerat 
med renare återvunna fibertyper – precis 
vad vi som modeföretag vill ha!” 

Bild från en 
sorteringsindustri i 
Holland som drivs 
av Boer Group
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L ÄDER I  K INA

hengdu är huvudstad i 
provinsen Sichuan i Kina. 
Med mer än10 miljoner 

invånare, vilket gör den till en av Kinas 
största, ligger den mitt i Sichuans 
väldiga slättland. I och med det platta 
slättlandskapet, lämpat för djurhåll
ning, finns här också garverier där 
djurhudar blir till läder. 

Material från djur är en av de aspekter 
av vår verksamhet som omvärlden 
visar engagemang för. Läder är ett 
sådant material, alla typer av ull är ett 
annat. Många minns fortfarande den 
så kallade angoraskandalen, då det 
uppdagades att man ryckte pälsen av 
levande angorakaniner hos leveran
törer i Kina. Gina Tricot tog avstånd 
från materialet angora och stoppade 
även andra djurbaserade material för 

att skapa tid och resurser att undersöka 
produktionskedjorna mer noggrant. 

Vi besöker själva garverier i Chengdu 
och gör andra liknande garveribesök 
i andra delar av Kina och Indien. 
Genom att på plats se hur garv
ningen sker, med vilka metoder och 
maskiner och hur arbetsmiljön är, 
kan vi undvika att vår produktion 
förläggs hos de oacceptabla de
larna av läderindustrin, till förmån 
för garverier som vi själva bedömer 
som godkända. 

FABRIKSLEDNINGENS INSTÄLLNING 
Marcus Bergman, hållbarhetschef, är 
den som ansvarat för inspektion erna 
av garverierna: ”Genom egna besök 
får vi en god bild av verksamheten. Vi 
tittar dels på själva miljön, dels på ut
rustning och processerna och på hur 
man hanterar vatten och det potenti
ellt farliga avfall som varje garveri läm
nar ifrån sig. Vad vi märkt är att det 
inte är storleken på garverierna som 
avgör, utan ledningens inställning. På 
vår lista över godkända garverier finns 
därför alla sorter, från Indiens och Kinas 
ledande producenter av läder, till små 
enheter på landsbygden.” 

DE FINASTE MATERIALEN
En annan viktig aspekt av att försöka 
inkludera hela produktionskedjan i 

bedömningen av vad som är håll
bart och inte, är själva materialets 
kvalitet. Rebecca Watkins berättar 
om satsningen på mer högkvalitativa 
fiberslag, så kallade premiummateri
al: ”Vi tycker det är viktigt att tydligt 
berätta för kunden att vissa material 
har egenskaper som gör dem till extra 
bra köp, just därför att de har det där 
lilla extra. Läder är ett exempel, tar 
man hand om produkten får man ett 
plagg som verkligen håller och blir 
bättre med åren. Samma sak är det 
med kashmir ull. Det inte det mest 
tekniskt hållbara materialet, men om 
man är rädd om sina kashmirtröjor får 
man trogna vänner i garderoben och 
en skön känsla på kroppen.”

C
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urkiet är Gina Tricots 
största producentland. 
Landets geografiska 

läge och utvecklade textilindustri 
betyder snabba leveranser av det 
rätta modet. Vi ställde tre snabba 
frågor till Tolga Turan, CSR-ansvarig 
hos företaget Kardem, en av våra 
leverantörer.

DIREK T-
R APPORT  

FR ÅN 
 TURKIET

VILKA ÄR DE STÖRSTA HÅLLBARHETS-
UTMANINGARNA I TURKIET? 
Den största utmaningen är utbildning. 
Alla anställda, från ledningen till de 
som arbetar i tillverkningen, behöver 
bli mer medvetna om hållbarhet. Vi be
höver tillämpa våra kunskaper i vardag
en. Vi jobbar i textilbranschen, men vi 
är också konsumenter av andra typer 
av produkter. De snabba förändringar
na i Turkiet gör att vi behöver nå våra 
ekonomiska mål utan att göra avkall 
på social och ekologisk hållbarhet.

VAD HÄNDER PÅ HÅLLBARHETS - 
OMRÅDET HOS KARDEM JUST NU? 
Vi håller på med internutbildningar 
inom CSR och hållbarhet för våra 
anställda och i vårt leverantörsled. 
Vårt mål är att öka allas medvetenhet 
om hur hållbart företagande fungerar. 
Vi håller workshops för färgerier och 
inom våtprocesser. Dessa handlar om 
kemikaliehantering, spårbarhet och 
kontroll av produktionsprocesser. 

VAD SKULLE DU ÖNSKA SE PÅ 
 HÅLLBARHETSOMRÅDET UNDER DE 
 KOMMANDE ÅREN? 
Generellt önskar jag mer socialt 
ansvarstagande i affärsvärlden och 
i samhället i stort. Vi behöver också 
minska vattenförstöringen. Sedan 
 behövs det utvecklas och implemen
teras bättre metoder för återvinning. 

T

GINA TRICOTS INKÖPSMARKNADER 2015
Baserat på inköpsvärde

Bangladesh
11%

Indien
4%

Kina
26%

Övriga Europa
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ina Tricot förknippas med ett stort inslag av 
nyheter i butikerna och snabb omsättnings
hastighet. Det ligger långa och komplexa 

processer bakom den höga hastigheten. Ett exempel är 
logistikprocesserna, ett område där Gina Tricot utvecklats 
mycket under de senaste åren. ”Det började med att vi tog 
över vår egen logistik och lagerverksamhet 2014”, berättar 
Petri Ventelä, logistikchef. ”Vi fick en mycket bättre insyn i 
processerna och kunde börja styra viktiga faktorer på ett 
annat sätt. Det kan handla om fyllnadsgrad i kartongerna 
och att planera utleveranser på ett smartare sätt. Det gäller 
också att hålla transportslagen under kontroll. Jag tror att 
många tror att vi flyger hem allt gods, men det rör sig om 
bara några få procent från hela världen. Och från vår största 
inköpsmarknad, Turkiet, går godset numera med så kallade 
intermodala transporter, där järnväg och båt kombineras för 
att uppnå maximal effektivitet med minimal miljöpåverkan. Det 
är bara den sista sträckan, från Göteborg och till vårt  lager 
i Borås som sen går på lastbil. Jag tycker vi har en stor 
fördel här, att vi arbetar så bra ihop med både våra turkiska 
leveran törer och med transportörerna. Ser man på stati
stiken är det bara att konstatera att vi gjort skillnad!” 

SMÅ OCH  
STOR A STEG MOT  

HÅLLBAR A 
TR ANSPORTER

Vi har samlat utskeppning 
från Asien till färre hamnar 

och har därmed fått en 
 effektivare logistik, med 

högre fyllnadsgrad.

Vi har under 2015 bytt till intermodala 
 lösningar mellan Turkiet och Sverige. 

Containrar lastas då om från båt till järn
väg och sen över till lastbil sista sträckan 

mellan Göteborg och Borås. Klimat  
på verkan minskar därmed väsentligt. 

Sedan vi tog över 
logistiken från vårt lager 

så sampackar vi mer 
ut till butik. Sju lådor 
sampackas nu till en. 

LEVERANTÖRER HAMN VÅRT LAGER BUTIK

EFFEKTIVA LÖSNINGAR
2015 var Gina Tricot en av fyra 
finalister i  Sveriges ledande logistik
pris – PostNord Logistics Award. Det 
faktum att vi tagit ett helhetsgrepp 
kring vår logistik och uppnått positiva 
effekter, såsom ökad servicegrad, 
effektivare logistik och mindre miljö
påverkan, var det som låg bakom 
nomineringen. Här är några exempel 
på de förbättringar vi gjort med vår 
logistik ur ett effektivitets och miljö
perspektiv de senaste två åren:

Vi utbildar våra leverantörer och 
bidrar till inköp av bättre och mer 
miljöriktigt förpackningsmaterial. I 

och med detta minskar behovet av 
ompackning längs vägen vidare och 
det blir en minskad miljöpåverkan. 

G



FÖRDELNING AV GODSTRANSPORTER 2013 2014 2015   
%, beräknat på antal inköpta varor,  
per transportsätt    
 
Flyg  
Sjö  
Land  
Sjö/Flyg 
Tåg   
Intermodal

Vi har de senaste två åren arbetat systematiskt med att sänka 
 andelen flygfrakter och öka andelen intermodala transporter. 
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Vi minskade utsläppen med mer än 30% från 2014 
till 2015. Detta beror dels på en fortsatt minskning 
av våra flygfrakter. Men också på grund av stora 
skillnader i de emissionsfaktorer som vår transport
leverantör angett för sjöfrakt, vilket gör att siffrorna 
inte är helt jämförbara.

2014
2015
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tbildning är grunden till välstånd – både 
genom att skapa bra förutsättningar för 
framtiden, men även genom att skydda barn 

mot barnarbete. Därför satsar Gina Tricot tillsammans 
med UNICEF och lokala partners på förskolor i Dhaka. 
Projektet fortsatte med oförminskad styrka under 2015. 

Dhaka är en stad utan egentlig medelpunkt – endast affärs 
och diplomatkvarteren i Banani och Gulshan skiljer ut sig 
från resten av staden med grönska, muromgärdade kvarter 
och några höga byggnader. Annars är Dhaka ett exempel 
på det som brukar kallas ”urban sprawl”, en horisontell ut
bredning av byggnader och verksamheter som växer konti
nuerligt. Staden är ett exempel på den urbaniseringsvåg 

som omdanar världen. 
Med detta följer möjlig
heter, men fallet Dhaka 
har hittills mest visat på 
utmaningar. 

”Dhaka gör verklig
en skäl för namnet 
”megastad”, säger 
AnnaKarin Wårfors, 
CSRchef. Tyvärr har 
inte infrastrukturen 

VÅRT ENGAGEMANG 
I  DHAK A FORTSÄTTER

hängt med när staden växt. En stor del av befolkningen bor 
fortfarande inte i vad vi skulle kalla bostadsområden, utan i 
plåtskjul i slumområden.”

150 FÖRSKOLOR I DHAKAS SLUM 
Ett av dessa områden är Rupgonj. Här, bland trånga gator, 
gränder och innergårdar, ligger det hus i korrugerad plåt 
som rymmer en av de 150 förskolor som Gina Tricot finans
ierar och som drivs av UNICEF, tillsammans med lokala 
organisationer.

”Det är en stark upplevelse att se hur barnen lär sig läsa 
och skriva och hur de hälsar på oss med ”what’s your 
name” och ”thank you”. Detta i ett land där analfabetismen 
är runt 50%. Projektet förväntas resultera i att 22 500 
barn kommer få tillgång till förskola – och resultaten hittills 
följer denna prognos. Förutom att komma in i utbildnings
systemet skyddas dessa barn också mot barnarbete –  
vilket fortfarande är alltför vanligt i Dhakas slumområden.”

Projektet innebär en investering på drygt 20 miljoner SEK 
under sex år. För att ytterligare stödja UNICEF har vi under 
året genomfört kampanjer i butik. Under 2015 samlade vi 
totalt in 2,7 miljoner SEK. 

U
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SVALA LAMPOR
I butikerna går vi successivt över  
till LEDbelysning. Dessa arma  
turer är svalare än vanliga lampor,  
så  behovet av energikrävande  
kyla minskar. 

OSTRONPÅSAR
Butikernas plastpåsar är bland  
annat gjorda av återvunnen plast  
och ostron skal, ett förnyelsebart 
 biologiskt material. 

MILJÖDIPLOMERING
Gina Tricots huvudkontor är 
 diplo merat enligt Svensk Miljöbas, 
 vilket bland annat innebär sop   
sor tering, ekologiskt kaffe och  
att  personalen utbildas i miljö  
och  hållbarhetsfrågor.

ållbarhetsarbetet är 
inte bara stora proces-
ser. Påfallande ofta är 

det de många små åtgärderna som 
tillsammans gör skillnad. Här är 
några saker som Gina Tricot gör för 
att arbeta lite smartare: 

GREEN BUILDING
Gina Tricots eget huvudkontor i  
Borås är en certifierad Green Building, 
vilket är ett certifieringssystem för 
effektivi sering av byggnaders energi
användning. Kravet är att byggnaden 
använder 25% mindre energi jämfört 
med nybyggnadskraven i Boverkets 
Byggregler. Gina Tricots huvudkontor 
använder 40% mindre energi.

ÅTERANVÄNDA KARTONGER
Kartonger som används från central
lagret till butikerna återanvänds. 

GRÖNT HUS,  ÅTER-
ANVÄNDA K ARTONGER 
OCH SVAL A L AMPOR

SMARTARE IT
ITavdelningen förser organisationen med många 
av verktygen för det dagliga arbetet. För att job
ba mer effektivt har man under 2015: 

 » Börjat arbeta med ”rightsourcing” vilket bety
der att vi flyttat drift av ITservrar från externa 
leverantörer till en egen ny servermiljö med 
enastående prestanda i förhållande till energi
förbrukning.  

 » Outsourcat telefoni/växellösning till extern 
leverantör som ansvarar för drift. Detta har 
inneburit att vi ersatt en gammal intern server 
med en modern extern drift i delad miljö. Vi 
har i samband med den nya telefonlösningen 
också helt tagit bort fasta telefoner. Huvud
kontoret och regionorganisationen använder 
fortsättningsvis endast softphone via dator 
eller mobiltelefon. Detta innebär en stor 
 energibesparing. 

 » Vi har tagit fram ny klienthårdvara samt kom
mer att använda Windows 10. Den nya hård
varan i kombination av nytt operativsystem 
innebär energibesparingar, dessutom är den 
nya klienthårdvaran helt återvinningsbar.

 » Vi har bytt alla nätverksswitchar och trådlösa 
accesspunkter på huvudkontoret till nya 
 energisnåla produkter med bättre prestanda. 
Vi kommer att fortsätta detta arbeta med  
landskontor och butiker.

H
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ävlingsnerven, skönheten, tempot… Det finns 
mycket i hästsporten som påminner om mode
världen”, säger Anna Appelqvist, inköps och 

designchef på Gina Tricot och koordinator för Gina Tricot 
Grand Prix i Borås, en av Sveriges ledande inomhustävlingar 
med elitryttare från junior till seniornivå. 

ETT HÅLLBART EVENT FÖR ALLA
”Självklart vill skapa ett så hållbart och schysst event vi kan. 
För andra året i rad är vi ett Miljömärkt Event, en diplome
ring från organisationen Håll Sverige Rent, vilket innebär att 
vi arbetar med att reducera vatten och elförbrukningen. 
Bland annat har vi bytt ut belysningen i ridhuset mot LED 
armaturer. Och så sopsorterar vi. Vi vill också att fler ska få 
uppleva vår tävling. Därför samarbetar vi med Våga Satsa 
Vinn och erbjuder teckentolkning, hörslinga och syntolkning. 
Sedan tycker vi det känns riktigt bra att jobba med Min 
Stora Dag, där barn och ungdomar med svåra sjukdomar 
och diagnoser kan få en förgylld vardag.”

VÄRLDENS  
VACKR ASTE 

SPORT

T
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MED FOKUS PÅ DET  
MEST VÄSENTLIGA

ina Tricot AB är ett modeföretag som säljer 
kläder, smycken, accessoarer och kosmetika till 
kvinnor. Företaget etablerades i Sverige 1997 

och idag finns butiker i Sverige, Danmark, Finland, Norge 
och Tyskland. Genom ehandel kan företagets produkter 
köpas i ytterligare 25 europeiska länder. 

Huvudkontoret är i Borås, och där är centrala funktioner 
som design, inköp, IT, logistik, bygg, etablering och lager 
lokaliserade. 

OM VÅR REDOVISNING 
Vi på Gina Tricot publicerar årligen en hållbarhetsredovis
ning som sammanfattar det senaste årets hållbarhetsarbete 
i företaget. Detta är vår fjärde hållbarhetsredovisning och 
den omfattar verksamhetsåret 2015. 

UPPDATERAD VÄSENTLIGHETSANALYS 2015
Under hösten/vintern 2015/16 genomförde vi en uppdate
rad väsentlighetsanalys i samband med vår övergång till 
Global Reporting:s senaste riktlinjer för hållbarhetsredovis
ning, GRI G4. Väsentlighetsanalysen innefattade djupinter
vjuer med intressenter samt en workshop med vår lednings
grupp och personer från relevanta ledande befattningar.

I vår dialog med intressenterna och i vår interna workshop, 
utgick vi från en bruttolista med väsentliga aspekter. Denna 
bruttolista togs fram utifrån GRI G4, GRI:s dokument 
 Sustainability Topics for Sectors samt en benchmark där  
vi tittade på hur branschen i sin helhet, i Sverige och inter
nationellt, redovisar hållbarhetsarbetet. 

I intressentdialogen gjordes djupintervjuer med 11 externa 
intressenter och 11 medarbetare. De externa intressenterna 
som intervjuades var ägare, samarbetspartners, leveran
törer, studenter och forskare. De interna intervjuerna var 
med personer med specifika ansvarsområden på vårt 
huvud kontor, såsom marknad, inköp och ekonomi samt 
med butikschefer. 

VALDA ASPEKTER OCH DERAS AVGRÄNSNINGAR 
Vår väsentlighetsanalys har resulterat i en kondenserad lista 
över våra allra viktigaste aspekter. Det är dessa aspekter som 
kommer utgöra kärnan i vår hållbarhetsredovisning. Vi kommer 
dock fortsatt bedriva ett arbete även med många av de andra 
aspekter som är av relevans för vår verksamhet och samhället. 

De viktigaste aspekterna (i alfabetisk ordning) och deras 
betydelse i, och utanför, vår organisation är följande: 

Antidiskriminering, mångfald och jämställdhet 
Detta är vårt arbete med att säkerställa att vi behandlar 
varandra, de kunder och andra vi möter på ett bra sätt. 

Antikorruption 

Det affärsetiska arbetet innefattar att säkerställa en korrekt 
hantering av våra ekonomiska system genom intern kontroll. 
Det handlar också om ett etiskt förhållningssätt i relationen 
till våra leverantörer och kunder. 

Djurskyddsfrågor 
Djurskydd är en viktig faktor i val av material, där frågan 
är aktuellt vid uppfödning av djur som producerar ull, dun, 
fjäder och hår eller som används till läderproduktion. Djur
skyddsfrågor är också relevant vid tillverkning av kosmetika, 
där djur riskerar att användas för produkttestning. 

Ekonomiskt resultat 
Vårt ekonomiska resultat är grunden för allt vårt arbete,  
för våra betalningar till våra leverantörer, för lönen till våra 
medarbetare och för en avkastning till våra ägare. 

G



Energiförbrukning och utsläpp, 
särskilt utsläpp från transporter 

Vår verksamhet förbrukar energi, genom uppvärmning, 
kylning och förbrukning av el i våra butiker och lokaler. Men 
framförallt så förbrukas energi vid transporterna, längs hela 
vår värdekedja, och det är just denna del av vår miljöpåverk
an som såväl vi som våra intressenter skattat högt. 

Hållbarhetsaspekten i produktionen av råmaterial 
Här handlar det om ett ständigt arbete med att öka spår
barheten från slutlig produkt tillbaka till dess ursprung och 
att kunna påverka så att materialet tas fram på ett sätt som 
skyddar mänskliga rättigheter och vår miljö. 

Hälsa och säkerhet för våra anställda 
Våra kontor, vårt lager och våra butiker ska vara säkra 
 arbetsplatser. Som arbetsgivare ska vi jobba med ett före
byggande hälsoarbete. 

Hälsa, säkerhet hos leverantörer
Hälsa och säkerhet är en väsentlig fråga i det arbete som 
driver gentemot, och tillsammans med, våra leverantörer. 
Det är då en fråga om den indirekta påverkan vi har på 
deras medarbetares arbetsmiljö. 

Kvalitets- och miljöhänsyn i designprocessen
Vårt arbete med att öka andelen av de material som vi 
konstaterat är fördelaktiga ur ett miljöperspektiv, att vi i 
design och inköpsprocessen styr mot att välja leverantörer 
som visat goda resultat vid revisioner osv. 

Miljöpåverkan hos våra leverantörer 
Indirekt har vi en miljöpåverkan i de fabriker som tillverkar  
våra modevaror. Det gäller miljöaspekter såsom kemikaliehan
tering, vattenrening, energikonsumtion och avfallshantering. 

Mänskliga rättigheter hos leverantörer 
Vi har på olika sätt en påverkan på mänskliga rättigheter 
(inkl barnrättsprinciperna) längs vår värdekedja. Risken att 
kränkningar sker är dock som störst i leverantörsledet, där 
vi på olika sätt arbetar med frågorna med leverantörsdialog, 
revisioner, olika samarbeten m.m. Frågor som berörs är då 
bl.a. barnarbete, tvångsarbete, diskriminering och anständiga 
arbetsvillkor. 

Produktansvar (ex kemikalier i produkter) 
Våra produkter, såväl modevaror som kosmetik, ska vara 
säkra att använda och risker för att kemikalier eller andra 
skadliga ämnen finns i varorna måste vi ständigt arbeta med 
att ta bort. Det är ett arbete som sträcker sig från fabrikerna 
till vår egen och myndigheters testning.
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ASPEKT STYRNING/POLICYS AKTIVITETER UPPFÖLJNING ANSVAR

Antikorruption Corporate Compliance Program 
(påbörjades 2015) som innehåller: 
antikorruption, konkurrens, person-
uppgiftshantering samt handels-
sanktioner. 

Utbildningar med avdelningschefer 
2015–2016

Portal för alla butiker och huvudkontoret 
där oegentligheter kan rapporteras in 
 anonymt. Portalen finns för alla anställda 
i Sverige och rullas ut i resterande länder 
hösten 2016. Incidentrapportering via 
intranät finns sedan tidigare.

VD 

Antidiskriminering, mångfald  
och jämställdhet

Jämställdhets- och  
mångfaldsplan

Svensk Handels nätverk
Utbildning i arbetsmiljö

Årliga medarbetarsamtal 
Medarbetarundersökningar

HR-chef

Djurskyddsfrågor Inkluderat i generalavtal med  
alla våra leverantörer

Medverkan i Svensk Handels nätverk 
kring animaliska material

Egna leverantörsbesök Kvalitetsansvarig

Ekonomiskt resultat Interna finansmål Kvartalsprognoser Revision och månatlig avstämning  
av styrelse

VD 

Energiförbrukning och utsläpp, sär-
skilt transporternas klimatpåverkan

Hållbarhetsstrategi, transport-
policy och resepolicy

Energikartläggning. Reducera antalet 
flygfrakter. Öka andelen miljöbilar som 
 tjänstebilar. Vi har Bra Miljövals-el på 
huvudkontoret och i de kontrakt vi 
själva kan påverka i butiker. 

Månadsuppföljning av transportsätt och 
uppföljning av resor

Logistikchef  
HR-chef 
Etableringschef 

ST YRNING AV VÅRT  
HÅLLBARHETSARBETE



ASPEKT STYRNING/POLICYS AKTIVITETER UPPFÖLJNING ANSVAR

Hållbarhetsaspekten i  
produktionen av råmaterial

Hållbarhetsstrategi och 
 inköpspolicy

Better Cotton och Cotton Connect Preliminary Good Index och 
 leverantörsutvärdering

Kvalitetsansvarig 

Hälsa och säkerhet för våra anställda Säkerhetsportal på intranätet Utbildning Olycks- och incidentrapportering HR-chef 
Säkerhetschef

Hälsa och säkerhet hos  
leverantörer

BSCI Uppförandekod, Bangladesh 
Accord och Building Standards

BSCI audits, egna uppföljningsbesök 
och Accord inspektioner

Del av leverantörsutvärdering och pro-
duktionsplanering där vi arbetar för att 
premiera leverantörer med bra resultat

CSR-chef  
Produktion- och 
sourcingchef 

Kvalitets- och miljöhänsyn  
i designprocessen

Hållbarhetsstrategi och Good 
index

Kvalitetsmål (< 1 % reklamationer) 
Miljöutbildning för inköpare
Upprätthålla ett materialbibliotek  
med baskvaliteter

Reklamationsstatistik
Preliminary Good Index

CSR-chef 
Kvalitetsansvarig

Miljöpåverkan hos våra  
leverantörer

BSCI Uppförandekod, miljöpolicy 
och STWI guidelines

BSCI audits, egna leverantörsbesök 
och STWI projekt

Del av leverantörsutvärdering och pro-
duktionsplanering där vi arbetar för att 
premiera leverantörer med bra resultat

CSR-chef  
Produktion- och 
sourcingchef
Kvalitetsansvarig

Mänskliga rättigheter hos  
leverantörer

BSCI Uppförandekod BSCI audits och egna upp  - 
följ ningsbesök
Genomgång av andra revisions-
resultat

Del av leverantörsutvärdering och pro-
duktionsplanering där vi arbetar för att 
premiera leverantörer med bra resultat

CSR-chef 

Produktansvar  
(ex. kemikalier i produkter)

Miljöpolicy, leverantörskrav och 
 kemikalierestriktionslista

Kravställning på leverantörer (egen 
testning) och besök hos leverantörer

Stickprover på varor Kvalitetsansvarig
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INDIKATOR KOMMENTAR SIDA

Strategi och analys 

G4-1 VDord  s. 2

Organisationsprofil 

G4-3 Organisationens namn Gina Tricot AB 

G4-4 Viktigaste varumärken, produkter, tjänster  s. 27–28

G4-5 Lokalisering av  organisationens huvudkontor Borås, Sverige 

G4-6 Länder organisationen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge,  Tyskland. 

G4-7 Ägarstruktur och  företagsform Gina Tricot är ett aktiebolag. Huvudsak liga ägare är Nordic Capital. Därutöver är privata investerare delägare.  

G4-8 Marknader där organisationen är verksam Butiker finns i Sverige (90 st), Danmark (19 st), Finland (24 st), Norge (39st) och Tyskland (13 st).  
Genom ehandel kan företagets produkter köpas i ytterligare 25 europeiska länder. 



G4-9 Organisationens storlek Antal anställda är 1 857 st 
Årsomsättning: 1 940 000 000



G4-10 Total personalstyrka uppdelat på anställningsform,  
kön och region 

Totalt antal anställda: 1 857 st 
Andel kvinnor: 97%
Andel män: 3%

Anställda per land: 
Anställda i Sverige: 804
Anställda i Norge: 343
Anställda i Danmark: 178
Anställda i Finland: 322
Anställda i Tyskland: 210



G4-11 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal Alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Övriga länder följer kollektivavtalens riktlinjer. 

GRI-INDEX
GENERELL A INDIK ATORER
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INDIKATOR KOMMENTAR SIDA

G4-12 Organisationens  leverantörskedja Vår leverantörskedja ser annorlunda ut för olika varor och tjänster. Ursprunget för samtliga modevaror är en 
råvaru produktion. Ursprunget för varan kan vara en bomullsodling, djurhållning för produktion av läder eller 
skogsråvara som används till en viscose. Sedan är stegen fram till sömnadsfabrikerna olika. Längs värdekedjan 
kan det finnas garverier, spinnerier, väverier osv. Längs hela värdekedjan sker också transporter. Hållbarhetsar
betet är relevant för alla dessa steg, och vi arbetar med det på olika sätt. Bland annat genom direkta besök hos 
leverantörer. Ibland angriper vi en fråga genom branschsamarbeten. Att arbeta med olika typer av produktmärk
ningar, såsom ekologisk bomull, är också ett sätt att arbeta med leverantörskedjan och med produktionsenheter. 



G4-13 Väsentliga föränd ringar under redovisnings perioden Inga särskilda förändringar som påverkar redovisningens omfattning eller avgränsningar. 

G4-14 Tillämpning av  försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen är reglerad enligt svensk miljölagstiftning, i miljöbalken. Vi följer försiktighetsprincipen i vårt 
arbete med produktsäkerhet, där vi begär tester från leverantörer och gör egna stickprovstester för att säker
ställa att våra produkter inte innehåller kemikalier eller andra ämnen som är konstaterat farliga. För framförallt 
kosmetik, men också vid produktion av modevarorna, finns det ämnen som vi utifrån den dialog vi kontinuerligt 
har med andra (t.ex. via Kemikalieinspektionen) och vår bevakning av nya rön, valt att undvika. Även gällande de 
ämnen som har lagstiftade begränsningar, arbetar vi med att få dessa halter lägre än den lagstiftade nivån. 

Försiktighetsprincipen är också en viktig faktor i vår återkallningsprocess. Får vi indikationer på att en produkt 
inte håller våra krav på säkerhet, så återkallas de.



G4-15 Externa regelverk, standarder, principer som 
 verksamheten omfattas av/stöder

BSCI (baserat på ILOkonventioner), Svensk Miljöbas,  Barnrättsprinciperna 

G4-16 Aktiva medlemskap i organisationer, såsom 
 branschsammanslutningar och påverkansorganisationer

Vi har ett medlemskap/engagemang (men ej ledande poster) i följande  
organisationer som vi anser strategiskt viktiga för vårt hållbarhetsarbete: 
 » Bangladesh Accord on Fire and Building Safety
 » Better Cotton Initiative (BCI)
 » Business Social Compliance Initiative (BSCI)
 » Kemikaliegruppen
 » Kemikalieinspektionens Branschdialog
 » Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC)
 » Svensk Handels nätverk kring animaliska material
 » Sweden Textile Water Initiative (STWI)
 » Textiles for Recycling Initiative (T4RI)
 » UNICEF:s nätverk 



Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker

G4-17 Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen 
samt om några av dessa inte ingår i hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen är för Gina Tricot AB och respektive försäljningsbolag i de  
5 länder det finns butiker. Den finansiella redovisningen täcker även in ägarbolagen.



G4-18 Process för att definiera redovisningens innehåll samt 
var påverkan sker

Vi har under 2015–16 genomfört en  omfattande väsentlighetsanalys. s. 27–28
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INDIKATOR KOMMENTAR SIDA

G4-19 Väsentliga aspekter identifierade i processen  
för att definiera innehåll

Se lista över väsentliga aspekter ovan. s. 27–28

G4-20 Huruvida påverkan sker inom organisationen  
för varje identifierad väsentlig aspekt

Se lista över väsentliga aspekter ovan. s. 27–28

G4-21 Huruvida påverkan sker utom organisationen  
för varje identifierad väsentlig aspekt

Se lista över väsentliga aspekter ovan. s. 27–28

G4-22 Effekten av och orsaken till omräkning av  
data/information som lämnats tidigare redovisningar

Eventuella omräkningar av data redovisas alltid i anslutning till redovisade nyckeltal. Ingen annan information 
har korrigerats jämfört med tidigare redovisningar. 

G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan  
föregående redovisningsperiod gällande omfattning och 
 områdesbegränsningar

4 butiker öppnades under 2015 och 2 butiker stängdes. Detta har inte påverkat någon  
data eller annan information i redovisningen på ett väsentligt sätt.



Intressentengagemang

G4-24 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Vi har löpande kontakt med följande intressentgrupper: 
 » Ägare
 » Medarbetare
 » Leverantörer
 » Kunder
 » Studenter
 » Myndigheter
 » Media
 » Samarbetspartners i olika  hållbarhetsrelaterade initiativ



G4-25 Grund för identifiering och urval av intressenter Under 2015/16 genomförde vi en strukturerad intressentdialog i och med övergången till GRI G4. 
I den processen valdes intressenterna ut så att samtliga viktiga intressentgrupper representerades i  
dialogen. I vår löpande dialog med intressenter, så väljs dessa intressenter ut aktivt av oss vid behov  
av att diskutera särskilda frågeställningar, eller så är det vi som besvarar frågor från intressenterna  
(exempelvis studentförfrågningar).

s. 27–28

G4-26 Metod för intressentdialoger uppdelat på typ av  
dialog och frekvens

Merparten av våra intressenter har vi löpande kontakt med. Våra leverantörer besöker vi regelbundet, och 
i Kina och i Bangladesh har vi kontor för att kunna föra denna dialog mer kontinuerligt. Våra viktigaste in
tressenter är naturligtvis våra kunder, befintliga och potentiella. Vi träffar kunderna dagligen och fångar upp 
eventuella förväntningar och frågor från dem. Genom olika kanaler, såsom vår hemsida The Good Project,  
vår närvaro i sociala medier kan vi interagera på olika sätt med konsumenterna. 

Med våra medarbetare för vi kontinuerliga samtal, genom medarbetarsamtal och andra former av 
 medarbetardialoger. 
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INDIKATOR KOMMENTAR SIDA

G4-27 Viktiga områden och frågor som lyfts i kommunika
tionen med intressenter och hur organisationen hanterat 
dessa frågor

Se beskrivning av, och resultat från, vår intressentdialog. s.27–28

Redovisningsprofil 

G4-28 Redovisningsperiod Redovisningen avser verksamhetsåret 2015. 

G4-29 Datum för förra redovisningens publicering Juni, 2015 

G4-30 Redovisningscykel Årlig 

G4-31 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll Gina Tricots hållbarhetsgrupp: 
AnnaKarin Wårfors, CSR chef
Emma Garrote Fredman, Produktions och sourcingchef 
PerJohan Swartling, CFO och tf. CEO
Rebecca Watkins, Kvalitetsansvarig

csr@ginatricot.com



G4-32 Val av rapporteringsnivå, GRIindex samt  
referens till extern granskning

Redovisningen är upprättad i enlighet med GRI G4, nivå Core.  

G4-33 Policy och rutiner för extern granskning Redovisningen granskas ej av extern part förutom de angivna finansiella siffrorna,  
som granskats av extern revisor. Externa konsulter har bidragit till beräkningar av  
våra utsläppssiffror för transporter, och därmed har dessa kontrollberäknats. 



Styrning 

G4-34 Bolagsstyrning, inkl. kommittéer samt styrelse 
ansvar för ekonomisk, miljömässig och social påverkan

 s. 11

Etik och integritet 

G4-56 Värderingar, principer, standarder och  
uppförandekoder

BSCIs uppförandekod s. 38
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ASPEKTER (GRI OCH EGNA), INDIKATORER KOMMENTAR SIDHÄN VISNING 

Ekonomiskt resultat

EC1 Skapat och levererat direkt  ekonomiskt värde Värde (i MSEK)
Intäkter: 1940 (2037) 
Rörelsekostnader: 1592 (1538) 
Löner och ersättningar till anställda: 348 (352)
Räntor: 7 (10)
Skatter: 90 (72) 
Samhällsinvesteringar: 4 (4) 
Behållet ekonomiskt värde: 101 (61)  

Siffrorna avser Gina Tricot koncernen. Siffrorna för 2014 har justerats något jämfört med 
det som angavs i förra årets redovisning, för att visa den korrekta nettoomsättningen.



Hållbarhet relaterat till råmaterial samt miljö och social hänsyn i design

Egen indikator: Lista över hållbara material. % av totalt antal producerade 
plagg som är i hållbara material

Ekologisk bomull 12,8 %. Tencel® 0,6 %. ProViscose® 2,65 %. 
Återvunnen polyester 0,31%. Lenzing Viscose® 2,41%. 
Better Cotton 1,35%. Totalt 20%.



Energiförbrukning och utsläpp, särskilt transporternas utsläpp

EN3 Energikonsumtion i den egna  organisationen s. 36

EN16 Totala indirekta utsläpp av  växthusgaser (scope 2) s. 36

EN17 Övriga relevanta indirekta utsläpp av  växthusgaser (scope 3) Kommentar till redovisad data: På grund av stora förändringar i emissionsfaktorer  
för sjöfart från våra transportleverantörer är datan inte helt jämförbar över tid.

s. 36

GRI-INDEX
VÄSENTL IG A ASPEK TER OCH INDIK ATORER
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FÖRDELNING CO2-UTSLÄPP

El, fjärrvärme och 
fjärrkyla (Scope 2)

6,7 ton (7,5 ton)

Tjänsteresor och egna 
fordon (Scope 3)
440 ton (385 ton)

Godstransporter
(Scope 3)

1 974 ton (2 957 ton)

Godstransporter:Uträkningar är gjorda i enlighet med 
GHGprotocol och data erhålls från leverantörer
Tjänsteresor: uppgift från resebyrå och sammanställning 
av inrikes resor Kina i enlighet med GHGprotocol
El, värme och fjärrkyla: uppgift från leverantör

Föregående års siffror i parentes

ENERGIFÖRBRUKNING 2013 2014 2015

El (MWh)* 3 843 3 247 3 739

Fjärrvärme (MWh)** 443 429 377

Fjärrkyla (MWh)** 26 57 35

** Uppgift från leverantör, gäller huvudkontor samt  
de svenska butiker där vi själva avtalar om el.
   *** Uppgift från leverantör, gäller endast huvudkontor
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ASPEKTER (GRI OCH EGNA), INDIKATORER KOMMENTAR SIDHÄN VISNING 

Miljöpåverkan hos leverantörer 

EN33 Betydande faktisk och potentiell negativ miljöpåverkan i   
leverantörsledet och åtgärder som vidtagits

Det finns en rad viktiga miljöaspekter i vårt leverantörsled. Hela vägen från råvaru
produktionen till fabrikerna som syr plagg. 

De åtgärder som vidtas från oss på Gina Tricot är såväl en bedömning av nya leverantörer 
som en fortlöpande bedömning av befintliga. Dels så ingår det till en viss del miljökrav i de 
BSCIaudits som vi låter genomföra. Dels är det med på de checklistor som vi använder 
vid egna uppföljningar. 

En specifik väsentlig negativ miljöpåverkan i leverantörsledet är vattenanvändning. Därför 
är vi medlemmar i STWI och bedriver i samarbete med andra i vår bransch specifika vat
tenprojekt i de länder vi köper varor från.

s. 12, 14

Hälsa och säkerhet i arbetet

LA6 Typ av skador, arbetsrelaterade sjukdomar,  
frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall

Inga olyckor har rapporterats in från butiker eller huvudkontoret under 2015. 

Vi har under 2016 infört en säkerhetsportal på intra nätet som alla butiker har tillgång till. 
Den ska förenkla inrapportering av olyckor och incidenter. Den kommer också att införas 
på HK under senare hälften av 2016. 

s. 6

Antidiskriminering, mångfald och jämställdhet

HR3 Antal fall av diskriminering samt vidtagna  åtgärder Inga fall av diskriminering har rapporterats. 

LA12 Uppdelning anställda efter kön, åldersgrupp, 
minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfalds indikatorer

Vi har enbart våra personaldata nedbrutna per kön.  
Vi har ännu inte vidare utrett möjligheten till att hitta mått på mångfald.

s. 4

Hälsa och säkerhet hos våra leverantörer. Mänskliga rättigheter hos våra leverantörer (inkl. anställningsförhållanden)

LA14 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån arbetsvillkorskriterier Alla leverantörer som producerar modevaror för Gina Tricot erkänner uppförandekoden 
som är en del av generalavtalet. En revision ska vara gjord före första inköpsorder, det kan 
vara en BSCI revision eller revision från likvärdigt system. Revisionen ska omfatta kontroll 
av bl.a. mänskliga rättigheter, arbetsvillkor (inkl. barnarbete, tvångsarbete) och miljö
prestanda.

Totalt påbörjades samarbete med 18 nya producerande enheter under 2015.  
Samtliga dessa har genomgått en revision. 



HR10 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån mänskliga rättigheter Se kommentar ovan. 
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11 PRINCIPER I BSCI:S UPPFÖRANDEKOD 2015:

 » Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
 » Diskrimineringsförbud
 » Skälig lön
 » Skälig arbetstid
 » Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 » Förbud mot barnarbete
 » Särskilt skydd för unga arbetstagare
 » Inget farligt arbete
 » Förbud mot tvångsarbete
 » Hänsyn till miljön
 » Etiskt företagande

Mer info på www.bsciintl.org

BSCI 

BSCI etablerades 2003 av Foreign Trade Associ
ation med syftet att undvika dubbelarbete vad gäller 
uppföljning av leverantörskrav. Med ett decennium av 
erfarenheter har BSCI etablerat ett holistiskt ramverk 
för efterlevnad av sociala krav i leverantörsleden. 
Med detta ramverk som grund arbetar medlemmarna 
kontinuerligt för bättre arbetsvillkor. I dagsläget har 
BSCI mer än 1 700 medlemmar.

BSCI ÄR BASERAT PÅ TRE GRUNDLÄGGANDE DELAR: 

1. Verktyg för uppföljning 
BSCI tillhandahåller medlemmarna metoder och 
verktyg för att kontrollera att producenter efter
lever uppförandekoden och för att utvärdera    
arbetet med förbättringar.

2. Kapacitetsbyggande 
BSCI stärker deltagarna och deras producenter 
 genom workshops och utbildningsprogram för att 
öka medvetenheten kring bra arbetsvillkor och er
bjuda specifik kunskap för särskilda områden, och  
på så sätt skapa förutsättningar för hållbara förbätt
ringar i fabriker och produktion generellt.

3. Intressentengagemang
BSCI arbetar också med aktiva dialoger och sam
verkan mellan regeringar, företagsorganisationer, 
inköpare, leverantörer, fackföreningar och NGO:s, 
för att hitta långsiktiga lösningar på ofta komplexa 
utmaningar vad gäller arbetsvillkor.



ASPEKTER (GRI OCH EGNA), INDIKATORER KOMMENTAR SIDHÄN VISNING 

HR11 Betydande faktiska och potentiella negativa konsekvenser för mänsk
liga rättigheter i leverans kedjan och åtgärder som vidtagits

Majoriteten av våra inköp läggs hos leverantörer i det vi kallar riskländer. Vi baserar vår 
klassificering av riskländer på BSCI:s Risk Countries Classification. Vi genomför därför 
 revisioner, med fokus på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Dessa revisioner genom
förs inom BSCI:s revisionsprogram men vi genomför också egna uppföljningar av våra 
leve rantörer. Under 2015 genomfördes 73 st BSCI revisioner och vi genomförde 75 egna 
uppföljningsbesök. De som inte uppfyller kraven får en åtgärdsplan. I det fall en leverantör 
inte visar på framsteg mot åtgärdsplaner så avvecklas vårt samarbete. Under 2015 har 
arbetet med 1 leverantör avslutats på grund av bristande intresse för förbättringsåtgärder.

s. 12, 38

Produktansvar (ex. kemikalier i produkter) 

PR1 Andel av betydande produkt och tjänste kategorier där påverkan på 
kunders hälsa och  säkerhet har förbättrats

Vi på Gina Tricot bedriver ett ständigt arbete med att följa upp produkternas kvalitet  
och säkerhetsaspekter. Ur ett säkerhetsperspektiv finns en risk att det i leverantörsledet 
används otillåtna eller på annat sätt olämpliga ämnen (såsom kemikalier och tungmetaller). 
Vi genomför därför tester på produkterna och kräver tester av våra leverantörer. Detta 
arbete pågår ständigt inom samtliga produktkategorier.

Andel reklamationer: 0,25%
Återkallade produkter av kvalitets/kemikalieorsak: 2 st

Vi arbetar också aktivt med ett säkerhetsarbete i våra butiker, där vi genomför säkerhets
ronder med fokus på bl.a. brandskydd. Genom vår nya säkerhetsportal har vi förbättrat 
och förenklat våra rutiner för dokumentation av detta arbete.  

 

Antikorruption

SO4 Andel anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och 
rutiner avseende  motverkan mot korruption

Gina Tricot arbetar 20152016 fram ett nytt Corporate Compliance Program. 
Under 2015 har utbildningar av personal i ledande positioner påbörjats  
och vid 2016 års utgång kommer samtliga avdelningschefer ha utbildats. 



SO5 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga fall av korruptionsincidenter har rapporterats. 

Djurskyddsfrågor

Indikator saknas Vi har en djurpolicy som reglerar ursprunget för material  
från djur, såsom användningen av ull, dun och fjäder.  
Vi tillåter inte äkta päls, utan använder syntetpäls.
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