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Tiden går fort när man har roligt. 
2017 var det 20 år sedan Gina 
Tricot grundades. Vilken resa vi 
gjor t sedan dess! Under 20 år har 
vi vuxit från en butik i Göteborg till 
över 180 butiker i fem länder och 
försäljning till y t terligare 23 länder 
genom e-handel. Vi är nästan 2 000 
anställda, 97% kvinnor. Ungefär 
50% av våra kläder är gjorda i mer 
hållbara material och vi har tillsam-
mans med UNICEF utbildat närmare 
26 500 barn i Bangladesh, bara för 
at t nämna några milstolpar.

Sommaren 2017 kom jag in som VD 
på Gina Tricot. Jag slogs av det star-
ka engagemang kring hållbarhetsfrå-
gor som finns hos våra medarbetare. 
Det är väl integrerat i det dagliga 
arbetet och våra 2028 målsät tningar 
kring hållbara produkter och pro-
duktion är djupt rotade. At t vi 2017 

bland annat kan se en ökning i ande-
len hållbara material och en nedgång 
i flygtranspor ter, är et t resultat av 
målmedvetet arbete över tid. Jag är 
också stolt över de vik tiga samar-
beten vi har. Vi kan se at t vi bidrar 
till en mer hållbar produktion och till 
et t bät tre liv för många människor 
– bland annat genom amfori BSCI, 
UNICEF-samarbetet i Bangladesh och 
Accordet. At t for tsät ta vår t engage-
mang inom Accordet ef ter at t den 
första avtalsperioden löper ut i maj 
2018, är en självklarhet. Vi är inte 
klara med de åtgärdsplaner som är 
sat ta och vi kan se en positiv skill-
nad i våra fabriker tack vare arbetet 
som sket t hit tills.

Vi är en del av vår omvärld och vi 
vill vara en del av omställningen mot 
et t mer hållbar t samhälle. Genom de 
17 globala hållbarhetsmålen sät ter 

vi vår t hållbarhetsarbete i et t större 
sammanhang och under 2017 såg vi 
över hur vi än tydligare kan koppla 
vår t arbete mot dessa globala mål. 
Vi berör mer eller mindre alla 17 mål 
men vi har landat i at t fokusera på 
fyra av dem:

• Mål 5 – Jämställdhet 
• Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor 

och ekonomisk tillväxt
• Mål 12 – Hållbar konsumtion 

och produktion
• Mål 17 – Genomförande och 

globalt par tnerskap

Vi arbetar för at t stärka kvinnor, 
bland annat genom at t ge kvinnor in-
spiration och själv för troende genom 
våra kläder men även i arbetet in-
ternt och i våra produktionsled. 2017 
berördes vi alla av #Metoo-uppropet 
och för oss var det en självklarhet at t 
agera direkt. Vi vidtog åtgärder och 
spred information inom organisatio-
nen med en påminnelse om at t inga 
trakasserier eller kränkningar i någon 
form hör hemma på Gina Tricot. 
Under 2017 har vi också stöt tat UN 
Women och deras arbete för en jäm-
ställd värld, fri från våld och diskri-
minering av flickor och kvinnor.

Det ta här är det sjät te året vi ger ut 
en hållbarhetsredovisning men det är 
första året som vi berörs av den nya 
årsredovisningslagen om tillhanda-

20 år med

GINA
TRICOT

hållande av icke-finansiell infor-
mation och redovisningen avges av 
vår styrelse. Vi har valt at t redovisa 
enligt GRI Standards, Global Re-
por ting Initiatives senaste rik tlinjer. 
Du får bland annat en inblick i vår t 
hållbarhetsarbete inom ramen för de 
17 globala hållbarhetsmålen, hur vi 
arbetar med hållbara material och 
cirkulär t mode, hållbar produktion 
och transpor ter. Du får också möta 
en av våra anställda i en intervju om 
hennes hållbarhetsresa med Gina 
Tricot. Välkommen till en läsning om 
vår vardag!

Vill du veta mer är du välkommen at t 
kontakta oss.

Magnus Månsson

high

standards

SUIT	YOU

3

– VD-ord –



2028 ska vi endast erbjuda pro-
dukter vars miljöpåverkan är så nära 
noll som möjligt. Målsät tningen är 
ambitiös och inspirerande. För oss, 
och för hela modebranschen, innebär 
det stora förändringar. Gina Tricot 
har kommit en bra bit på vägen, 
men vi vill så mycket mer. Vi vet at t 
världen har stora utmaningar för at t 
uppnå de globala hållbarhetsmålen 
till 2030. Men med vår egen 2028-
plan är vi med och bidrar.

”De globala hållbarhetsmålen (Sustai-
nable Development Goals) sätter ett 
ramverk där våra egna mål och vårt 
arbete blir en del av den globala lös-
ningen”, säger Johanna Jigmo-Linde, 
hållbarhetschef på Gina Tricot.

VÅRA 2028-MÅL
2028 är året när Gina Tricot precis 
har fyllt 30 år och året som vår t 
hållbarhetsarbete tagit fasta på för 
at t skapa en långsiktig plan och 
tydlighet i vår ambition. Målen sat tes 
2012 och under 2017 omformulerades 

målen för et t mer modernt språk och 
anpassat ef ter senaste forskning och 
rön. Innebörden och ambitionen i 
målen är for tsat t densamma.

2028 ska Gina Tricot enbart erbjuda:
• Produkter i material som är miljö- 
 mässigt hållbara. 
• Produkter som är designande  
 enligt en cirkulär modell. 
• Produkter som är producerade och  
 transpor terade på et t hållbar t sät t.

SATSA MEST DÄR VI KAN 
GÖRA STÖRST SKILLNAD
Alla 17 hållbarhetsmål är vik tiga och 
vi försöker påverka dem i en positiv 
rik tning, direkt eller indirekt. Men 
vi har också valt at t satsa extra på 
några av målen.

”Vi vill vara en del av lösningen 

och därför behöver vi sätta oss 

i ett globalt sammanhang.”

I ett

		STÖRRE
	 	 	 	 	 	 						perspektiv
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Mål 5 – Jämställdhet
Vår t hjär ta bultar hår t 
för en jämställd värld 
och en rät tvis fördelning 

av makt och resurser. Med fokus 
på mode för kvinnor och med 97% 
kvinnor i bolaget är det naturligt för 
oss at t försöka bidra till allas lika 
möjligheter och makt över den egna 
tillvaron, i allt från hur vi behandlar 
våra medarbetare här hemma till 
globala initiativ.

Mål 8 – Anständiga 
arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt
Om vi ska sträva mot 

hållbarhet i produktion är arbetet för 
at t till exempel motarbeta barnarbe-
te och säkra en hållbar ekonomisk 
tillväxt i alla led mycket vik tigt. 
Dessutom är det vik tigt at t vi har 
rät t förutsät tningar för at t våra egna 
medarbetare ska trivas och stän-
digt utvecklas. Det är så vi skapar 
hållbar t mode.

Mål 12 – Hållbar 
konsumtion och 
produktion
Vi arbetar för en ef fektiv 

hantering av naturresurser och för 
återanvändning och återvinning. 
Det är lät tare sagt än gjor t, men vi 
är något på spåren. Cirkulär t mode 
innebär at t alla våra produkter ska 
kunna bli något annat när de inte 
längre används. 

Mål 17 – Genomför-
ande och globalt 
partnerskap
För at t lyckas med våra 

mål behöver vi goda par tnerskap, 
tillsammans kan vi göra större skill-
nad. Samarbete med branschorgani-
sationer och forskningsprojekt. Det 
är en förutsät tning för at t vi ska nå 
hela vägen fram 2028.
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”Vid kartläggning av vår påverkansgrad på de 17 håll-
barhetsmålen fann vi at t vi på ett eller annat vis berörde 
samtliga, men vi kunde samtidigt se att vi behövde lägga 
extra kraft på fyra av målen. Områden där vi också kan 
göra störst positiv skillnad”, säger Johanna Jigmo-Linde. 
Varför just dessa fyra mål?

LIFE
is	not

renewable
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MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA 
MATERIAL – MÅL 12 & MÅL 17
”Viljan at t nå målet finns i alla led 
inom produktion, från design till 
inköp”, berät tar Ida Strand, t f. 
Kvalitetschef på Gina Tricot.

Förutsättningar under utveckling
Att arbeta för mer miljömässigt 
hållbara material innebär at t vi hela 
tiden behöver hålla oss uppdaterade 
med ny forskning och utveckling 

på området. När vi klassar de olika 
materialen som finns på marknaden 
utgår vi från veder tagen bransch-
praxis. Utvecklingen går snabbt 
framåt och listan på material vi idag 
ser som miljömässigt mer hållbara, 
kommer at t uppdateras och justeras 
på vägen mot 2028. Var t tredje Gina 
Tricot-plagg var gjor t i et t mer håll-
bar t material 2016. 2017 är vi uppe 
i nästan var tannat plagg.

Arbetet med vårt mål berör många 
av de globala hållbarhetsmålen,  
men framför allt mål 12 – Hållbar kon-
sumtion och produktion, samt mål 17 – 
Genomförande och globalt partnerskap. 
För att nå målet behöver vi innovation 
och goda samarbetspartners.

”At t exempelvis göra en av våra 
bäst säljande jeansmodeller, Molly, 
i Bet ter Cot ton och på så sät t göra 
det enkelt för kunden at t välja et t 
mer hållbar t alternativ, är et t bra 
exempel på nudging som vi är stolta 
över”, säger Ida Strand.

-mål

3

1

1. Bet ter Cot ton 23% (7,2%)

2. Lenzing viscose® 16% (10,7%)

3. Ekologisk bomull 5% (11,4%)

4. ProViscose® 0,4% (0,3%)

5. Återvunnen 
  polyester 0,3% (0,1%)

6. Tencel® 0,2% (0,2%)

Det är här vi  tar vår t avstamp och hämtar kraf t.  Målen är 
vår guide i  hållbarhetsarbetet – en tr ygghet, en påminnelse 
om vad vi ska prioritera och inspiration i  vardagen.

Material vi idag klassar som 
mer miljömässigt hållbara:
• Ekologisk bomull
• Bomull från Better Cotton Initiative
• Lin
• Tencel®
• ProViscose®
• ProModal®
• Lenzing viscose®
• Ecovero®
• Återvunna material

2028Möt	våra

2Ekologisk bomull Lenzing viscose®

Better Cotton
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DESIGN FÖR CIRKULÄRT MODE 
– MÅL 12 & MÅL 17
”När uppropet inom modebranschen 
kom för mer cirkulärt mode via Global 
Fashion Agenda´s (GFA) 2020 Circu-
lar Fashion Commitment, var det en 
självklarhet för oss att skriva under. Vi 
har åtagit oss att öka insamlingen av 
använda plagg med 50% till år 2020. 
Detta kommer att innebära en större 
kommunikation och dialog med våra 
kunder kring frågan för att säkra att vi 
får in deras använda plagg till butiken 
igen”, säger Johanna Jigmo-Linde, 
Hållbarhetschef på Gina Tricot.

Det måste börja från början
Uttjänta plagg ska vara en resurs 
och vi behöver arbeta för at t säkra 
det ta redan i designfasen. Redan där 
behöver vi använda återvinningsbara 
material och kompositioner i högre 
grad. Vi tror också på den forskning 
och utveckling som sker inom områ-

det. Fler material och kompositioner 
kommer at t bli återvinningsbara inom 
en snar framtid. Samtidigt behöver 
en storskalig sor tering av textilt 
av fall och teknikerna för materialå-
tervinningen utvecklas. Ledordet för 
at t lyckas med det ta är samarbete, 
både mellan branschens aktörer och 
mellan branschen och samhället. Vi 
behöver säkra at t plagg lämnas in 
för återvinning, och det måste finnas 
aktörer som har storskalig teknik för 
at t kunna ta hand om alla typer av 
material.

”Human Bridge och Fretex skapar 
möjligheter at t ge våra kunders 
inlämnade plagg et t andra liv, via 
second hand eller genom återvinning. 
Via Sipex-projektet skapar vi förut-
sät tningar för nya sor terings- och 
återvinningstekniker”, for tsät ter 
Johanna Jigmo-Linde, Hållbarhets-
chef på Gina Tricot.

CIRCULAR
never	goes

out of style.
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THERE’S
only one

WAY	TO	GO.
sustainable.

HÅLLBARA TRANSPORTER OCH 
PRODUKTION – MÅL 5, 8, 12 & 17

Hela resan räknas
I planeringsfasen för varje ny produkt 
finns allt id val av transpor tslag med. 
Sedan många år tillbaka har Gina 
Tricot nolltolerans för flygtranspor t i 
planeringsfasen. Vi förespråkar båt, 
tåg eller intermodal, det vill säga 
en kombination där merpar ten är de 
förstnämnda samt lastbil, snarare 
än enbar t lastbilstranspor t. Vi ser 
dessvärre at t flyg for t farande före-
kommer, men då som en konsekvens 
av något, exempelvis hamnstrejk 
eller försenad produktion. Dock är 
det som sagt undantag och enbar t 
en liten andel (2017 stod flygfrakter 

för 2% av våra transpor ter). Utöver 
val av transpor tslag behöver vi även 
transpor tera smartare. Genom at t 
planera transpor terna kan vi sam-
frakta. Då blir frakten mer platsef-
fektiv, vilket är både miljömässigt 
och ekonomiskt bät tre.

En utmaning i många led
Vår t arbete med hållbar produktion 
omfat tar alla led i vår produktion. En 
fråga vars komplexitet vi är ödmjuka 
inför och något som är en av bran-
schens större hållbarhetsutmaningar. 
Trots långa, komplexa material- och 
produktionskedjor är vi fast besluta-
de om at t försöka nå hela vägen ner 
i leverantörskedjan och vår uppfö-
randekod omfat tar samtliga led.

För at t nå målsät tningen behöver vi 
olika typer av samarbeten och lokal 
närvaro. Där för samarbetar vi bland 
annat med internationella organisa-
tioner som BSCI och UNICEF. Vi mär-
ker även goda resultat av vår egen 
lokala närvaro. I Turkiet där vi har 
merpar ten av vår produktion har vi 
exempelvis arbetat oss ner i leveran-
törskedjan under 2017. Det innebär 
at t vi kommit i kontakt med våra le-
verantörers leverantörer och at t vi då 
till exempel kunnat arbeta med bland 
annat spinnerier och tvät terier kring 
vat tenkonsumtion, energianvändning 
och andra vik tiga frågor. Vi ser en 
positiv utveckling och vi for tsät ter 
med starkare insatser under 2018.
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2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda
produkter som är miljömässigt hållbara.

MED	BÄTTRE
material	BLIR
VI	BÄTTRE

Att gå mot mer miljömässigt håll-
bara plagg är inte okomplicerat. Det 
vi tror är bästa lösningen idag kan 
snabbt förändras. Listan med materi-
al som vi i dag klassar som mer mil-
jömässigt hållbara kommer troligtvis 
at t utökas alltef tersom tekniken och 
kunskapen utvecklas. Samtidigt vet 
vi också at t vissa av materialen även 
kan falla bor t av samma orsak. Det 
är en del av utmaningen.

Material vi idag klassar som mer 
miljömässigt hållbara:
• Ekologisk bomull
• Bomull från Bet ter Cot ton Initiative
• Lin
• Tencel®
• ProViscose®
• ProModal®
• Lenzing viscose®
• Ecovero®
• Återvunna material

HÅLLBAR SKOG ÄR MODE
Skogen är en vik tig råvara för dagens 
mode. Viskos, Lyocell och Modal är 
bara några fibrer som kommer från 
trämassa. I takt med at t textilindu-
strin behöver mer trämassa till tex-
tilf iber ökar risken at t skog skövlas. 
Skog som behövs för jordens klimat 
och framtid, och som är hem för 
djur- och växtliv.

FÖRST MED NY HÅLLBAR VISKOS
Under 2017 växte vår lista över mer 
hållbara material med EcoVero™ – 
den nya generationen hållbar viskos. 
Vi har sedan tidigare valt at t fasa ut 
den traditionella viskosen till för-
mån för viskos från Lenzing™ med 
tillverkningsprocesser som är mer 
skonsamma för miljön. EcoVero™- 
fibern är tillverkad av trämassa från 
hållbar t producerad skog (FSC®- 
 eller PEFC®-cer tifierad) och har den 
strik ta miljöcer tifieringen EU Eco-

Label. Lenzing™ borgar för en hög 
miljöstandard i viskosproduktionen. 
EcoVero™ tar et t ny t t rejält kliv med 
en markant lägre miljöpåverkan.
Utöver framställningstekniken är 
transparens ledord för den nya vis-
kosen. Konsumenterna förväntar sig 
at t dagens varumärken och åter för-
säljare är ansvarsfulla och har koll 
på sina leverantörsled. EcoVero™ 
öppnar en helt ny nivå av spårbarhet. 
Med ny teknik kan EcoVero™-fibern 
identifieras och följas genom hela 
produktionskedjan. I september 2017 
var vi stolta över at t i samarbete med 
EcoVero™ kunna lansera den första 
kollektionen i det nya materialet – 
samtidigt som fibern lanserades för 
övriga marknaden.

EN ALLIANS FÖR SKOGEN
Den kanadensiska miljöorganisa-
tionen CanopyStyle arbetar för att 
skydda skogar, djurarter och klimatet. 
CanopyStyle arbetar för att utveckla 
innovativa lösningar, göra leveran-
skedjorna mer hållbara och skydda 
världens kvarvarande urskogar och 
hotade skogar. 750 organisationer in-
går i CanopyStyles nätverk för att nå 
detta mål. Med stöd från enskilda do-
natorer som känner lika starkt för vår 
planet som vi gör, kan CanopyStyle 
fortsätta bedriva sit t goda arbete.
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BOMULL – MATERIALET 
OCH UTMANINGARNA
Bomull är en av världens mest vatten-
krävande och besprutade gröda. Det 
värdefulla vattnet, den dyra konstgöd-
ningen och bekämpningsmedlen bidrar 
till en växande utmaning, ekonomiskt 
och ekologiskt. Mer konstgödning ger 
finare gröna plantor men också fler 
skadeinsekter. Då används också mer 
bekämpningsmedel vilket sammanta-
get ger mer förorenat vatten. Dessut-
om drabbas människorna som arbetar 
på bomullsfälten när de andas in och 
är i kontakt med bekämpningsmedel. 
Utöver detta är prispressen märkbar. 
Med ett historiskt lågt världsmark-
nadspris är det en utmaning när 
gården ska finansieras, gödsel och 
bekämpningsmedel ska köpas, vatten-
pumpar ska repareras och bomulls-
plockare ska betalas. Samtidigt måste 
familjen ha mat och barnens skolgång 
ska betalas. Det finns många rappor-
ter om socialt och ekonomiskt utsatta 
bomullsodlare, och barnarbete. Inte 
minst i Indien där det enbart i området 
Gujarat framställs över 10 miljoner 
bomullsbalar per år.

INITIATIV FÖR BÄTTRE BOMULL
Tillsammans med några av världens 
ledande användare och bomullsköpare 
har vi bestämt oss för at t påverka 
det ta i en positiv rik tning genom 
Bet ter Cot ton Initiative (BCI ). BCI är 
inte en tredjepar ts miljömärkning 

eller cer tifiering utan et t utbildnings-
program som bygger på de bästa 
metoderna för en mer hållbar odling. 
Genom BCI får bönderna utbildning 
i at t ställa om och gå mot et t mer 
hushållande tänk kring vat ten, kemi-
kalier och bekämpningsmedel. På så 
sät t kan skörden säljas även under 
den tid omställningen pågår och för 
barnen i familjen säkras skolgång. 
Det betyder däremot inte at t bomul-
len är ekologiskt odlad.

Tillsammans med e-handelsföretaget 
Ellos driver vi ett fältarbete i Bharuch 
i Gujarat där det under tre år kommer 
att utbildas över 2 000 jordbrukare 
inom ramen för BCI.

”Med metoder som gör bomullso-
dlarens situation tryggare, vinner 
vi mycket annat. Ökad avkastning 
betyder mer pengar i plånboken och 
möjligheten för exempelvis fler barn 
at t gå i skolan”, berät tar Ida Strand, 
t f Kvalitetschef.

”Vi tror at t Bet ter Cot ton är et t steg 
i rät t rik tning för den omställning 
som bomullsindustrin behöver göra”, 
säger Ida Strand.
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PÅ DJURENS SIDA
Vi tar självklar t ställning för djurs 
välbefinnande och där för är kraven 
på produkter som härstammar från 
djur med i våra avtal med leve-
rantörer och en del av den initiala 
dialogen. Vi har ingen äkta päls i 
våra produkter och där för föll det sig 
naturligt at t signera Fur Free Retailer 
och kunna visa våra intressenter at t 
vi tar ställning. Under 2017 imple-
menterade vi även Svensk Handels 
Djurskyddspolicy som lanserades 
under sommaren. Då policyn var i 
linje med våra värderingar och redan 
sat ta rutiner, var signering och 
implementering av policyn inget stor t 
steg. Några exempel på våra djur-
skyddskrav:

Etisk djurhållning
Vi accepterar enbar t biprodukter från 
köt tproduktion och vi har nolltolerans 
mot at t djur föds upp i burar och 
hanteras illa under processen.

Ull och läder
Vi accepterar enbar t ullf iber från 
tamdjursproduktion. Angoraull är 
omdiskuterad och vi tog tidigt ställ-
ning till at t inte accepterar det ta i 
våra produkter. Även för läder ställer 
vi specifika krav där vi enbar t köper 
från godkända garverier. Läder 
från kor i Indien är exempelvis inte 
accepterat.

Päls och fjädrar
Våra pälsprodukter är enbar t gjorda 
i syntetiskt material. Dun och fjädrar 
som hamnar i våra produkter är cer-
tifierade för at t garantera at t de inte 
kommer från levande djur.

Kosmetik och djurförsök
Gina Tricot har förutom kläder och 
accessoarer även kosmetik i sor ti-
mentet. Kosmetikan är inte testad på 
djur i något av produktionsstegen.

NUDGING OCH NYA 
SÄTT ATT NÅ UT
Samarbetet inom BCI har pågått en 
tid och under 2017 ville vi sprida det 
goda arbetet som görs inom initiati-
vet. Vi hade även tagit ett strategiskt 
beslut att göra en av våra bästsäljan-
de produkter, jeansen Molly, i Better 
Cotton istället för vanlig konventionellt 
odlad bomull. Ett sätt för oss att 
hjälpa våra kunder till att göra ett mer 
hållbart val – så kallad nudging. För 
att sprida budskapet om arbetet till vår 
målgrupp valde vi ett nytt, annorlunda 
kommunikationsmedel – en musikvi-
deo. Videon ”The Way” släpptes i mars 
och togs emot med blandade känslor 
bland våra intressenter. Gina Tricot 
anklagades bland annat för kulturell 

appropriering och vi var föremål för 
diskussioner i både radio och tidningar. 
Men vi mottog även goda omdömen 
från kommunikationsexperter. Med 
facit i hand är vi givetvis besvikna på 
oss själva. Vi ville med ”The Way” 
sprida det goda arbetet inom BCI till en 
bredare målgrupp och såg detta som 
en möjlighet att få fler unga kvinnor 
att intressera sig för hållbart mode. 
Det var ett försök till att få våra kunder 
att förstå vad de själva kan göra och 
vad vi gör för att nå en mer hållbar 
bomullsproduktion. I efterhand kan 
vi förstå att människor kunde få en 
negativ uppfattning om videon och vi 
känner att vi borde kunnat förutse de 
reaktionerna. 
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Branschen uppmanades 
även at t säkra mål och arbete 
med cirkulär t mode via Danish 

Call for Action våren 2017. Vi har 
under året signerat och antagit 

mål inom ramen för Circular 
Fashion Commitment.

Hållbarhetsarbetet för våra produkter 
börjar redan i designfasen. Det handlar 
om materialval och kvalitet, men också 
om att skapar en produkt som säljer.

Kvaliteten är avgörande för att säkra 
en så lång livslängd som möjligt. Men 
det finns även en miljövinst med att 
guida våra kunder i klädvård. Det mest 
grundläggande verktyget för klädvård 
är tvättrådsetiketterna. Att tvätta i 
lägre temperaturer, inte tvätta i onödan 
och att alltid köra fulla maskiner är 
både bättre för miljön och skonsamma-
re för plaggen.

”Vi behöver välja rätt blandning av 
 olika fiber för att plaggen ska hålla för 
nötning och tvätt, säger Elin Hulin, Pur-
chase & Design Director. Vi arbetar även 
mot tydliga målsättningar för andelen 
hållbara material”, berättar Elin Hulin.

KLÄDER FÖRTJÄNAR ETT 
ELLER FLERA LÅNGA LIV
Återvinning av textilier är ett områ-
de på frammarsch. Samarbete och 
innovation är och har varit två star-
ka ledord. Men av de 13 kilo textil 
vi köper per person och år, hamnar 
fortfarande 8 kilo i hushållssoporna. 
Vi är i ett stort behov av utveckling 
av återvinning av kläder. Det är något 
branschen arbetar med i många olika 
forum. Tekniken för att kunna sortera 
ut de olika fibrerna behöver utvecklas, 
precis som den storskaliga insamling-
en som krävs. Vi har även arbetat med 
strategiska samarbeten för att hitta 
hållbara lösningar på hur våra kläder 
ska kunna återanvändas. Därför är det 
tråkigt att höra hur branschkollegor 
och branschen som helhet anklagas 
för att bränna fullt funktionsdugliga 
kläder. För oss på Gina Tricot är det en 

självklarhet att inte bränna funktions-
dugliga kläder. Vårt mål är att erbjuda 
hållbara kvalitetssäkrade produkter 
som attraherar våra kunder och att 
undvika all typ av destruktion.

Återvinning
Gina Tricot har under flera år deltagit 
i olika samtalsgrupper med bland 
annat branschkollegor och med 
bland andra Naturvårdsverket för at t 
systematiskt nå en hållbar lösning 
för återvinning. 2016 gick vi in i et t 
projekt för textilsor tering tillsammans 
med bland andra Human Bridge, IVL 
Svenska Miljöinstitutet, Kemikaliein-
spektionen och H&M. Projektet som 
heter Siptex (Svensk Innovations-
plat t form för Textilsor tering), ut fors-
kar möjligheterna för en automati-
serad sor tering av textilier som ska 
kunna ge både hög utsor teringsgrad 

2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda produkter 
som är designade enligt  en cirkulär modell.

VI	SKA	BLI	bättre
PÅ	ATT	TÄNKA
i cirklar

och en hög renhet i de utsor terade 
textilsor terna.

Återanvändning
Vi har sedan 2010 ett samarbete 
med Human Bridge som hanterar de 
produkter som våra kunder lämnar i 
butik för återvinning, återanvändning 
och reklamation. Human Bridge är 
en organisation som arbetar 
med materialbistånd. De 
stöttar humanitära 
katastrofer och bi-
ståndsprojekt med 
pengar, kläder och 
annat viktigt ma-
terial. Vi har även 
ett samarbete med 
Fretex i Norge. 
Produkter som av 
olika anledningar 
inte säljs i butik, går 
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till våra utförsäljningar och hittar där 
nya ägare. Det är väldigt sällan helt 
oanvända produkter går från våra 
utförsäljningar till Human Bridge. Vår 
ambition är att alla de produkter vi 
tillverkar ska få nya ägare och inte gå 
oanvända till Human Bridge. Det är 
därför en produkt kan cirkulera flera 
gånger på våra utförsäljningar.

Så går det till när våra kläder 
når Human Bridge:
1. Produkterna kvalitetskontrolleras 
och man avgör om de passar det 
behov som finns för de katastrofområ-
den organisationen verkar i. I vintertid 
är exempelvis behovet av värmande 
kläder stort medan tunna sommarklä-
der inte är lika användbara.

2. De produkter som inte sorteras ut 
för materialbistånd och som är fullt 
funktionsdugliga går till försäljning via 
second hand-butiker. Överskottet från 
dessa butiker går till at t samfinansie-
ra projekt som Human Bridge utför.

3. De produkter som inte bedöms 
som funktionsdugliga, vilket kan 
bero på stora hål eller andra typer av 
större förslitningar, sor teras ut och 
går i första hand till återvinning via 
Siptex-projektet.

I sista hand går de produkter som 
inte kan gå till återvinning, till 
förbränning. Av alla de kläder som 
Human Bridge tar emot går enbar t 
5% till förbränning. Dessvärre har vi 

ingen möjlighet i dagsläget at t exakt 
veta hur mycket av våra kläder som 
går till förbränning hos Human Bridge 
då produkterna inte särhanteras utan 
blandas med andra aktörers kläder 
som samlas in.

Under 2017 mottog Human Bridge 
och Fretex över 31 ton kläder från 
Gina Tricots kunder. En ökning med 
2% mot föregående år.

ETT CIRKULÄRT ÅTAGANDE
När Global Fashion Agenda (GFA) 
lanserade et t upprop för et t mer 
cirkulär t mode genom 2020 Circular 
Fashion Commitment, var det en 

självklarhet för Gina Tricot at t skriva 
under. Som organisation åtar man 
sig at t sät ta mål kring minst en av de 
sat ta action-punkterna.

”Vi har åtagit oss att öka insamlingen 
av använda plagg med 50% till år 2020. 
Detta kommer att innebära en större 
kommunikation och dialog med våra 
kunder kring frågan för att säkra att vi 
får in deras använda plagg till butiken 
igen”, säger Johanna Jigmo-Linde, 
Hållbarhetschef på Gina Tricot.

NYTÄNKANDE OMTANKE
Under 2017 genomförde Gina Tricots 
inköpare en workshop tillsammans 

med Re-Textile med fokus på att hit ta 
nya innovativa idéer för ”Re-koncept”, 
på Gina Tricot. Många goda idéer kom 
fram som nu tagits vidare. Vi skänkte 
till exempelvis kläder till Röda Korsets 
integrationsprojekt kring återanvänd-
ning av textilier. Ett projekt med syfte 
att ge inblick i svensk design och 
hantverk, kreativ, kulturell och språk-
ligt utvecklande samt skapa nätverk 
ut mot arbetsmarknaden. Kläderna 
som togs emot syddes om, såldes 
och pengarna gick till en gemensam 
studieresa för de involverade.

LOVE	IS
circular.
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Getting	there
in style.

And	with
CHARACTER.

Om det som hänger på våra galgar 
ska vara hållbart, måste vi fortsätta 
jobba med att ta ansvar hela vägen. 
Inte minst från produktion till transport.

ETT SVÅRJOBBAT MEN 
VIKTIGT ANSVARSTAGANDE 
#MOTHÅLLBARPRODUKTION
Att arbeta nära våra leverantörer är 
en förutsättning för att skapa bra 
hållbarhetsarbete i fabrikerna. Under 
året har vi satsat på färre leverantörer 
för att möjliggöra för ett tätare sam-
arbete. ”Vi ser att detta gynnat våra 
diskussioner och arbetet med både 
hållbarhet, kvalité och leveranssäker-
het”, säger Emma Garrote, Sourcing- 
och produktionschef på Gina Tricot.

Gina Tricots produkter produceras i 
bland annat Turkiet, Kina, Bangla-
desh, Pakistan och Indien. Under året 
valde vi även att efter nästan 10 års 
paus, påbörja produktion i England 
igen. Vi tror på en bra balans mellan 
våra olika produktionsmarknader och 
ser möjligheter både i när och fjärran.

GODA RESULTAT I 
LEVERANTÖRSUTVÄRDERINGEN
Våra leverantörer bedöms årligen 
utifrån aspekter som leveranssä-
kerhet, designinput, kvalitet, CSR- 
arbete med fler och beroende på 
hur väl leverantörerna lever upp till 
våra standarder kan de nå nivåerna 
Diamant, Guld, Silver och Brons. 
Leverantörsutvärderingen ses årligen 
över och inför 2017-års utvärdering 
justerades vik tningen av poängen 
med större tyngd åt bland annat 
CSR och hållbarhet. Utvärderingen 
2016 visade på en ökning av andelen 
diamant- och guldleverantörer och 
2017 ser vi glädjande nog at t det 
finns en for tsat t positiv trend med en 
högre andel guldleverantörer. ”Leve-
rantörsutvärderingen ger oss en bra 
plat t form för förbät tringsarbete, där 
alla hos oss som har kontakt med 
leverantören ger sin feedback på le-
verantörens prestanda. Det ta skapar 
konkreta åtgärder för leverantören 
at t ta vidare vilket vi ser ger goda 
resultat”, for tsät ter Emma Garrote.

VI	SKA	VÄLJA	EN	bättre

VÄG,	hela	VÄGEN
2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda produkter som är 
producerade och transpor terade på et t  hållbar t  sät t.

Diamant
12% (20,5%) 

Guld
71% (46%)

Silver
5% (24%)

Brons
1% (2,5%)

Ej utvärderade
11% (7%)

L E V E R A N T Ö R S U T VÄ R D E R I N G  2 0 17
Inköpsvolym per leverantörskategori, alla länder inkluderat. Föregående år inom parentes.

Andelen diamant- och silverleverantörer 
har minskat jämfört med föregående år. 
Detta beror till stor del på att Gina Tricot 
inte längre har sportmode i sortimentet 
och att de berörda leverantörerna inte 
ingått i 2017 år leverantörsutvärdering. 
En annan orsak är att utvärderingen 
2017 ställde högre krav på leverantörers 
hållbarhetsarbete än utvärderingen 2016. 
Vi har som målsättning att en så stor andel 
som möjligt av våra leverantörer ska upp-
nå en guld- eller diamantklassificering.
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PÅ PLATS I VERKLIGHETEN
Vi har under året ökat närvaron på 
plats. I Bangladesh ökade vi antalet 
besök med 14% jämför t med 2016. 
Genom den CSR resurs vi har på 
plats i Turkiet sedan januari 2017, 
genomförde vi under året 136 besök. 
Med den lokala närvaron har vi även 
haf t möjlighet at t djupdyka i leve-
rantörsledet och vi genomför besök 
längre ner i produktionskedjan.

Den egna närvaron och de besök vi 
gör själva är et t komplement till den 
tredjepar tsgranskning som sker inom 
ramen för amfori Business Social 
Compliance Initiative (BSCI ) och The 
Accord on Fire and Building Safety in 
Bangladesh (Accordet).

AMFORI BSCI – BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE INITIATIVE
Gina Tricot är sedan 2008 med-
lemmar i amfori Business Social 

*

LEVERANTÖRSSTATUS
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2015 2016 2017

Antal leverantörer

Antal produktionsenheter

Antal genomförda BSCI-inspektioner

Antal uppföljningsbesök av Gina Tricot

Under 2017 har vi satsat på färre leverantörer för att möjliggöra ett tätare samarbete.

Compliance Initiative – BSCI, en av 
världens största organisationer för 
at t säkra systematisk, oberoende 
uppföljning av leverantörskedjor. 
BSCI’s över 2 000 medlemmar har 
enats i en uppförandekod och får 
genom initiativet tillgång till verktyg 
och uppföljning av uppförandekoden 
genom tredjepar tsrevisorer. Plat t-
formen som BSCI erbjuder ger oss 
en bra grogrund i diskussionerna om 
stöd för leverantörernas utveckling.

”Tillsammans inom BSCI blir vi starka 
i diskussionen med leverantörer och 
stater”, säger Johanna Jigmo- Linde, 
Hållbarhetschef på Gina Tricot.  ”När 
utmaningen med syriska flyktingar i 
Turkiet ökade kunde vi agera gemen-
samt. Utöver tydligare krav gentemot 
leverantörer kring vår t ställningsta-
gande, gick vi gemensamt ihop och 
skrev et t brev till President Erdogan 
i Turkiet rörande vår syn på hur möj-

GINA TRICOTS
INKÖPSMARKNADER 2017

Turkiet
43% (40%)

Bangladesh
13% (15%)

Indien
3% (4%)

Kina
27% (28%)

Pakistan
11% (9%)

Övriga Europa
3% (4%)

Baserat på inköpsvärde.
Föregående år inom parentes.

15

– På väg mot 2028 –



ligheterna för syriska flyktingar at t få 
legala anställningar kan förbät tras. 
Vi fick inget svar, men det visar at t 
vi tar frågan på allvar och visar på 
vår t ställningstagande”, for tsät ter 
Johanna Jigmo-Linde.

Genom BSCI’s plat t form följs pro-
duktionsenheterna upp med satta 
intervall där vi som standard, har semi- 
annonserade besök. Det innebär at t 
fabriken får et t tidsintervall på fyra 
veckor när besöket ska ske och inte 
et t exakt datum. Fullt ut annonsera-
de besök, det vill säga när fabriken 
får et t exakt datum för revision, 
sker enbar t när fabriken genomför 
revision inom BSCI för första gången. 
Samt i undantagsfall när vi i samtal 

11 PRINCIPER I VÅR UPPFÖRANDEKOD
• Föreningsfrihet och rät t at t ingå kollektivavtal
• Skälig lön
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• Särskilt skydd för unga arbetstagare
• Förbud mot tvångsarbete
• Etiskt företagande
• Förbud mot diskriminering
• Skälig arbetstid
• Förbud mot barnarbete
• Schyssta anställningsförhållanden
• Hänsyn till miljön

Mer info på amfori.org/content/bsci-code-conduct

med fabriken beslutar om et t datum. 
Även oannonserade besök sker i 
undantagsfall och när vi ser behov 
av det. Inom ramen för BSCI har vi 
inte genomför t några oannonserade 
besök, men i Turkiet och Kina har vi 
själva genomför t et t oannonserat be-
sök i respektive land. Et t hos en för 
oss ny leverantör, och et t annat med 
bakgrund i starka misstankar om 
avvikelser mot vår uppförandekod. 
Båda fabrikerna klarade sig bra i 
våra uppföljningar.

Under 2018 kommer BSCI at t få 
namnet amfori BSCI, men organisa-
tionen och arbetet kommer at t vara 
detsamma.

UNICEF
Gina Tricot haf t et t samarbete med 
UNICEF sedan 2011. Mellan 2011 
och 2016 bedrevs et t utbildningspro-
jekt i Dhaka, Bangladesh där totalt 
26 440 barn deltog.

”Vi är oerhör t stolta över resultaten 
från det första projektet och vi följer 
upp med UNICEF i et t större och 
bredare projekt som tar vid där 
det andra slutade, säger Johanna 
Jigmo-Linde, Hållbarhetschef på 
Gina Tricot. ”Där är fokus på de unga 
kvinnornas hela uppväxt, från 0–18 
år och projektet berör bland annat 
föräldraledighet, amning, hygien, 
arbetstider och lön”, berättar Johanna 
Jigmo-Linde.

Projektet fokuserar på att skapa 
förändringar både inom och utanför 
fabrikerna och de inledande studierna 
har slutförts och nu arbetar man med 

handlingsplaner för respektive fabrik. 
Samtidigt pågår program tillsammans 
med de lokala myndigheterna för 
att förbättra tillgången till de mest 
grundläggande sociala tjänsterna i 
samhällen där arbetarna bor. Genom 
delprojektet Mothers@Work får fabri-
kerna utbildning och stöd för att nå 
sju standardkrav för att stötta kvinnor 
i arbete. Kraven rör möjligheter till 
amning, förskoleverksamhet, föräldra-
ledighet, lön och sjukvårdsförmåner, 
icke-diskriminering, anställnings- och 
hälsoskydd.

”Med en personalstyrka som till näs-
tan 97% utgörs av kvinnor, kommer 
engagemanget i at t stärka kvinnor 
helt naturligt för oss. Genom UNICEF 
får vi möjlighet at t bidra till en posi-
tiv utveckling för flickor och kvinnor 
i et t av våra produktionsländer”, 
for tsät ter Johanna Jigmo-Linde.
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THE ACCORD ON FIRE 
AND BUILDING SAFETY 
IN BANGLADESH
1 627 fabriker med närmare 
2 112 100 arbetare är med i 
Accordet. 215 varumärken, 
detaljhandelsföretag och 
fackliga organisationer del-
tar. Accordet är et t juridiskt 
bindande avtal som i sit t 
nuvarande format sträcker 
sig fram till maj 2018. Ef ter 
maj 2018 tar nästa version 
av Accordet vid – 2018 
Accord. Accordet har cirka 
200 anställda i Bangladesh 
och arbetar i tre team med 
ingenjörer (brand-, el- och 
byggnadssäkerhet). 
Läs gärna mer på 
bangladesh accord.org.

THE ACCORD ON FIRE AND 
BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
I november 2013 skrev Gina Tricot 
på The Accord for Fire and Building 
Safety in Bangladesh, det så kallade 
Accordet. Accordet är sprunget ur 
den hemska katastrofen vid Rana 
Plaza i Bangladeshs huvudstad Dha-
ka, där en fabriksbyggnad kollapsade 
i april 2013 och tog 1 129 liv. Över 
200 internationella företag är idag 
anslutna till Accordet och arbetar 
aktiv t för at t skapa en bät tre och 
säkrare klädindustri. Genom avtalet 
åtog vi oss som företag at t under 
fem år arbeta med åtgärdsplaner 
för de fabriker som vi arbetar med 
i Bangladesh. Alla resultat från det 
åtgärdsarbetet är of fentliga, vilket 
ger en vik tig transparens i arbetet. 
Tanken var at t vi ef ter fem års arbete 
skulle ha säkrat alla nödvändiga 
åtgärder och lämna över uppfölj-
ningsarbetet till den lokala regering-
en och myndigheter. Dessvärre insåg 
vi alla at t det skulle behövas mer tid 
och mer involvering från de lokala 
myndigheterna, varvid 2018 Accord 
arbetades fram med en mer tydlig 
överlämningsfas. 62 företag har idag 
(vid tid för denna rappor t) signerat 
det nya Accordet och Gina Tricot är 
givetvis et t av dem.

”Våra fabriker har arbetat hår t för 
at t säkra sina fabriker och en god 
arbetsmiljö för sina anställda. Vi har 

fabriker som fåt t ”Recognition 
Let ters” från Accordet då de fullt 
ut klarat av de sat ta kraven. Jag 
är givetvis väldigt stolt över det ta”, 
säger Masud Rana, CSR-koordinator 
för Gina Tricot i Bangladesh. ”Men 
jag ser också at t vi inte är färdiga 
och det känns bra at t vi är et t av 
de företag som valt at t fullfölja vår t 
arbete inom Accordet genom at t 
signera för for tsät tningen med 2018 
Accord.”

QUIZRR
QuizRR arbetar för at t säkra arbets-
platser och skapa schyssta arbets-
villkor genom at t utbilda arbetarna i 
 fabrikerna. Utbildningen sker genom 
en digital utbildningsplat t form och 
skapar mätbara resultat och uppfölj-
ning. Gina Tricot var med i pilot fasen 
som star tade 2016 och våra fabriker 
tog sedan arbetet vidare själva under 
2017.

STWI – SWEDEN TEXTILE 
WATER INTIATIVE
Gina Tricot har varit medlemmar i 
Sweden Textile Water Intiative (STWI) 
sedan 2014. STWI arbetar för att ut-
bilda och stötta fabriker i at t hushålla 
med vatten, energi och kemikalier. 
Vi har under åren haft fem fabriker 
involverade i STWI. De involverade 
fabrikerna för Gina Tricot under 2017 
var tre stycken och under året har 
miljöbesparingen varit bland annat:
• 1 361 988 kWh
• 978 302 m3 vat ten
• 4 201 ton växthusgaser
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Andelen intermodala transporter ökade inte i den takt som vi hade målsatt. 
Däremot minskade vi andelen flygtransporter mot föregående år. Totalt sett 
minskade vi våra utsläpp från transporter med 22% jämfört med 2016.
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%, beräknat på antal inköpta varor, per transportsätt

Flyg 3% 5% 2%

Sjö 55% 53% 50%

Land 38% 17% 21%

Tåg 0% 0% 0%

Intermodal 4% 25% 27%

Vi nådde inte vår målsättning om 100% intermodala av godtransporter från Turkiet, 
men andelen ökade något mot föregående år. Även flygfrakter gick i en positiv 
riktning med en minskning med tre procentenheter.

PAKET PÅ BÄTTRE VÄG 
#MOTHÅLLBARATRANSPORTER
Bakom varje produkt finns komplexa 
logistikprocesser innan paketet 
landar i butiken eller hemma hos dig. 
På Gina Tricot har vi arbetat under 
många år för at t säkra ef fektiva 
transpor ter, för både miljön och 
ekonomin. 2014 tog vi över vår egna 
logistik- och lagerverksamhet vilket 
möjliggjorde bät tre kontroll och 
utveckling. En ef fektiv och medve-
ten process gör at t exempelvis mer 
miljömässigt hållbara transpor tslag 
såsom båt, tåg och kombinationer av 
dessa (så kallade intermodala trans-
por ter) används istället för flyg.

”Vi har sedan några år en nollto-
lerans för flyg i planeringsfasen av 
produkten. Sedan händer det at t vi 
blir tvungna at t flyga hem produkter 
på grund av olyckliga omständigheter 
under produktionsfasen. Det ta kan 
bero på förseningar eller hamnar 
som strejkar”, berät tar Elin Hulin, 
Purchase & Design Director.

Under 2017 fanns en målsät tning 
at t nå 100% intermodala transpor ter 
från Turkiet. Vi nådde enbar t 50% 
och kommer under 2018 at t for tsät-
ta  fokusera ansträgningarna. 2016 
började vi även at t testa at t ta hem 
varor med kombinationen tåg och 
lastbil, et t bra komplement till båt 
från Kina. 2017 ökade den andelen, 
även om det i procentandel inte är 
synligt. Vi ser en stor potential i den 
kombinationen framåt och vi kommer 
at t for tsät ta at t försöka öka andelen. 
Totalt set t minskade vi våra utsläpp 
från transpor ter med 22% mot 
föregående år. Det ta framförallt tack 
vare en minskning av flygfrakter.

Kar tongerna som kommer från våra 
leverantörer återanvänds för leveran-
ser ut till våra butiker.
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Vi lyckas som företag när vi re-
kry terar medarbetare som delar vår 
värdegrund och som väljer at t stanna 
för at t utvecklas tillsammans med 
oss. Där för måste vi arbeta långsik-
tigt och hår t, varje dag, för at t skapa 
en sund och at traktiv arbetsmiljö.

”Gina Tricot den första arbetsgivaren 
för många av våra anställda”, berättar 
Heléne Kry, HR-chef på Gina Tricot. 
”Yngre personer som vi anställer 
direkt efter högskola och universitet 
är ofta orädda, nytänkande och vågar 
ifrågasätta saker och ting. Det skapar 
en positiv utveckling och i gengäld 
kan vi erbjuda en möjlighet att växa i 
sin roll och inom företaget”.

Vi ser oss som en vik tig del av 
samhället när det gäller jämställd-
het och framförallt med at t stärka 

kvinnors karriärvägar och möjlighet 
at t utvecklas. I Gina Tricots intro-
duktionsprogram får alla anställda 
en individuell karriärplan som följs 
upp i utvecklingssamtal och uppfölj-
ningssamtal. Det ger en positiv star t 
och är extra vik tigt ef tersom vi of ta 
satsar på yngre och mindre er farna 
medarbetare.

”Det ger en stolthet at t jobba på et t 
företag som vågar satsa på dig även 
om du har liten eller ingen arbets-
livser farenhet. Och at t vi ger alla 
goda möjligheter at t växa och hit ta 
sin väg i karriären.”

Med 1 892 anställda inom 25 av-
delningar i 5 länder finns det goda 
möjligheter at t utvecklas inom Gina 
Tricot, oavset t om du vill jobba utom-
lands eller byta jobb på hemmaplan.

NÄR	AMBITION	
OCH	TILLIT 
skapar frihet

A GREAT AND FUN 
PLACE TO WORK
Ef ter at t ha ut för t den årliga  
medarbetarundersökningen med 
Great Place To Work , så kan vi 
konstatera at t Gina Tricot verkli-
gen är ”a great place to work” . 
Et t resultat vi är stolta över:

77%
77% är ett utmärkt resultat I jämförelse med 
 Great Place to Work®s index. 1% över genom-
snittet för Retail-företag 2017 och 21% (!) över 
Sverige-index 2016.

75%  Trust Management

79%  Are proud of what they do

84%  Enjoy the people they work with

Trust Index© Average

Main Areas

83%
Är Gina Tricot a Great Workplace? YES! 83% 
av våra medarbetare svarade positivt på det 
påståendet. 

A Great Workplace?
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AKTIVT ARBETE FÖR 
ATT MÅ BRA PÅ JOBBET 
Höga prestations- och ambitionskrav 
är något som karaktäriserar majorite-
ten av medarbetarna på Gina Tricot. 
Vi brinner för mode och vill skapa 
resultat. Jobbet blir lite av en livsstil 
och ibland måste till och med HR bi-
dra till at t bromsa medarbetarna lite.

HR är också ett stöd till företagets 
chefer när det kommer till at t coacha 
och leda medarbetarna. Under våren 
arbetade HR med alla chefer i orga-
nisationen och dess chefsindex för 
att ta fram en aktivitetsplan för alla 
chefer. Arbetet med aktivitetsplanen 
löper vidare. ”På så sätt utvecklar vi 
individerna och får i gengäld en effek-
tiv organisation”, berättar Heléne Kry.

ETT LEVANDE OCH LÖNSAMT 
VÄRDERINGSARBETE 
Under 2017 har Gina Tricot for tsat t 
arbeta aktiv t med och kommunicera 
ut vår t kultur- och värderingsarbe-
te till all personal i organisationen 
med sin Employer Value Proposition 
(EVP). Till vardags är värderingarna 
en guide som underlät tar hur vi tar 
beslut på alla nivåer och hur våra 
medarbetare beter sig mot kollegor.

EMPOWER WOMEN AND 
ALL OUR EMPLOYEES
#Metoo-rörelsen har spelat stor roll 
under hösten 2017 och för oss som 
bolag med till största del kvinnor som 
medarbetare och kundgrupp, var det 
naturligt att agera i frågan direkt. Vi 
har under lång tid arbetat för att stär-
ka kvinnor och vi har under många år 
haft en policy för vårt ställningstagan-
de kring trakasserier och kränkningar. 
Med anledning av #Metoo påminde 
vi organisationen om policyn och vårt 
ställningstagande.

”Förhoppningsvis har #Metoo blivit 
en väckarklocka som kan leda till en 
långsiktig förändring, som skapar en 
kraft i samhället att ta oss an proble-
met på allvar” säger Fabian Månsson, 
styrelsemedlem Gina Tricot. ”Trakas-
serier och kränkningar oavset t form 
är inget som hör ihop med en sund 
arbetsmiljö. Vi bör alla vara med och 
skapa den arbetsplats och det sam-
hälle vi vill ha framöver”. for tsät ter 
Fabian Månsson.

Gina Tricot har även sedan et t par 
år et t whistleblower-system där 
våra medarbetare kan rappor tera 
in eventuella händelser. I dagsläget 
har vi inte fåt t in något ärende av 
#Metoo-karaktär.

Vår t kontinuerliga arbete med at t 
stärka kvinnor inom företaget och i 
samhället for tsät ter. 

EQUALITY	
SPARKS	
change.
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Gina Tricot 20 år! Jubiléet firades med 
kampanjer och erbjudanden i  butik. 
Men också en intern 20-års fest som 
bjöd på god stämning. En r ik t ig boost 
för alla stolta medarbetare som set t 
Gina Tricot växa under åren.

VÄRLDSUNIK MODELLPOLICY 
FRÅN SVERIGE
Swedish Fashion Ethical Charter som 
lanserades den 23 mars 2017, är en ny 
policy med gemensamma värderingar 
och riktlinjer kring kroppsideal, mång-
fald och arbetsmiljöfrågor för modeller. 
Policyn är unik eftersom den riktar sig 
till hela branschen med alla de roller 
och discipliner som utgör industrin; de-
signer, varumärken, modellagenturer, 

castingagenter, reklamköpare, stylister, 
marknadsavdelningar, reklambyråer, 
fotografer, branschorganisationer och 
media. Bakom Swedish Fashion Ethical 
Charter står Swedish Fashion Council 
och Association of Swedish Fashion 
Brands och i arbetsgruppen ingår även 
ELLE och modellagenturen MIKAS. 
Ett stort antal aktörer, däribland Gina 
Tricot har undertecknat policyn.

YOU
rule the world.

be kind.

22

– Gina Tricot-andan –



Berätta lite om din bakgrund och vad 
du hunnit med på Gina Tricot.
Jag studerade textilekonomprogram-
met och kände tidigt at t det fanns 
något hos Gina Tricot som lockade 
mig. 2011 skrev jag min C-uppsats 
för Gina om konsumenternas syn på 
ekologisk bomull. At t nu 7 år senare 
få arbeta med hållbarhetsfrågorna 
dagligen var inget som fanns i tanken 
då, men visst känns det lite som at t 
cirkeln är sluten nu.

Jag började på Gina som inköpsas-
sistent och under 2,5 år arbetade jag 
med olika produktgrupper vilket gav 
mig en inblick i flera av våra produk-
tionsländer och produktionscykler.
2014 fick jag möjligheten at t fly t ta 
till Shanghai och arbeta som Product 
Manager. Jag lockades av at t fullt ut 

förstå och se helheten, at t inte bara 
ha läst om produktion i skolboken 
utan även at t ha fåt t se och röra vid 
den. Man förstår först var t mjöl-
ken kommer ifrån när man har set t 
kon på ängen, brukar man ju säga. 
Tanken var at t jag skulle stanna i et t 
år men jag fick chansen at t utveck-
las på plats och tog över ansvaret 
för kontoret som Production Of fice 
Manager. Så et t år blev två år. Två 
lärorika år med många intryck.

Vilka erfarenheter tar du med dig 
från Kina tillbaka till Sverige?
Utan tvekan mötena med alla dessa 
människor. Insikten av at t den där 
stunden som man på förhand inte 
tror ska ge så mycket kan vara den 
som betyder mest; samtalet i bilen, 
20 våningar i en hiss eller lunchen 

EN	HÅLLBAR

karriär

EVERY
path

IS	YOUR
runway

Från student i Borås till  Production Of fice 
Manager i Shanghai. Häng med på Johanna 
Strömbergs hållbarhetsresa hos Gina Tricot.

Johanna Strömberg,
Sustainability Coordinator

23

– Gina Tricot-andan –



tillsammans. At t få lära känna 
människorna där bakom, öppnar upp 
till nya möjligheter och breddar även 
förståelsen för de utmaningarna vi 
står inför. Det finns mycket man kan 
lösa på plats mellan fyra ögon. Så 
man ska inte underskat ta de kor ta, 
men personliga mötena.

Vad var det som väckte ditt engage-
mang för hållbarhetsfrågor och CSR?
Förändringens kraf t fascinerar mig 
och i Kina blev det tydligt at t det 
var hållbarhetsfrågor jag ville arbeta 
med. Engagemanget hade ju funnits 
där sedan skoltiden men befästes 
under mina år där. Kämpigt många 
gånger givetvis, men at t få se 
hur det kontinuerliga arbetet med 
leverantörerna och Ginas värdering-
ar kan bidra till förändringar för de 
enskilda individerna, betyder mycket. 
En tumme upp från någon eller et t 
leende från sömmerskan i fabriken, 
och mit t hjär ta klappar lite extra. Det 
är häf tigt! Så när chansen at t börja 
på hållbarhetsavdelningen dök upp 
så tog jag den.

Vad har du hunnit med under ditt 
snart dryga år på hållbarhetsavdel-
ningen? Starkaste minnet?
Året har bjudit på mycket nyt t, 
mycket intressant och jag har fåt t 
jobba nära många kloka människor, 
men det absolut starkaste minnet är 

när jag träf fade barnen i UNICEF’s 
förskolor i Bangladesh som Gina 
stöt tar. Det var många känslor på 
en och samma gång, men jag kände 
instinktiv t at t jag hamnat rät t. At t vi 
som företag är med och påverkar, 
inte bara det lokala samhället på et t 
positiv t sät t, utan även den enskilda 
individen. Det är överväldigande men 
också et t bra kvit to på at t jag valt 
rät t.

Vad är roligast med att 
arbeta med hållbarhet?
Det roligaste måste jag säga är at t 
vi i hållbarhetsfrågan inte är kon-
kurrenter med andra i branschen. 
Vi inspirerar, stöt tar och påverkar 
tillsammans. Det är oerhör t stimule-
rande.

Vad ser du är nästa stora 
grej inom hållbarhet?
Cirkulär t mode har varit uppe för 
diskussion under en tid. Jag tror at t 
den diskussionen kommer at t bry tas 
ner och at t ännu mer fokus kommer 
at t hamna på vad som händer med 
produkterna ef ter kundens använ-
dande. Vi kan inte göra kundernas 
val, men vi har et t ansvar at t försöka 
påverka det. Det innebär at t vi behö-
ver satsa mer på globala samarbeten 
och bli ännu bät tre på at t få med oss 
produktionsländerna i diskussioner-
na. Vi kommer at t behöva arbeta mer 
integrerat. Det tror jag är avgörande 
för framtiden.

Slutligen – vilka tips har du till 
alla som vill börja arbeta med 
hållbarhetsfrågor?
Var nyfiken och öppen! Det finns 
inget facit i hur vi ska angripa 
hållbarhetsfrågorna, men mixen 
av människors olika bakgrund och 
er farenheter skapar dynamik och 
lösningar. För mig var det nyfikenhet 
och möjligheten at t positiv t påver-
ka som blev star ten för min egen 
hållbarhetsresa. Var beredd på at t 
det ibland kan kännas tungt med de 
ständiga förändringarna inom områ-
det, men det är samtidigt charmen. 
Det händer mycket, så kolla, lyssna, 
ta in – var frågvis! Desto mer du ser, 
desto större insikt får du.24

– Gina Tricot-andan –



2017

25

det	hände

STÖD FÖR EN JÄMSTÄLLD VÄRLD
Under 2017 valde Gina Tricot att 
stötta UN Women Sweden i sit t arbete 
för att främja kvinnors egenmakt, 
rättigheter och jämställdhet globalt. 
Förutom att intänkterna från One Bag 
Habit gick till organisationen startade 
vi i samband med Internationella kvin-
nodagen den 8 mars försäljningen av 
Onebracelet. Armbandet är exklusivt 
designat för UN Women och när du 
bär Onebracelet visar du dit t stöd för 
kvinnors och flickors rättigheter. Till-
sammans kämpar vi för en jämställd 
värld fri från diskriminering.

EN NY VIKTIG TRADITION 
FORTSÄTTER
2016 star tade något som vi hoppas 
kan bli en god tradition. Till förmån 
för Rosa Bandet hade olika aktörer 
i Borås, däribland Gina Tricot, en 
Galakväll tillsammans. Galan 2016 
inbringade kvällen 26 315 kronor, 
och 2017 blev summan ännu högre. 
Kvällen bjöd på bubbel, modevis-
ning och auktion, där privatpersoner 
bidrog till at t samla in 35 100 kr till 
förmån för cancer forskningen.

Foto: UN W
om

en/Gustavo Stephan

GINA TRICOT GRAND PRIX VISAR 
ATT HÅLLBARHET VINNER
Sedan 2009 har vi varit med och ar-
rangerat Gina Tricot Grand Prix i Borås, 
en tävling som lockar ryttareliten inom 
både hoppning och dressyr. Tävlingen 
är ett långsiktigt engagemang som 
ligger Gina Tricot varmt om hjärtat. Den 
har också ett stort fokus på hållbarhet 
och har tidigare mottagit Lövsta Future 
challenges hållbarhetspris. 2017 Miljö-
diplomerades hela anläggningen.

Gina Tricot Grand Prix samarbetar 
även med Våga Satsa Vinn där vi 
erbjuder teckentolkning, hörslingor 
och syntolkning för besökarna. Även 
barn från Lekterapin på SÄS besökte 
tävlingen och fick träf fa ry t tare och 
besöka stallarna. Vi skänkte även 
biljet ter till et t boende med ensam-
kommande flyktingbarn i sy f te at t 
väcka intresse för en aktiv frit id inom 
ridspor ten.

– Gina Tricot-andan –
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BETTER
HABITS
change

THE
WORLD

FÖR BÄTTRE BÄRVANOR
Den 1 juni 2017 lanserades initia-
tivet One Bag Habit i Sverige; et t 
branschinitiativ där flera företag i 
detaljhandeln har anslutit sig. Initia-
tivet handlar om at t bidra till minskad 
konsumtion av påsar och en ökad 
medvetenhet om påsars negativa 
miljöpåverkan. Därför tar företagen 
betalt för sina påsar och skänker 
överskottet från denna försäljning 
till olika ändamål som stöt tar hållbar 
utveckling. Gina Tricot var med från 
star t och allt överskott från Gina 
Tricots påsförsäljning i Sverige har 
hit tills tillägnats UN Women.  På Inter-
nationella flickdagen den 11 oktober 
skänkte vi 680 000 kronor för första 
kvar talets överskot t och pengarna 
från påsförsäljningen under årets 
sista kvar tal gick även de till UN Wo-

Terrorattacken i Stockholm påver-
kade våra butiker och medarbetare 
både fysiskt och mentalt. Framför allt 
i Stockholm city, men även i resten av 
landet. Snabb hantering, kommunika-
tion, stöd, hjälpinsatser samt stäng-
ning av samtliga butiker i Sverige ge-
nomfördes direkt. Vi erbjöd stöd och 
möjlighet få landa och reflektera. Vi 
tvingade ingen att börja arbeta innan 
man själv kände att man var redo. I 
ef terhand fick vi som företag en eloge 
från vår personal för sättet vi hante-
rade detta på, med bra krishantering 
och genomförande i alla led.

Omnichannel och tillhörande service för at t kunna stöt ta våra 
kunder i ärenden över försäljningskanalsgränser var fokus när vi 
under våren utbildade vår butiks personal. Utbildningen togs väl 
emot och stärker vår personal i butik at t kunna hantera de frågor 
som kunderna kommer till dem med.

men, 480 000 kronor. Pengarna går 
nu till arbetet för en jämställd värld, 
fri från våld samt diskriminering av 
flickor och kvinnor.

Sedan vi införde One Bag Habit i 
Sverige har vi minskat plastpåsean-
vändandet med nästan 60%. Vi är 
positiva till utvecklingen och ser över 
införande av initiativet i våra övriga 
försäljningsländer. Först ut är Norge 
och däref ter Finland.

– Gina Tricot-andan –
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VÅRA
SAMARBETEN

från A–Ö

Från politisk nivå till produktion. Från 

 nationella branschnätverk till globala 

samarbetsprojekt. Det finns många sätt 
att göra skillnad tillsammans. Här hittar 

du en översikt, din guide till våra olika 

sam arbeten inom hållbarhetsområdet.

Foto: UN W
om

en/Gustavo Stephan
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AMFORI BUSINESS SOCIAL 
COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
amfori Business Social Compliance 
Initiative (BSCI ) är en organisation 
som arbetar för at t förbät tra arbets-
villkor i leverantörsledet. amfori BSCI 
sammanför i nuläget över 2 000 
företag kring en gemensam uppfö-
randekod och stödjer dem i deras 
arbete med sociala och miljömässi-
ga frågor i leverantörskedjan. Gina 
Tricot har varit medlemmar i amfori 
BSCI sedan 2011. Som medlemmar 
förbinder vi oss at t implementera 
uppförandekoden i våra leverantör-
skedjor. Vi får också tillgång till en 
plat t form som samlar revisioner och 
information kring våra leverantörer, 
et t viktigt verktyg i vår t kontinuerliga 
arbete kring utvärdering och uppfölj-
ning i producentledet.

CANOPYSTYLE
CanopyStyle är et t initiativ för en 
leveranskedja fri från viskos som 
tillverkas av trä från urskogar 
eller hotade skogar. Inom initiativet 
samarbetar den icke vinstdrivande 
miljöorganisationen Canopy med 
företag inom textilbranschen för 
at t gemensamt kunna påverka och 
påskynda fiberproducenterna. Målet 
är at t skydda hotade skogar och at t 
det ska utvecklas innovativa lösning-
ar för en mer hållbar fiberproduktion. 
Gina Tricot bidrar till CanopyStyles 
arbete genom at t engagera våra 
leverantörer och nedströms skapa 
transparens i viskosledet. Genom 
at t kar tlägga vår produktionskedja 
för viskos kan vi i den utsträckning 
det är möjligt säkerställa at t våra 
produkter inte tillverkas av trä från 
urskogar eller hotade skogar.

BETTER COTTON (BCI)
Bet ter Cot ton Initiative (BCI ) är en 
icke-vinstdrivande organisation som 
verkar för en bät tre framtid, både 
för människor och samhällen med 
bomullsproducerande jordbruk och 
för industrin där bomullen spelar en 
vik tig roll. Inom ramen för BCI utbil-
das bönder i mer hållbara metoder 
inom allt från vat tenanvändning till 
gödsel och insektsbekämpning. Må-
let är inte at t skapa ekologisk bomull 
utan at t bidra till en mer hållbar 
bomullsproduktion i större skala och 
förbät tra försörjningen för bomulls-
producenterna. Gina Tricot har varit 
medlemmar i Bet ter Cot ton Initiative 
sedan 2011.

THE ACCORD ON FIRE AND 
BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
The Accord on Fire and Building 
Safety in Bangladesh är et t inter-
nationellt av tal med åtgärdsplaner 
inom byggnads-, brand- och elsä-
kerhet. Avtalet upprät tades för at t 
skapa säkrare fabriker i Bangladeshs 
klädindustri ef ter katastrofen Rana 
Plaza 2013 när en fabriksbyggnad 
kollapsade i huvudstaden Dhaka och 
1 129 personer miste livet. Accordet 
är et t samarbete mellan interna-
tionella och lokala fackföreningar, 
klädföretag och intresseorganisatio-
ner. Totalt ingår över 1 600 fabriker 
i programmet. Gina Tricot skrev på 
avtalet 2013 och har även signerat 
Accord 2018 som sträcker sig ef ter 
maj 2018 och tre år framåt.
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KEMIKALIEGRUPPEN
Nätverket Kemikaliegruppen för-
medlar kunskap och nyheter inom 
kemi- och miljörelaterade frågor till 
sina medlemsföretag. Över hundra 
medlemsföretag sluter upp kring 
frågor som rör lagkrav, kemikalier 
och utbyter kunskap och information 
kring ansvarsfull kemikaliehante-
ring. Nätverket drivs av Swerea IVF 
tillsammans med myndigheter och 
exper tis från universitet. Gina Tricot 
har varit medlemmar i et t antal år 
och får genom nätverket tillgång till 
en bred och djup kompetens inom 
kemikaliefrågor.

KEMIKALIEINSPEKTIONENS 
BRANSCHDIALOG
Kemikalieinspektionen är en till-
synsmyndighet under regeringen. 
Uppdraget är at t bevaka at t företa-
gens och samhällets kemikaliekon-
troll sköts på et t lämpligt sät t. Gina 
Tricot deltar i Kemikalieinspektions 
branschdialog som sammanför 
myndigheter, branschorganisationer, 
tillverkare och distributörer. Tillsam-
mans diskuterar vi branschspecifika 
frågor och identifierar åtgärder för 
at t nå en gif t fri vardag.

HUMAN BRIDGE/FRETEX
Human Bridge arbetar med mate-
rialbistånd. Organisationen förser 
sjukhus med begagnad sjukvårdsut-
rustning i olika biståndsprojekt och 
stöt tar upp med kläder och annat 
material vid humanitära katastro-
fer. Gina Tricot har samarbetat 
med Human Bridge och den norska 
motsvarigheten Fretex sedan 2010. 
Samarbetet innebär at t Human 
Bridge/Fretex hanterar de produkter 
som våra kunder lämnar i butik för 
återvinning, återanvändning och 
reklamation.

FUR FREE RETAILER
Fur Free Retailer är et t världsle-
dande program som initieras av Fur 
Free Alliance; en sammanslagning 
av djur-och miljöorganisationer på 
global nivå. Programmet engagerar 
och motiverar företag till at t bli päls-
fria och bidrar till transparens för 
de konsumenter som söker pälsfria 
produkter. Et t led i det ta är en digi-
tal lista som navigerar konsumenten 
till de företag som valt at t vara en 
del av programmet, vilket Gina Tricot 
varit sedan 2011.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART 
NÄRINGSLIV (NMC)
Den ideella föreningen Nätverket för 
Hållbar t Näringsliv (NMC) har funnits 
sedan 1994. Föreningen vänder sig 
till svenska företag och organisatio-
ner som vill utbyta kunskap, er faren-
heter och idéer kring hur man på et t 
proaktiv t, integrerat och framgångs-
rik t sät t arbetar med hållbarhet. 
NMC gör det möjligt med branschö-
verskridande utbyte av er farenheter 
och kunskaper för hållbarhetschefer 
och nyckelpersoner. Gina Tricot är 
representerade i NMC:s styrelse 
samt nyt tjar organisationen för at t 
utbyta idéer och best-practice.

ONE BAG HABIT
One Bag Habit är et t gemensamt 
initiativ från handeln för at t upp-
muntra konsumenten till at t tänka 
mer hållbar t och minska konsumtio-
nen av plastpåsar. Från 1 juni 2017 
tar vi betalt för alla påsar i våra 
svenska butiker och uppmuntrar våra 
kunder at t köpa en hållbar påse som 
kan återanvändas. Allt överskot t från 
försäljning av påsarna går oavkor tat 
till välgörande organisationer med 
fokus på hållbar utveckling inom 
miljö och sociala frågor. Gina Tricot 
har varit medlemmar av initiativet 
sedan star ten.
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SIPTEX
Svensk Innovationsplat t form för 
Textilsor tering (SIPTEX ) är et t 
forskningsprojekt som undersöker 
möjligheterna för en automatiserad 
sor tering av textilier som ska kunna 
ge både hög utsor teringsgrad och en 
hög renhet i de utsor terade textil-
fraktionerna. Projektet finansieras 
av Vinnova; en svensk myndighet 
under Näringsdepar tementet. Gina 
Tricot gick in i projektet år 2016 
tillsammans med bland andra Human 
Bridge, IVL Svenska Miljöinstitutet 
och Kemikalieinspektionen.

SWEDEN TEXTILE 
WATER INITIATIVE (STWI)
I Sweden Textile Water Initiative 
(STWI ) arbetar företag tillsammans 
för at t bredda kunskaperna kring 
de stora vat tenpåverkande fakto-
rerna i textil- och läderindustrierna 
och minska vat tenförbrukningen i 
produktionskedjorna. STWI har bland 
annat tagit fram rik tlinjer för hållbar 
vat tenanvändning och arbetar nu för 
at t implementera dessa i produk-
tionsleden. Gina Tricot har varit en 
del av Sweden Textile Water Initiative 
sedan 2014.

SVENSK HANDELS NÄTVERK 
KRING ANIMALISKA MATERIAL
Svensk Handel arrangerar nätverks-
träf far för at t diskutera frågor kring 
djurskydd och animaliska material. 
Som et t resultat av gruppens arbete 
kunde Svensk Handel under 2017 
lansera en djurskyddspolicy för at t 
öka kunskapen och förståelsen för 
djurskyddsfrågor. Gina Tricot har 
skrivit under policyn, som även har 
komplet terats med en guide kring 
animaliska material för inköpare och 
designers.

T4RI är ett nätverk av företag som arbetar med frågor 
om återvinning och återbruk av textilier. Tillsammans 
med politiken vill företagen nu ta modebranschen ett 
hållbart steg in i framtiden. 

Textiles for Recycling Initiative
T4RI

QUIZRR
QuizRR vill med utbildning bidra 
till at t skapa schyssta arbetsför-
hållanden i leverantörsledet. Ut-
bildningsföretagets digitala verktyg 
skapar transparens och möjlighet at t 
verifiera leverantörens utbildning och 
utveckling genom data som samlas 
in. Genom QuizRR får företag också 
et t mätbar t verktyg för utbildning av 
leverantörernas anställda inom områ-
dena: arbetsvillkor, arbetsmiljö och 
mänskliga rät tigheter. Gina Tricot 
var med och introducerade QuizRR 
i två fabriker i Bangladesh under 
2016 och däref ter har fler fabriker 
engagerats i arbetet.
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TEXTILIMPORTÖRERNA
Textilimpor törerna bevakar handel-
spolitiska frågor och hjälper impor-
törer med frågor som bland annat 
rör tullar, ursprungsregler, frihan-
delsavtal, CSR och politiskt vik tiga 
frågor. Under de föreläsningar och 
seminarier som arrangeras får vi 
som medlemmar också möjlighet 
at t utbyta er farenheter och kunskap 
inom området.

UN WOMEN SWEDEN
UN Women är Förenta Nationernas 
(FN) Organisation för jämställdhet 
och kvinnors egenmakt som bildad-
es år 2010. UN Women arbetar för 
en jämställd värld, fri från våld och 
diskriminering av flickor och kvinnor. 
Förutom fältkontor i et t 90-tal länder 
så finns organisationen även repre-
senterad i nationella kommit téer, 
bland annat i Sverige. Nationalkom-
mit tén driver på det politiska arbe-
tet kring UN Womens hjär tefrågor, 
samlar in bidrag samt informerar och 
utbildar kring kvinnors rät tigheter. 
Gina Tricot inledde samarbete med 
UN Women Sweden under 2017.

UNICEF
UNICEF (United Nations Children’s 
Fund) är et t organ inom FN som 
arbetar med utvecklingsprogram 
och katastrofberedskap världen över 
genom sina fältkontor. Gina Tricot 
star tade sit t samarbete med UNICEF 
2011 med fokus på utbildning av de 
yngsta barnen i Bangladesh. Projek-
tet sträckte sig över 6 år och bidrog 
till at t 26 500 barn i åldern 4–5 nu 
fåt t tillgång till utbildning. Under 
2017 inleddes et t nyt t samarbets-
projekt, den här gången med fokus 
på flickor och kvinnors hela uppväxt 
från 0–18 år. Gina Tricot har under 
åren även genomför t butikskampan-
jer för at t stödja UNICEF y t terligare.

TEXTILES FOR RECYCLING 
INITIATIVE (T4RI)
Textiles for Recycling Initiative ( T4RI ) 
grundades på initiativ från några av 
Svensk Handels medlemsföretag. 
Gruppens medlemmar skapar till-
sammans förutsät tningar för bät tre 
återanvändning och återvinning av 
textilier. T4RI vill at t branschen ska 
ta sin del av ansvaret för at t texti-
lier ska få längre eller nyt t liv. Med 
fokus på miljönyt ta och kretslopps-
samhälle ska textilier i första hand 
återanvändas och däref ter återvin-
nas på bästa möjliga sät t genom at t 
bli till nya fibrer. Gina Tricots roll i 
initiativet är at t tillsammans med de 
andra företagen i referensgruppen 
skapa förutsät tningar och diskutera 
lösningar för bät tre återanvändning 
och återvinning i textilbranschen 
samt verka för et t välfungerade 
producentansvar.

T4RI är ett nätverk av företag som arbetar med frågor 
om återvinning och återbruk av textilier. Tillsammans 
med politiken vill företagen nu ta modebranschen ett 
hållbart steg in i framtiden. 

Textiles for Recycling Initiative
T4RI
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MED
FOKUS
PÅ	DET
MEST
väsentliga

OM GINA TRICOT
Gina Tricot AB är et t modeföretag 
som säljer kläder, smycken, acces-
soarer och kosmetika till kvinnor.  
Företaget etablerades i Sverige 1997 
och nu finns butiker i Sverige, Dan-
mark, Finland, Norge och Tyskland. 
Genom e-handel kan företagets 
produkter köpas i y t terligare 23 
europeiska länder.

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

OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
På Gina Tricot sprids hållbarhets-
arbetet över avdelningsgränser och 
är integrerat i det dagliga arbetet. 

Arbetet drivs från Hållbarhetsgrup-
pen som 2017 bestod av VD, Hållbar-
hetschef, Hållbarhetskoordinator, 
Kvalitetschef samt Sourcing- och 
produktionschef. Gruppen träf fas på 
veckobasis och diskuterar aktuella 
frågeställningar. Gruppens samman-
sät tning skapar bra dynamik och ge-
nom kopplingen till företagsledningen 
kan beslut tas snabbt.

OM VÅR REDOVISNING
Vi på Gina Tricot publicerar årligen 
en hållbarhetsredovisning som sam-
manfat tar det senaste årets hållbar-
hetsarbete. Det ta är vår sjät te håll-
barhetsredovisning och den omfat tar 
verksamhetsåret 2017. Hållbarhets-
redovisningen är upprät tad i enlighet 
med GRI Standards nivå core.



INTRESSENTER
I vår löpande dialog med intres-
senter, så väljs dessa intressenter 
antingen ut aktiv t av oss vid behov 
av at t diskutera särskilda fråge-
ställningar, eller så är det vi som 
besvarar frågor från intressenterna. 
Vid strukturerade intressentdialoger, 
med anledning av vår GRI-baserade 
hållbarhetsredovisning, väljer vi ut 
representanter från samtliga intres-
sentgrupper.

Med våra medarbetare för vi kon-
tinuerliga samtal, genom årliga med-
arbetarsamtal och andra former av 
medarbetardialoger. 11 st medarbe-
tare intervjuades i intressentdialogen 
2015 och de som deltog var personer 
med specifika ansvarsområden på 
vår t huvudkontor, såsom marknad, 
inköp och ekonomi samt butiksche-
fer. 2017 genomfördes en intervju 
med vår nya VD, framförallt för at t 
stämma av framtida prioriteringar.

MEDARBETARE

Våra viktigaste intressenter är 
naturligtvis våra kunder, befintliga 
och potentiella. Vi träf far kunderna 
dagligen och fångar upp eventuella 
förväntningar och frågor från dem. 
Genom olika kanaler, såsom vår 
hemsida The Good Project och vår 
närvaro i sociala medier kan vi inter-
agera på olika sät t med kunderna.

KUNDER

Övriga intressentgrupper som vi 
löpande har kontakt med är myndig-
heter och media.

ÖVRIGA

Våra leverantörer besöker vi 
regelbundet. I Kina och i Bangladesh 
har vi kontor för at t kunna föra den-
na dialog mer kontinuerligt.

LEVERANTÖRER

Vi får många förfrågningar och 
kommentarer från intresserade 
studenter, de flesta via sociala 
media där vi har en pågående dialog. 
Studentrepresentanter deltog också i 
intressentdialogen som genomfördes 
2015.

STUDENTER

Vår största ägare, Nordic Capital, 
har vi löpande dialog med, bland 
annat genom styrelsemöten. En 
representant för Nordic Capital inter-
vjuades i samband med intressentdi-
alogen 2015–2016 och en uppföljan-
de intervju genomfördes 2017.

ÄGARE

Inom ramen för de olika hållbar-
hetsrelaterade samarbetsinitiativ vi 
ingår i förs en kontinuerlig dialog. 
Utvalda samarbetspar tners och 
forskare deltog i intressentdialogen 
2015. Läs om våra samarbetspar t-
ners på sidan 28.

SAMARBETS- 
PARTNERS OCH 

FORSKARE
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Vi välkomnar allt id  återkoppling på vår t 
arbete och vår hållbarhetsrappor tering. 
Här är några reak tioner som kom 2017.

Under 2017 blev Gina Tricot ankla-
gade av norska NRK för at t olagligt 
ha kopierat citat från den populära 
serien Skam och använt som sta-
tement t-shir ts. Diskussionen fick 
medial uppmärksamhet. Ef ter dialog 
med NRK tonades diskussionen ned 
och inget vite eller åtgärder krävdes.

Under året anklagades även bran-
schen för systematisk förbränning av 
funktionsdugliga kläder. Vi granska-
des men var inte föremål i Uppdrag 
Gransknings TV-sändning. För oss på 
Gina Tricot är det en självklarhet at t 
inte bränna funktionsdugliga kläder.

Flyktingsituationen i Turkiet 
har varit föremål för diskussion och 
granskning under 2016 och 2017. 
Vi har kontaktats av NGOs angåen-
de hur vi har hanterat risken med 
flyktingar i våra leverantörsled. Vi 
har varit transparenta i våra svar där 
tyngdpunkten har varit det intensi-
fierade samarbetet kring frågan med 
BSCI samt ökad närvaro i Turkiet, 
där vi arbetar oss ner i leverantörs-
kedjan.

2017 skapade vi en musikvideo – The Way – där vi 
valde at t ly f ta arbetet med Bet ter Cot ton Initiative (BCI ) 
och visa på hållbarhetsarbetet vi gör från bomullsfältet 
till dess at t produkten finns i våra butiker. Syf tet var 
at t visa våra intressenter at t vi inte är per fekta men 
at t vi är inne på en hållbarhetsresa som vi bjöd in våra 
intressenter till. Musikvideon skapade både negativa 
och positiva reaktioner, läs mer på sidan 11.

”We can̓ t deny,
  we̓ re not perfect yet”
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Vi genomförde en omfat tande intres-
sentdialog och väsentlighetsanalys 
i arbetet med vår redovisning 2015. 
Väsentlighetsanalysen innefat tade 
djupintervjuer med intressenter samt 
en workshop med vår ledningsgrupp 
och personer från relevanta ledande 
befat tningar. I vår dialog med intres-
senterna och i vår interna workshop, 
utgick vi från en brut tolista med 
väsentliga aspekter. Denna brut to-
lista togs fram utifrån GRI G4, GRI:s 
dokument Sustainability Topics for 
Sectors samt en benchmark där vi 
tit tade på hur branschen i sin helhet, 
i Sverige och internationellt, redovi-
sar hållbarhetsarbetet.

Under 2016 och 2017 genomfördes 
mindre uppdateringar och en översyn 
av våra hållbarhetsaspekter utifrån 
et t påverkansperspektiv. In i den 
slutliga prioriteringen av redovisade 
aspekter vägdes en övergripande 
bedömning av den miljömässiga, so-
ciala och ekonomiska påverkan Gina 

Tricot har genom vår verksamhet. Vi 
gör årligen också en summering av 
de frågor som dykt upp i den löpande 
dialog vi har med våra intressenter. 

Vår väsentlighetsanalys har resulte-
rat i en lista över våra allra vik tig  - 
aste aspekter (se styrningstabell 
på sidan 39). Det är dessa aspekter 
som utgör kärnan i vår hållbarhets-
redovisning. Vi kommer dock for t-
sat t bedriva et t arbete även med 
många av de andra aspekter som är 
av relevans för vår verksamhet och 
samhället. Under en kar tläggning av 
vår påverkansgrad på de 17 håll-
barhetsmålen fann vi at t vår verk-
samhet i någon grad berör samtliga 
hållbarhetsmål, antingen direkt eller 
indirekt. De fyra målområden där vi 
kan göra störst skillnad kan du läsa 
om på sidan 5. I styrningstabellen på 
sidan 39 har vi valt at t koppla vår t 
arbete med at t minska negativ påver-
kan, till respektive globala mål som 
vår t arbete adresserar.

Injustice	is	
ALWAYS 
out	of

fashion
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STYRNING	AV	VÅRT
hållbarhetsarbete

DESIGN OCH MATERIAL
Arbetet med at t designa med et t 

cirkulär t tänk samverkar med val av 
mer hållbara material. Vi ser ständigt 

över och testar nya, mer hållbara, 
material och strävar ef ter at t säkra 
at t alla våra plagg ska kunna åter-

användas eller återvinnas.

PRODUKTION
Genom vår uppförandekod stäl-

ler vi miljömässiga och sociala krav 
som följs upp av oss och av externa 
revisorer. Vi har utmaningar men ser 
positiva förändringar som sket t t ill 

följd av vår t uppföljningsarbete 
samt genom de lokala projekt 

som vi är engagerade i.

TRANSPORTER OCH LAGER
Våra stora kärnfråga är at t säkra 
ef fektiva transpor ter utifrån både 

et t miljöperspektiv och ledtid. Genom 
et t kontinuerligt arbete för at t trans-
por toptimera och planera leverans-
avgångar ser vi at t miljöpåverkan 

minskar över tid.

VÅRA BUTIKER
Personalen är vår vik tigaste tillgång 
i våra butiker. Vi arbetar för at t bidra 
till deras utveckling, hälsa och säker-

het samtidigt som vi arbetar för at t 
minska vår miljöpåverkan.

ANVÄNDNING
Vi har et t ansvar i at t guida våra 

kunder i hur de ska ta hand om sina 
plagg för at t öka plaggens livslängd. 
Vi försöker även påverka kunderna 
at t lämna in använda plagg till åter-

vinning och återanvändning.

ÅTERANVÄNDING 
OCH ÅTERVINNING

Vi vill at t våra produkter ska kun-
na nyt tjas i f lera steg och arbetar 

för at t möjliggöra det ta. Genom pro-
jektsamarbeten och egen insamling 

försöker vi med andra samhällsaktö-
rer at t ta vår t ansvar och minska 

miljöpåverkan från det av fall 
som annars uppstår.

Värdekedja:
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Ant idiskr iminer ing,  
Mångfa ld och jämstä l ldhet

Jämstä l ldhets-, mångfa lds-
och ant idiskr iminer ingsplan.

V i som bolag v i l l vara en förebi ld 
för l ika rät t igheter och möj l igheter 
i samhäl let. Det interna arbete som 
bedr ivs är en del av vår t arbets-
givarerbjudande och sy f tar t i l l  at t 
säkra upp at t rät t kompetens f inns 
för at t v i ska nå våra mål.

Svensk Handels nät verk.
Utbi ldning i arbetsmil jö och 
arbetsrät t 2017.
Lönekar t läggning

År l iga medarbetarsamtal
Medarbetarundersökningar som 
ut förs var tannat år.
Handl ingsplan upprät tas utef ter 
resul tat f rån medarbetarundersök-
ningen.

HR-chef
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Ant ikor rupt ion Vi har interna r ik t l in jer samt en 
intern pol icy om ant ikor rupt ion. 
V i arbetar ut i f rån svensk lagst i f t-
ning och IMMs när ingsl ivskod för 
at t mot verka kor rupt ion och f rämja 
sund konkur rens

Al la re lat ioner v i som bolag har ska 
genomsyras av god af färset ik. Ge-
nom at t sät ta företagets vä l f ramför 
indiv iders egen v inning bl i r v i et t 
bät t re företag på lång s ik t.

A l lmän informat ion t i l l anstä l lda 
gäl lande ant ikor rupt ion.

Por ta l för a l la but iker och huvud-
kontoret där oegent l igheter kan 
rappor teras in anonymt.
Por ta len f inns för a l la anstä l lda
i Sver ige.
Incident rappor ter ing v ia int ranät 
f inns sedan t idigare.

CFO
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Djurskyddsf rågor Vi har implementerat Svensk 

Handels Djurpolicy – Animal Welfare 
Policy
Policyn är en del av generalavtalet 
med alla våra leverantörer.

Sy f tet är at t säkra et t långsik t ig t 
förhå l ln ingssät t t i l l  animal iska 
mater ia l i våra produk ter och mini-
mera r isken at t våra produk ter kan 
länkas t i l l d jur vanvårdas /hanteras 
oet isk t. Genom implementer ing av 
Svensk Handels djurpol icy v isar v i 
på vår t s tä l ln ingstagande och vår 
v i l ja at t dr iva branschprax is.

Medverkan i Svensk Handels nät-
verk kr ing animal iska mater ia l.
Signerat och implementerat Svensk 
Handels djurpol icy 2017.

Egna leverantörsbesök.
Uppföl jn ing av nya mater ia lva l med 
inköpsteam.
Produk ter som ej lever upp t i l l k ra-
ven i vår djurpol icy stoppas redan 
i planer ingsstadiet. Konsekvens av 
ej uppf y l lda krav i Djurpol icyn är at t 
v i är sky ldiga at t ta bor t koppl ingen 
t i l l Svensk Handels Djurpol icy.

Kval i tetschef
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Ekonomisk prestanda Interna f inansmål. Sy f tet är at t säkra en ekonomisk 

hål lbar verksamhet över t id. At t 
säkra at t verksamheten levere-
rar enl ig t uppsat ta mål och de 
för väntningar som f inns f rån ägare, 
s t yrelse och ledning.

Kvar ta lsprognoser Revis ion och månat l ig avstämning 
av st yrelse och ägare.
Konsekvens av ej uppf y l lda f inan-
sie l la mål är åtgärdsplaner för at t 
säkra måluppf y l lnad.

VD
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Energi och uts läpp t i l l lu f t Hållbarhetsst rategi 

Transpor tpolicy
Resepolicy
Av tal för Bra Mil jövals-el på huvud-
kontor och i but iker med egna av tal.

Sy f tet med vår t arbete är at t säkra 
en minskning av vår verksamhets 
mil jöpåverkan.Våra t ranspor ter av 
produk ter f rån t i l l verkningsland 
t i l l försä l jn ingsmarknader har en 
väsent l ig negat iv påverkan på 
k l imatet. V i har också en v iss 
påverkan relaterad t i l l vår egen 
energianvändning.

Åtgärder i enl ighet med Energikar t-
läggning.
Arbete med at t reducera mängden 
f lygf rak ter.
Öka andelen mil jöbi lar som 
t jänstebi lar.

Månadsuppföl jn ing av t ranspor tsät t 
och uppföl jn ing av resor.
Årsavstämning energi förbrukning.
V id ökning av f lygf rak ter k rävs 
förk lar ing av orsak. Systemat isk 
användning av f lygf rak t ska ej 
förekomma.
Ökning av energianvändning ska 
förk laras och åtgärder sät tas in 
snarast möj l ig t.

Logistikchef
HR-chef
Etableringschef
Inköpschef

(I a l fabetisk ordning)

STYRNINGSTABELL
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GLOBALA MÅL ASPEKTER STYRNING/POLICYS SYFTE AKTIVITETER UPPFÖLJNING OCH KONSEKVENSER ANSVAR
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Hälsa och säkerhet i 
arbetet

Säkerhetspor tal på int ranätet. 
Säkerhetspolicy och rehabil i ter ings-
policy och arbetsmil jöhandbok.

Välmående medarbetare bidrar till et t 
lönsamt företag, skapar samhällsnyt ta 
och är viktigt ur den enskilde indivi-
dens perspektiv.

Förebyggande arbete med hälsa och 
säkerhet – i butik, lager och logistik, 
samt på huvudkontoret. 
Erbjuder företagshälsovård, massage, 
friskvårdsbidrag. Säkerhetsutbildningar, 
skyddsronder samt säkerhetskontroller 
i butik.

Olycks- och incidentrapportering. 
Uppföljningssamtal med medarbetare.

HR-chef
Säkerhetschef
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Mater ia l Hål lbarhetsst rategi
2028 mater ia lmål
Inköpsst rategi
Djurpol icy (Animal Wel fare pol icy)

Syf tet är at t säkra materialval i våra 
produkter som lever upp till våra kva-
litetskrav samt bidrar till den uppsatta 
målsät tningen om enbart miljömässigt 
hållbara produkter 2028.

Kvalitetsmål (< 1% reklamationer)
Utbildning och uppföljningsmöten 
inköpare
Upprät thållande av et t material-
bibliotek med baskvaliteter
Uppdatering av General Agreements 
med t illhörande Supplier Handbook

Försäljning av The Good Project 
produkter – Preliminary Good Index
Reklamationsstat ist ik
Reklamationer följs upp med berörd 
leverantör. Återkommande bristande 
kvalité eller andra brister mot våra 
produktkrav får ekonomiska konse-
kvenser för våra leverantörer. 

Hål lbarhetschef
Kval i tetschef
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Miljöpåverkan hos 
leverantörer

BSCI Uppförandekod
Mil jöpol icy
STWI guidel ines

Sy f tet är at t säkra en mil jömässigt 
ef fek t iv t i l l verkningsprocess där 
våra mil jökrav ef ter levs och/el ler 
över t räf fas. Kor ts ik t iga såväl som 
långsik t iga mil jöv inster premieras.

BSCI rev is ioner, egna leverantörs-
besök och STWI projek t.
Medverkan i Bet ter Cot ton och 
Cot ton Connect.
Diskussion under 2017 med 
leverantörer om insta l lat ion av 
solpaneler i Indien.

Del av leverantörsutvärder ing och 
produkt ionsplaner ing där vi arbetar 
för at t premiera leverantörer med 
bra mil jöini t iat iv.
Vid uppdagande av at t våra mil jök-
rav systemat isk t ej ef ter levs stoppas 
all produkt ion hos berörd leverantör.

Hållbarhetschef, 
Produktion- och 
sourcingchef
Kvalitetschef
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Produk tansvar Mil jöpol icy

Leverantörskrav
Kemikal ierest r ik t ionsl is ta

V i arbetar systemat isk t och före-
byggande för at t våra produk ter 
ska vara säkra at t använda, leva 
upp t i l l våra kunders för väntningar 
samt lagkrav. V i arbetar förebyg-
gande för at t undvika återka l lande 
av produk ter.

Kravstä l ln ing på leverantörer 
Tredjepar ts tester samt egna 
tester av produk ter 
Besök hos leverantörer.

St ickprover på varor.
V id uppdagande av ot i l låtna 
kemikal iehal ter/ innehål l s toppas, 
om möjl ig t, produk terna innan 
produk t ion och skeppning samt 
dest rueras.

Kval i tetschef
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Socia la förhå l landen hos 
leverantörer, Barnarbete 
samt Tvångsarbete.

BSCI Uppförandekod
Bangladesh Accord
Syr isk f lyk t ingpol icy, Turk iet 
(Syr ian Refugee pol icy)

Sy f tet är at t arbeta för en säker 
och t r ygg arbetsmil jö för personal 
i fabr iker som t i l lverkar för Gina 
Tr icot, samt at t leverantörer res-
pek terar mänsk l iga rät t igheter och 
barnkonvent ionen.

BSCI revisioner och egna uppfölj-
ningsbesök.
Genomgång av revisionsprotokoll 
som faller utanför ramen för BSCI.
UNICEF-samarbete för at t förebygga 
barnarbete. Accord inspektioner.

Del av leverantörsutvärdering och 
produktionsplanering där vi arbetar 
för at t premiera leverantörer med hög 
social standard.
Hos leverantörer som bryter mot 
mänskliga rät t igheter eller barn-
konventionen stoppas produktion 
omedelbar t samt åtgärdsplan tas 
fram. Om andra krav ej ef terlevs tas 
en åtgärdsplan fram i samspråk med 
leverantör.

Hållbarhetschef, 
Produktion- och 
sourcingchef 
Ansvariga på 
lokala inköps-
kontor
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GENERELLA UPPLYSNINGAR UPPLYSNING KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information) SIDA 

 
ORGANISATIONSPROFIL

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016 102-1 Organisat ionens namn. G ina Tr icot AB ( ingår i Nordic Fashion Group) 

102-2 V ik t igaste varumärken, produk ter, t jänster. s. 34

102-3 Loka l iser ing av organisat ionens huvudkontor. Borås, Sver ige

102-4 Länder organisat ionen har verksamhet i. Sver ige, Danmark, F in land, Norge, Tysk land.

102-5 Ägars t ruk tur och företagsform. G ina Tr icot är et t ak t iebolag som ingår i Nordic Fashion Group där s törs ta 
ägare är Nordic Capi t a l. 
Däru töver är pr ivata investerare delägare. Et t ur va l av dessa är Frankenius 
Equi t y AB, JA Appelqv is t Holding AB samt Sät i la Holding.

102-6 Marknader där organisat ionen är verksam. But iker f inns i Sver ige (88 st ), Danmark (20 st ), F in land (24 st ), Norge (38 
st ) och Tysk land (13 st ). Genom e-handel kan företagets produk ter köpas i 
y t ter l igare 23 europeiska länder.

102-7 Organisat ionens s tor lek. Anta l anstä l lda: 1 892 st 
Årsomsät tn ing: 2 044 000 000 SEK
Avser koncernnivå (Nordic Fashion Group AB)

102-8 Tota l persona ls t y rka, uppdelat på anstä l ln ingsform,  
kön och region.

Tota l t persona ls t y rka: 1 892 st 
Andel kv innor: 97% 
Andel män: 3%

Antal anställda per land: 
Sver ige: 896
Norge: 386
Danmark: 193
Finland: 263
Tysk land: 154

Antal anställda per t yp av kontrak t  
( t i l lsvidare eller t idsbegränsad), fördelat per land:  
Sver ige: T i l lsv idare: 564, T idsbegränsad: 332
Norge: T i l lsv idare: 386 T idsbegränsad: I dags läget kan v i in te särsk i l ja 
t i l l sv idare och t idsbegränsad anstä l ln ing i Norge.
Danmark: T i l lsv idare: 188, T idsbegränsad: 5
F in land: T i l lsv idare: 170, T idsbegränsad: 93
Tysk land: T i l lsv idare: 84, T idsbegränsad: 70

Vi har inte möj l ighet at t redov isa andel hel t ids-, respek t ive del t idsanstä l lda 
per land e l ler per kön. En mycket l i ten andel (<2%) av persona ls t y rkan är 
inhyrd, och därmed inte direk t anstä l ld av G ina Tr icot. I Å rsredov isningen 
redov isas medel ta let anstä l lda. Här i hå l lbarhetsredov isningen redov isas 
samt l iga persona ls i f f ror per 31/12.

GRI 101: Foundation 2016

GRI-INDEX
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UPPLYSNING KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information) SIDA

102-9 Organisat ionens leverantörskedja. Ursprunget t i l l  o l ika mater ia l och modevaror G ina Tr icot t i l l verkar/sä l jer ser 
o l ika u t för o l ika varor. Längst ner i kedjan åter f inns t i l l exempel bom-
ul lsodl ingar samt djurhå l ln ingsgårdar med avseende på läderproduk t ion. 
Skogsråvara används för at t f ramstä l la v iskos. Längs värdekedjan kan det 
också f innas gar ver ier, spinner ier etc. Längs hela värdekedjan sker också 
t ranspor ter. Hå l lbarhetsarbetet är re levant för a l la dessa s teg, och v i a rbetar 
med det på ol ika sät t. Bland annat genom direk ta besök hos leverantörer. 
Läs mer på s idan 14. Ib land angr iper v i en f råga genom branschsamarbeten. 
At t a rbeta med ol ika t yper av produk tmärkningar, såsom BCI, är också et t 
sät t at t a rbeta med leverantörskedjan och med produk t ionsenheter. På s idan 
28 f inns mer informat ion om vår t del t agande i branschsamarbeten.

102-10 Väsent l iga förändr ingar under redov isningsper ioden bet räf fande 
s tor lek, s t ruk tur, ägande el ler leverantörskedjan.

Tota l t set t är anta let but iker 183, v i lket är 2 but iker fä r re än föregående år. 
Tota l t har v i öppnat 3 nya but iker och s tängt 5 s t ycken.

102-11 T i l lämpning av Förs ik t ighetspr inc ipen. Förs ik t ighetspr inc ipen är reglerad i svensk mi l jö lagst i f tn ing, i mi l jöba lken. V i 
fö l jer förs ik t ighetspr inc ipen i vår t a rbete med produk tsäkerhet, där v i begär 
tes ter f rån leverantörer och gör egna s t ickprovstester för at t säkers tä l la at t 
våra produk ter inte innehå l ler fa r l iga ämnen el ler kemika l ier. För f ramföra l l t 
kosmet ik, men också v id produk t ion av modevarorna, f inns det ämnen som 
v i u t i f rån den dia log v i kont inuer l ig t har med andra (t.ex. v ia Kemika l ie in-
spek t ionen) och vår bevakning av nya rön, va l t at t undv ika. Även gä l lande de 
ämnen som har lagst i f t ade begränsningar, arbetar v i med at t få dessa ha l ter 
lägre än den lagst i f t ade nivån. Förs ik t ighetspr inc ipen är också en v ik t ig 
fak tor i vår återka l ln ingsprocess. Får v i indikat ioner på at t en produk t inte 
hå l ler våra k rav på säkerhet, så återka l las den.

102-12 Ex terna regelverk, s tandarder, pr inc iper som organisat ionen 
omfat tas av / s tödjer.

Vi använder oss av BSCI:s (Business Social Compliance Init iat ive) uppförandekod, 
vilken baseras på ILO-konventioner. Vi har skrivit under det legalt bindande 
Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, som syf tar t ill at t göra fabrikerna 
säkrare för de som arbetar där. Genom avtalet bidrar vi med finansiering för at t bl 
a förbät tra brandskydd och säkra arbetarrepresentation i skyddskommit téer.

Vår t mi l jö ledningssystem är dip lomerat enl ig t Svensk Mi l jöbas.
Under 2017 påbör jades arbetet med at t t ydl iggöra hur Barnrät t spr inc iperna 
är en del av våra ru t iner och pol ic ies. Et t a rbete som for tgår under 2018.

102-13 Ak t iva medlemskap i organisat ioner, såsom branschsamman-
s lu tn ingar och påverkansorganisat ioner.

V i har et t medlemskap/engagemang i fö l jande organisat ioner som v i anser 
s t rategisk t v ik t iga för vår t hå l lbarhetsarbete:  
» Bangladesh Accord on F ire and Bui ld ing Safet y 
» Bet ter Cot ton In i t ia t ive (BCI ) 
» Business Socia l Compl iance In i t ia t ive (BSCI ) 
» Kemika l iegruppen 
» Kemika l ie inspek t ionens Branschdia log 
» Nät verket för Hå l lbar t När ings l iv (NMC) 
» Svensk Handels nät verk k r ing animal iska mater ia l 
» Sweden Tex t i le Water In i t ia t ive (STWI) 
» Tex t i les for Recycl ing In i t ia t ive ( T4RI )  
» UNICEF:s nät verk 
» QuizRR 
» Tex t i l impor törerna
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UPPLYSNING KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information) SIDA

 
STRATEGI

102-14 Ut ta lande f rån VD. s. 3

 
ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värder ingar, pr inc iper, s tandarder och uppförandekoder. BSCI:s uppförandekod kommuniceras t i l l leverantörer och f inns på loka la 
språk. A l la medarbetare omfat tas av Corporate Compl iance Program och in-
terna r ik t l in jer för ant ikor rupt ion.Samt l iga medarbetare genomgår u tb i ldning 
i värder ingar, ant ikor rupt ion, dataskydd, konkur rens lagst i f tn ing, handels-
sank t ioner och whis t leblowersystemet som en del av Corporate Compl iance 
Program.

 
STYRNING

102-18 Bolagsst y rn ing, ink l. kommit téer samt s t y re lseansvar för ekonomisk, 
mi l jömäss ig och socia l påverkan.

Hål lbarhetschefen s i t ter i ledningsgruppen och 2017 genomfördes s t y re lse-
möte med fokus på hå l lbarhet. St y re lsen är involverad i a rbetet med hå l lbar-
hetsrappor ten. Hå l lbarhetsgruppen rappor terar kont inuer l ig t t i l l  s t y re lsen.

 
INTRESSENTENGAGEMANG

102-40 Int ressentgrupper som organisat ionen har kontak t med. s. 35

102-41 Procent av arbetss t y rkan med kol lek t ivav ta l. A l la anstä l lda i Sver ige omfat tas av kol lek t ivav ta l. Övr iga länder fö l jer 
kol lek t ivav ta lens r ik t l in jer.

102-42 Grund för Ident i f ier ing och ur va l av int ressenter. s. 35
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UPPLYSNING KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information) SIDA

102-43 Metod för int ressentdia loger uppdelat på t yp av dia log, int ressent-
grupp och f rekvens.

s. 35

102-44 V ik t iga områden och f rågor som ly f t s i kommunikat ionen med 
int ressenter och hur organisat ionen hanterat dessa f rågor.

s. 36

 
REDOVISNINGSMETODIK

102-45 Enheter som ink luderas i den f inans ie l la redov isningen samt om 
några av dessa inte ingår i hå l lbarhetsredov isningen.

Hållbarhetsredovisningen är för Gina Tr icot AB och respekt ive försäl jningsbolag 
i de 5 länder där våra but iker f inns.

Den f inans ie l la redov isningen samt informat ion om anstä l lda täcker även in 
Nordic Fashion Group AB.

102-46 Process för at t def in iera redov isningens innehå l l samt var påverkan 
sker.

 s. 37

102-47 Väsent l iga aspek ter ident i f ierade i processen för at t def in iera 
innehå l l.

s. 39–40

102-48 Ef fek ten av och orsaken t i l l omräkning av data / informat ion som 
lämnats i t id igare redov isningar.

Eventuel la omräkningar av data redov isas a l l t id i ans lu tn ing t i l l redov isade 
nyckel t a l. Ingen annan informat ion har kor r igerats jämför t med t id igare 
redov isningar.

102-49 Väsent l iga förändr ingar som g jor t s sedan föregående redov isnings-
per iod gä l lande väsent l iga aspek ter och avgränsningar.

Inga väsent l iga förändr ingar har sket t.

102-50 Redov isningsper iod. Redov isningen avser verksamhetsåret 2017.

102-51 Datum för för ra redov isningens publ icer ing. Maj 2017

102-52 Redov isningscykel. År l igen

102-53 Kontak tperson för redov isningen och dess innehå l l. Johanna Jigmo-Linde, Hå l lbarhetschef, johanna.j igmo-l inde@ginat r icot.com

102-54 Va l av rappor ter ingsnivå. Denna redov isning har upprät tat s i enl ighet med GRI Standards, n ivå Core.

102-55 GRI Index. s. 41-53

102-56 Ex tern granskning. Redov isningen är inte granskad av ex tern par t, med undantag av vår t eko-
nomiska resul t at. Våra rev isorer har däremot genomgåt t redov isningen och 
bedömt hur vä l den uppf y l ler kommande lagkrav vad gä l ler icke-f inans ie l l 
in format ion.
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VÄSENTLIGA ASPEKTER UPPLYSNING KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information) SIDA

EKONOMISK PRESTANDA

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förk la r ing av den väsent l iga aspek tens påverkan samt dess avgräns-
ningar. 

Vår t ekonomiska resul t at är t ydl ig t avgränsat t i l l  vår verksamhet, i enl ighet 
med f inans ie l la rappor ter ings- och redov isningsregler. Sedan påverkas en 
rad ak törer av vår t ekonomiska resul t at, såsom våra leverantörer v i lka ska ha 
beta ln ing för produk ter och t jänster de levererar, medarbetares lön för u t för t 
a rbete och våra ägare i form av avkastn ing. 

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 201: Economic Performance 2016 201-1 Skapat och levererat d i rek t ekonomisk t värde. Värde ( i MSEK )
Net toomsät tn ing: 2 044 (2 028)
Rörelsekostnader: -1 565 (-1 638)
Löner och ersät tn ingar t i l l anstä l lda: -375 (-366)
Räntor: -7 (-4)
Skat ter: -100 (-108)
Samhäl ls invester ingar: -4 (0)
Behå l let ekonomisk t värde: -4 (-89)
Skulder: 562 (517)
Eget kapi t a l: 415 (451)
Mängd så lda varor: 17 291 950 (19 132 421)
Avser koncernnivå (Nordic Fashion Group AB)

 
ANTIKORRUPTION

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Våra r isker för ot i l lbör l igt för farande f inns bl.a. i våra inköpsprocesser och ute 
i mötet med kunder. V i motverkar det ta bl.a. genom policys och utbi ldning. I 
våra leverantörsled st yr v i bestäl lningar t i l l f lera leverantörer paral lel l t för at t 
inte hamna i beroendestäl lning, v i lket då bl.a. även motverkar korrupt ionsr isk. 
V id revis ioner i leverantörsledet är korrupt ionsr isker också i fokus, såväl i 
relat ionen t i l l Gina Tr icot, men också i relat ionen t i l l nästa leds leverantörer.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 205: Anti-corruption 2016 205-2 Andel anstä l lda som genomgåt t u tb i ldning i organisat ionens pol icyer 
och ru t iner avseende mot verkan mot kor rupt ion.

Arbetet med at t implementera Corporate Compliance programmet for tsat te 
under 2017. Ant ikorrupt ionspolicyn kommunicerades ut t i l l samt l iga anstäl lda 
och under 2018 kommer v i at t for tsät ta arbetet med at t utbi lda och föl ja upp 
arbetet inom Corporate Compliance programmet.

205-3 Bekräf tade kor rupt ions inc identer och v id tagna åtgärder. Inga fa l l av kor rupt ions inc identer har rappor terat s. Oegent l igheter kan 
rappor teras in anonymt i por ta l som a l la anstä l lda i Sver ige har t i l lgång t i l l. 
Anstäl lda i Norge, Danmark, F inland och Tysk land kan rappor tera in incidenter 
v ia int ranätet.
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MATERIAL

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Beslu t k r ing va l av mater ia l l igger t i l l  s tor del hos oss s jä lva, och dessa va l 
har ur et t l i vscykelperspek t iv en bet ydande mi l jöpåverkan. Dessa va l behöver 
göras u tan at t kompromissa varornas kva l i tet och inom sat ta kostnadsramar. 
V i på Gina Tr icot har en t ydl ig målsät tn ing jus t gä l lande va l av mindre mi l jö-
belas tande mater ia l och bevakar s tändig t u t veck l ingen av nya mater ia l och 
u t veck l ingen gä l lande möj l igheten at t återanvända mater ia l.

s. 9–10

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

Other disclosure Egen indikator: L is ta över hå l lbara mater ia l. % tota l t anta l producerade 
plagg som är i hå l lbara mater ia l.

s. 6

 
ENERGI

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Den direk ta energi förbrukningen sker i våra egna but iker, vår t kontor och 
i vår t lager. En mer bet ydande del av energi förbrukningen i l i vscykeln sker 
uppst röms (ex. i leverantörers fabr iker) och nedst röms (v id t vät tn ing av 
plagg). V i a rbetar där för ak t iv t med at t minska vår egen förbrukning. I rev i-
s ioner av leverantörer f inns också et t fokus på deras mi l jöarbete. T i l l kunden 
ger v i råd gä l lande t vät t av p lagg.

I t ranspor t ledet arbetar v i ak t iv t med at t minska mängden t ranspor ter och 
at t de t ranspor t sät t som vä l js är de mest energief fek t iva (se även aspek ten 
”u ts läpp t i l l lu f t ” nedan).

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energianvändning i den egna organisat ionen. s. 47
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KOLDIOXIDBINDANDE 
VAL PÅ KONTORET
Genom vår kontorsmaterielsleverantör, 
Staples, gör våra val av kontorsma-
teriel skillnad. När vi ökar inköpen av 
mer miljövänliga produkter och/eller 
minskar andelen små ordrar (ordrar 
under 500 kr) så planterar Staples 
träd genom organisationen Plant-for-
the-Planet samt utbildar barn och 
ungdomar i at t bli klimatambassa-
dörer. Våra inköp av kontorsmateriel 
2017 bidrog till at t nio träd plante-
rades i vår t namn. Dessa träd binder 
totalt 90 kg CO2 per år och under sin 
livslängd kommer de at t ha bundit 
6,3 ton CO2. Små vardagslösningar 
som gör skillnad!

ENERGIFÖRBRUKNING (MWH) 2017

Sweden 7 938*

Denmark 260

Germany 3 534

Finland 1 200

Norway 2 383

* Siffra för Sverige inkluderar både lager och 
huvudkontor.

Uppgifter om fjärrkyla har inte varit möjliga att få 
från huvudkontorets fastighetsägare. Gina Tricot 
sålde huvudkontoret 2017 och har därmed inte 
längre direkt kontroll över dessa avtal och uppgif-
ter. För samtliga länder rapporteras elförbrukning 
inklusive värme (uppgifter från hyresvärdar).

FÖRDELNING CO2-UTSLÄPP (TON CO2e)

Egna fordon
(Scope 1)
39 ton 

El (vattenkraft) och 
fjärrvärme (Scope 2)

21 ton (7,3 ton)

Tjänsteresor (Scope 3)
233 ton (324 ton)

Godstransporter (Scope 3)
1 526 ton (1 968 ton)

Egna fordon: Leasade 
tjänstefordon inklude-
ras from 2017 i scope 
1 istället för som 
tidigare i scope 3.

El och fjärrvärme: 
Ökningen beror på 
att 2017 års utsläpp 
inkluderar samtliga 
butiker i alla länder, 
inklusive huvudkontor 
och lager i Sverige. 
Fjärrkyla inkluderas 
inte i 2017 års siffror, 
då detta underlag 
inte inkommit från 
hyresvärd.

Fö regående  å r s  s i f f r o r  i  pa ren tes .
Tjänsteresor: 2016 
års siffra inkluderar 
även utsläpp från 
egna fordon. Den 
stora minskningen 
i utsläpp av CO2e 
från tjänsteresor kan 
tillskrivas ändrad 
faktor för beräkning 
av CO2e-utsläpp från 
flygresor (uppgifter 
från resebyrå).

Godstransporter: En 
minskning med 22% 
jämfört med 2016 
års utsläpp. Detta är 
framförallt på grund 
av minskat antal 
flygfrakter.
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UTSLÄPP TILL LUFT

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. V i har bedömt at t vår väsent l iga k l imatpåverkan är koldiox iduts läpp i scope 
2 och 3. Då v i idag saknar t i l l för l i t l ig, kvant i t at iv data f rån produk t ionscykeln 
fokuserar v i på områden inom scope 2 och 3 som v i har möj l ighet at t mäta 
och påverka. Av dessa kommer ensk i l t s törs ta påverkan f rån våra t ranspor ter 
f rån leverantör t i l l  bu t ik. V i a rbetar där för ak t iv t med at t p lanera logis t iken 
på et t sät t som leder t i l l  mindre u ts läpp. K l imat förändr ingar som uppstår 
t i l l  fö l jd av väx thusgasuts läpp innebär även v issa produk t ionsr isker för vår 
verksamhet, i områden där översvämningar och torka kan innebära problem 
för bomul lsodl ingar och färger ier.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 305: Emissions 2016 305-2 Tota la indirek ta u ts läpp av väx thusgaser (scope 2). s. 47

305-3 Övr iga re levanta indirek ta u ts läpp av väx thusgaser (scope 3). s. 47

 
MILJÖPÅVERKAN HOS LEVERANTÖRER 

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Det f inns en rad v ik t iga mi l jöaspek ter i vår t leverantörs led. Hela vägen
f rån råvaruproduk t ionen t i l l fabr ikerna som syr p lagg. G ina Tr icot har
inte i dags läget g jor t några l i vscykelana lyser u tan arbetar t i l l sammans 
med andra i branschen för at t få en förs tåelse för den mi l jöpåverkan som 
f inns i leverantörs ledet och för at t där kunna bidra t i l l förbät t r ingar, genom 
kravstä l ln ing och genom ut veck l ingsprojek t. Läs mer om hur v i a rbetar med 
mi l jöf rågor i leverantörs ledet på s. 14.

s. 9–10, 14

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 308-2 Negat iv mi l jöpåverkan i leverantörs ledet och åtgärder som v id tagi t s. Det f inns en rad v ik t iga mi l jöaspek ter i vår t leverantörs led. Hela vägen f rån 
råvaruproduk t ionen t i l l fabr ikerna som syr p lagg.

De åtgärder som v id tas f rån oss på Gina Tr icot är såvä l en bedömning av nya 
leverantörer som en for t löpande bedömning av bef int l iga. Dels så ingår det 
t i l l  en v iss del mi l jök rav i de BSCI-audi t s som v i låter genomföra. Dels är det 
med på de check l is tor som v i använder v id egna uppföl jn ingar.

En speci f ik väsent l ig negat iv mi l jöpåverkan i leverantörs ledet är vat tenan-
vändning. Där för är v i medlemmar i STWI och bedr iver i samarbete med 
andra i vår bransch speci f ika vat tenprojek t i de länder v i köper varor f rån.

I samband med STWI projek tet har v i b land annat reducerat vat tenkonsum-
t ionen hos våra leverantörer med 978 302 m3 vat ten.

En annan specif ik t negat iv mil jöpåverkan uppstår genom konvent ionell bomulls-
produkt ion, som kräver mycket vat ten och besprutning mot skadedjur. Läs mer 
om hur vi arbetar med at t reducera kemikalieanvändning och vat tenanvändning 
i bomullsprodukt ion genom Bet ter Cot ton Ini t iat ive (BCI) på s. 10.

s. 9–10, 14
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HÄLSA OCH SÄKERHET I  ARBETET

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. V i har en direk t påverkan på, och et t lagst i f t at ansvar för, våra medarbetares 
arbetsmi l jö. Det gä l ler såvä l den f ys iska arbetsmi l jön som den psykosocia la. 
Ut i f rån genomförda r iskbedömningar är arbetet i but iker av högre r isk gä l lan-
de ergonomiska aspek ter och säkerhet (ex. r isk för rån och hot). För huvud-
kontoret och vår lager verksamhet görs också särsk i lda r iskbedömningar och 
skyddsronder för at t s tändig t ident i f iera r isker och lägga upp en åtgärdsplan. 
(För arbetet med hä lsa och säkerhet i leverantörs ledet, se avsni t tet Socia la 
förhå l landen hos leverantörer nedan).

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

GRI 403: Occuptional Health and Safety 2016 403-2 Typ av skador och skadef rekvens, arbetsre laterade s jukdomar,
f rånvaro, arbetsre laterade dödsfa l l.

Under 2017 utökades implementer ingen av säkerhetspor talen t il l lagerpersona-
len. Säkerhetspor talen ska förenkla inrappor ter ing av olyckor och incidenter i 
alla länder där vi är verksamma. Vi arbetar också akt iv t med et t säkerhetsarbete 
i våra but iker, där vi genomför säkerhetsronder med fokus på bl.a. brandskydd.

Genom användning av säkerhetspor ta len har vår uppföl jn ing av olyckor och 
arbetsre laterad f rånvaro förbät t rat s. Under 2017 rappor terades fö l jande:
» 0 dödsfa l l.
» 11 olyckor som inte resul terade i f rånvaro.
» 8 olyckor som resul terade i >8 t immars f rånvaro.
» 2 arbetsre laterade s jukdomar som inte resul terade i f rånvaro.
» 4 arbetsrelaterade sjukdomar som resulterade i långt idsfrånvaro (>14 dagar).
Den samlande sjuk frånvaron uppgick under 2017 t i l l 4,7% vi lket är l ikadan 
si f f ra som 2016. 2015 låg si f f ran på 5,7%. 2014 låg sjuk frånvaron på 6,5%.

Av hänsyn t i l l våra anstä l lda har v i va l t at t in te redov isa olyckor och arbets-
re laterade s jukdomar per land. Huvuddelen (>95%) av våra medarbetare är 
kv innor, därav redov isar v i in te hel ler s tat is t ik per kön.

Långsik t ig t mål och s tändig t mål för säkerhetsavdeln ingen är at t jobba för en 
t r ygg och säker arbetsplat s för våra a l la våra anstä l lda och kunder.

Under 2018 kommer alla but ikschefer inom Gina Tricot genomgå en utbildning i 
grundläggande brandsäkerhet och HLR. Målet är at t 100% av våra but ikschefer 
ska ha genomgåt t dessa utbildningar 2020. Utbildningarna kommer at t upprepas 
var tannat år för at t säkerställa och repetera både teori och det prakt iska.

Mål 2018 är även at t 30% av a l la anstä l lda ska genomgå en e-learning 
u tb i ldning inom brandsäkerhet.
Målet för 2021 är at t 100% av a l la anstä l lda ska kunna ta del av en l iknande 
e-learning u tb i ldning som ska f innas t i l lgängl ig på f lera språk.

Under 2018 kommer ut r ymningsansvar iga, ansvar iga på huvudkontoret och 
lager genomgå utbi ldning i brandsäkerhet och HLR. Det ta sker kont inuer l igt 
var je år/var tannat år.

Vi kommer även jobba med resesäkerhet och alla landsorganisationer t illsammans 
med jourgrupp kommer genomgå en utbildning inom krishantering under 2018.
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MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Mångfa ld, jämstä l ldhet och ant id isk r iminer ing är t ydl ig t sammanlänkade i 
vår t a rbete. V i har här en påverkan i a l la våra re lat ioner, med varandra, med 
våra kunder, våra leverantörer, samarbetspar tners osv. Det gä l ler dels för 
oss at t vara öppna för o l ika människor at t a rbeta hos oss, sedan säkers tä l la 
at t v i ä r ink luderande på arbetsplat sen och at t a l la ges l ika möj l igheter t i l l 
v idare u t veck l ing.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 405-1 Mångfa ld redov isat för ledande befat tn ingar och övr iga anstä l lda. V i har inte lyckats arbeta f ram passande måt t på mångfa ld, enl ig t våra för-
hoppningar för 2017. Det ta kommer at t d iskuteras v idare under 2018.

s. 41

Ålders fördeln ing
Ledningsgrupp:
<30 år: 0 personer
30–50 år: 13 personer
>50 år: 3 personer

T jänstemän/kontor ( ink l s t y re lse):
<30 år: 38 personer
30–50 år: 88 personer
>50 år: 16 personer

But iks- och lagerpersona l:
<30 år: 1226 personer
30–50 år: 501 personer
>50 år: 31 personer

Könsfördeln ing
Ledningsgrupp: 16 personer
Andel kv innor: 31%
Andel män: 69%

St yre lse: 8 personer
Andel kv innor: 25%
Andel män: 75%

 
ANTIDISKRIMINERING

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Se beskr ivning ovan under mångfa ld och jämstä l ldhet.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

GRI 406: Non-discrimination 2016 406-1 Anta l fa l l av disk r iminer ing samt v id tagna åtgärder. Inga fa l l av disk r iminer ing har rappor terat s.

Miss tänk t disk r iminer ing kan rappor teras in anonymt i por ta l som a l la 
anstä l lda i Sver ige har t i l lgång t i l l. Anstä l lda i Norge, Danmark, F in land 
och Tysk land kan rappor tera in inc identer v ia int ranätet.
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BARNARBETE

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Risken för barnarbete l igger i vår leverantörskedja, ända ner t i l l  råvarupro-
duk t ionen. V i behöver där för angr ipa denna r isk på f lera o l ika sät t. I fabr iker 
där v i har möj l ighet at t göra rev is ioner är det ta et t mycket t ydl ig t fokusom-
råde då barnarbets f rågan fö l js upp i samband med BSCI-rev is ioner samt 
v id egna fabr iksbesök. V i har en pol icy som direk t förbjuder användning av 
bomul l f rån Uzbek is tan, Turkmenis tan och Syr ien då r isken för barnarbete 
anses för s tor.

För at t öka vår förs tåelse för f rågorna arbetar v i i nära samarbete med 
UNICEF och barnrät t spr inc iperna.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

GRI 408: Child Labor 2016 408-1 Verksamheter och leverantörer för v i lka man uppmärksammat at t det 
f inns väsent l ig r isk för fa l l av barnarbete, och åtgärder som v id tagi t s för at t 
b idra t i l l avskaf fande av barnarbete.

Det f inns en ökad r isk för barnarbete längre ner i leverantörskedjan samt i 
fabr iker med enk lare arbetsuppgi f ter såsom packning av varor. Uppföl jn ingen 
av hur vår uppförandekod når under leverantörer samt besök hos under leve-
rantörer t i l l sammans med utb i ldning av företags ledningen hos leverantörerna 
är av s tor v ik t för at t s täv ja barnarbete.

V i har nol l to lerans mot barnarbete. Om barnabete uppdagas har v i et t 
uppföl jn ingsprogram för det ensk i lda barnet samt uppföl jn ing och dia log 
med den berörda leverantören. Sedan 2010 har G ina Tr icot t i l l sammans med 
UNICEF och loka la par tners i Bangladesh dr iv i t et t u tb i ldningsprojek t på 
förskolor i Dhaka. Projek tet sy f t a r b l a t i l l  at t förebygga barnarbete.

s. 15–16

 
TVÅNGSARBETE 

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Risken för t vångsarbete l igger i vår leverantörskedja, ända ner t i l l  råvarupro-
duk t ionen. V i behöver där för angr ipa denna r isk på f lera o l ika sät t. I fabr iker 
där v i har möj l ighet at t göra rev is ioner är det ta et t mycket t ydl ig t fokusområ-
de både v id BSCI-rev is ioner och v id egna fabr iksbesök.

V i har en pol icy som direk t förbjuder användning av bomul l f rån Uzbek is tan, 
Turkmenis tan och Syr ien då r isken för t vångsarbete anses för s tor.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016 409-1 Verksamheter och leverantörer för v i lka man uppmärksammat at t det 
f inns väsent l ig r isk för t vångsarbete e l ler obl igator isk t arbete, och åtgärder 
som v id tagi t s för at t b idra t i l l avskaf fande av a l la former av t vångsarbete 
e l ler obl igator isk t arbete.

Risken för t vångsarbete bedöms störst längre ner i leverantörskedjan, dvs på 
bomullsodlingar, i spinner ier, osv. A l la potent iel la nya leverantörer genomgår 
revis ion, som bland annat avser förekomst av t vångsarbete el ler obligator isk t 
arbete. Det ta gäl ler även BSCI-revis ioner samt egna fabr iksbesök hos leveran-
törer v i lka v i har pågående samarbete med.

s. 15–16
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Socia la förhå l landen i leverantörs ledet är en s tor u tmaning för oss, och för 
hela branschen. Risken är som störs t i vår t leverantörs led av produk ter.

s. 10, 14–17

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40

GRI 414: Supplier Social Assessment 2016 414-1 Andel nya leverantörer som bedömts u t i f rån socia la k r i ter ier. A l la leverantörer som producerar modevaror för G ina Tr icot erkänner uppfö-
randekoden som är en del av genera lav ta let. En rev is ion ska vara g jord före 
förs ta inköpsorder, det kan vara en BSCI rev is ion e l ler rev is ion f rån l ik värdig t 
sys tem. Rev is ionen ska omfat ta kont ro l l av b l.a. mänsk l iga rät t igheter, 
arbetsv i l lkor ( ink l. barnarbete och t vångsarbete) samt mi l jöprestanda. V id 
rev is ioner kont ro l leras även hä lso- och säkerhetsaspek ter som kemika l ie-
hanter ing, vent i la t ion och brandskydd.  

Tota l t påbör jades samarbete med 38 nya producerande enheter under 2017. 
Samt l iga dessa har genomgåt t en rev is ion.

414-2 Negat iva konsekvenser för socia la förhå l landen i leveranskedjan och 
åtgärder som v id tagi t s.

Major i teten av våra inköp läggs hos leverantörer i det v i ka l la r r isk länder. V i 
baserar vår k lass i f icer ing av r isk länder på BSCI:s Count r y Risk Class i f ica-
t ion. V i genomför där för rev is ioner, med fokus på mänsk l iga rät t igheter och 
arbetsv i l lkor. Dessa rev is ioner genomförs inom BSCI:s rev is ionsprogram men 
v i genomför också egna uppföl jn ingar av våra leverantörer.

Under 2017 genomfördes 69 st BSCI rev is ioner och v i genomförde 261 
(131) egna uppföl jn ingsbesök. Anledningen t i l l den dramat iska ökningen av 
uppföl jn ingsbesök är vår loka la när varo i Turk iet som star tade 2017, samt 
at t regionkontoret i Bangladesh höl l for t sat t hög när varo i fabr ikerna för at t 
säkra Accord- och BSCI-ef ter levnad hos våra leverantörer. De leverantörer 
som inte uppf y l ler k raven får en åtgärdsplan. I det fa l l en leverantör inte 
v isar på f ramsteg mot åtgärdsplaner så avveck las vår t samarbete. Under 
2017 har arbetet med 3 fabr iker avs lu tat s på grund av br is tande int resse för 
förbät t r ingsåtgärder.

 
PRODUKTANSVAR

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Ur et t säkerhetsperspek t iv f inns en r isk at t det i leverantörs ledet används 
ot i l lå tna e l ler på annat sät t o lämpl iga ämnen (såsom kemika l ier och tung-
meta l ler ) och at t dessa fö l jer med i produk ten. V i måste där för på ol ika 
sät t minska r isken för at t det ta händer. Det ta produk tansvar berör såvä l 
konsumentens hä lsa och säkerhet som andra människor som r iskerat at t ha 
kommit i kontak t med dessa ämnen f ram t i l l bu t ik. Påverkan är s törs t genom 
et t a rbete i re lat ionen med leverantören, så at t v i dels arbetar förebyggande 
och också direk t (genom at t tes ta på plat s) kan upptäcka eventuel la br is ter.

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 40
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GRI 416: Customer Health and Safety 2016 416-1 Andel av bet ydande produk t- och t jänstekategor ier där påverkan på 
kunders hä lsa och säkerhet har undersök ts.

V i på Gina Tr icot bedr iver et t s tändig t arbete med at t fö l ja upp 
produk ternas kva l i tet och säkerhetsaspek ter.  

V i genomför där för tes ter på produk terna och k räver tes ter av  
våra leverantörer. Det ta arbete pågår s tändig t inom samt l iga produk tkatego-
r ier.

Andel rek lamat ioner: 0,27% (0,24%)

Återka l lade produk ter av kva l i tet s /kemika l ieorsak: 0 s t (2 s t )

DJURSKYDDSFRÅGOR

GRI 103: Management Approach 2016 103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar. Modebranschen har en indirek t påverkan på djurhå l ln ing genom at t mater ia l 
såsom ul l, dun, angora m.m används för at t t i l l verka modevaror. V i har en 
djurpol icy som reglerar ursprunget för mater ia l f rån djur, såsom användning-
en av ul l, dun och f jäder. V i t i l lå ter inte äk ta pä ls, u tan använder syntetpä ls 
och v i t i l lå ter inte hel ler angora.

Kosmet ik v i sä l jer är inte tes tad på djur i något produk t ionssteg.

s. 11

103-2, 103-3 Beskr ivning av s t y rn ing och u t värder ing av s t y rn ing. s. 39

Other disclosures Indikator saknas, endast rappor ter ing av s t y rn ing.
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Granskningens inriktning och omfattning
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rappor ten. Det ta innebär at t min (vår) granskning av hållbarhetsrappor ten har en annan inrik tning och en 
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