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20 år med

GINA
TRICOT

vi vårt hållbarhetsarbete i ett större
sammanhang och under 2017 såg vi
över hur vi än tydligare kan koppla
vårt arbete mot dessa globala mål.
Vi berör mer eller mindre alla 17 mål
men vi har landat i att fokusera på
fyra av dem:
•
•
•
•
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Tiden går fort när man har roligt.
2017 var det 20 år sedan Gina
Tricot grundades. Vilken resa vi
gjort sedan dess! Under 20 år har
vi vuxit från en butik i Göteborg till
över 180 butiker i fem länder och
försäljning till ytterligare 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 tillsammans med UNICEF utbildat närmare
26 500 barn i Bangladesh, bara för
att nämna några milstolpar.
Sommaren 2017 kom jag in som VD
på Gina Tricot. Jag slogs av det starka engagemang kring hållbarhetsfrågor som finns hos våra medarbetare.
Det är väl integrerat i det dagliga
arbetet och våra 2028 målsättningar
kring hållbara produkter och produktion är djupt rotade. Att vi 2017

Mål 5 – Jämställdhet
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Mål 12 – Hållbar konsumtion
och produktion
Mål 17 – Genomförande och
globalt partnerskap

bland annat kan se en ökning i andelen hållbara material och en nedgång
i flygtransporter, är ett resultat av
målmedvetet arbete över tid. Jag är
också stolt över de viktiga samarbeten vi har. Vi kan se att vi bidrar
till en mer hållbar produktion och till
ett bättre liv för många människor
– bland annat genom amfori BSCI,
UNICEF-samarbetet i Bangladesh och
Accordet. Att fortsätta vårt engagemang inom Accordet efter att den
första avtalsperioden löper ut i maj
2018, är en självklarhet. Vi är inte
klara med de åtgärdsplaner som är
satta och vi kan se en positiv skillnad i våra fabriker tack vare arbetet
som skett hittills.

Vi arbetar för att stärka kvinnor,
bland annat genom att ge kvinnor inspiration och självförtroende genom
våra kläder men även i arbetet internt och i våra produktionsled. 2017
berördes vi alla av #Metoo-uppropet
och för oss var det en självklarhet att
agera direkt. Vi vidtog åtgärder och
spred information inom organisationen med en påminnelse om att inga
trakasserier eller kränkningar i någon
form hör hemma på Gina Tricot.
Under 2017 har vi också stöttat UN
Women och deras arbete för en jämställd värld, fri från våld och diskriminering av flickor och kvinnor.

Vi är en del av vår omvärld och vi
vill vara en del av omställningen mot
ett mer hållbart samhälle. Genom de
17 globala hållbarhetsmålen sätter

Detta här är det sjätte året vi ger ut
en hållbarhetsredovisning men det är
första året som vi berörs av den nya
årsredovisningslagen om tillhanda-

hållande av icke-finansiell information och redovisningen avges av
vår styrelse. Vi har valt att redovisa
enligt GRI Standards, Global Reporting Initiatives senaste riktlinjer.
Du får bland annat en inblick i vårt
hållbarhetsarbete inom ramen för de
17 globala hållbarhetsmålen, hur vi
arbetar med hållbara material och
cirkulärt mode, hållbar produktion
och transporter. 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 att
kontakta oss.

Magnus Månsson

high
standards
SUIT YOU

– Gina Tricot i världen –
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2028 ska vi endast erbjuda produkter vars miljöpåverkan är så nära
noll som möjligt. Målsättningen 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 att
världen har stora utmaningar för att
uppnå de globala hållbarhetsmålen
till 2030. Men med vår egen 2028plan är vi med och bidrar.

målen för ett mer modernt språk och
anpassat efter senaste forskning och
rön. Innebörden och ambitionen i
målen är fortsatt densamma.

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

SATSA MEST DÄR VI K AN
GÖRA STÖRST SKILLNAD
AFFORDABLE AND
Alla 17 hållbarhetsmål är viktiga och
CLEAN ENERGY
vi försöker påverka dem i en positiv
riktning, direkt eller indirekt. Men
vi har också valt att satsa extra på
några av målen.

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

2028 ska Gina Tricot enbart erbjuda:
• Produkter i material som är miljömässigt hållbara.
• Produkter som är designande NO
POVERTY
enligt en cirkulär modell.
• Produkter som är producerade och
transporterade på ett hållbart sätt.
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”Vid kartläggning av vår påverkansgrad på de 17 hållbarhetsmålen fann vi att 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
THE just
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Möt våra

2028

-mål

Det är här vi tar vårt avstamp och hämtar kraft. Målen är
vår guide i hållbarhetsarbetet – en trygghet, en påminnelse
om vad vi ska prioritera och inspiration i vardagen.
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MILJÖMÄSSIGT HÅLLBARA
MATERIAL – MÅL 12 & MÅL 17
”Viljan att nå målet finns i alla led
inom produktion, från design till
inköp”, berättar Ida Strand, tf.
Kvalitetschef på Gina Tricot.
Förutsättningar under utveckling
Att arbeta för mer miljömässigt
hållbara material innebär att vi hela
tiden behöver hålla oss uppdaterade
med ny forskning och utveckling

1

på området. När vi klassar de olika
materialen som finns på marknaden
utgår vi från vedertagen branschpraxis. Utvecklingen går snabbt
framåt och listan på material vi idag
ser som miljömässigt mer hållbara,
kommer att uppdateras och justeras
på vägen mot 2028. Vart tredje Gina
Tricot-plagg var gjort i ett mer hållbart material 2016. 2017 är vi uppe
i nästan vartannat plagg.
Arbetet med vårt mål berör många
av de globala hållbarhetsmålen,
men framför allt mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt mål 17 –
Genomförande och globalt partnerskap.
För att nå målet behöver vi innovation
och goda samarbetspartners.
”Att exempelvis göra en av våra
bäst säljande jeansmodeller, Molly,
i Better Cotton och på så sätt göra
det enkelt för kunden att välja ett
mer hållbart alternativ, är ett bra
exempel på nudging som vi är stolta
över”, säger Ida Strand.

Ekologisk bomull

3

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

Better Cotton

1. Better Cotton 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%)

2

Lenzing viscose®

– Gina Tricot i världen –

CIRCULAR
never goes
out of style.

7

DESIGN FÖR CIRKULÄRT MODE
– MÅL 12 & MÅL 17
”När uppropet inom modebranschen
kom för mer cirkulärt mode via Global
Fashion Agenda´s (GFA) 2020 Circular 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. Fler material och kompositioner
kommer att bli återvinningsbara inom
en snar framtid. Samtidigt behöver
en storskalig sortering av textilt
avfall och teknikerna för materialåtervinningen utvecklas. Ledordet för
att lyckas med detta är samarbete,
både mellan branschens aktörer och
mellan branschen och samhället. Vi
behöver säkra att plagg lämnas in
för återvinning, och det måste finnas
aktörer som har storskalig teknik för
att kunna ta hand om alla typer av
material.

Det måste börja från början
Uttjänta plagg ska vara en resurs
och vi behöver arbeta för att säkra
detta 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-

”Human Bridge och Fretex skapar
möjligheter att ge våra kunders
inlämnade plagg ett andra liv, via
second hand eller genom återvinning.
Via Sipex-projektet skapar vi förutsättningar för nya sorterings- och
återvinningstekniker”, fortsätter
Johanna Jigmo-Linde, Hållbarhetschef på Gina Tricot.

– Gina Tricot i världen –

THERE’S
8

only one

HÅLLBARA TRANSPORTER OCH
PRODUKTION – MÅL 5, 8, 12 & 17
Hela resan räknas
I planeringsfasen för varje ny produkt
finns alltid val av transportslag med.
Sedan många år tillbaka har Gina
Tricot nolltolerans för flygtransport i
planeringsfasen. Vi förespråkar båt,
tåg eller intermodal, det vill säga
en kombination där merparten är de
förstnämnda samt lastbil, snarare
än enbart lastbilstransport. Vi ser
dessvärre att flyg fortfarande förekommer, men då som en konsekvens
av något, exempelvis hamnstrejk
eller försenad produktion. Dock är
det som sagt undantag och enbart
en liten andel (2017 stod flygfrakter

för 2% av våra transporter). Utöver
val av transportslag behöver vi även
transportera smartare. Genom att
planera transporterna kan vi samfrakta. Då blir frakten mer platseffektiv, vilket är både miljömässigt
och ekonomiskt bättre.
En utmaning i många led
Vårt arbete med hållbar produktion
omfattar alla led i vår produktion. En
fråga vars komplexitet vi är ödmjuka
inför och något som är en av branschens större hållbarhetsutmaningar.
Trots långa, komplexa material- och
produktionskedjor är vi fast beslutade om att försöka nå hela vägen ner
i leverantörskedjan och vår uppförandekod omfattar samtliga led.

För att nå målsättningen behöver vi
olika typer av samarbeten och lokal
närvaro. Därför samarbetar vi bland
annat med internationella organisationer som BSCI och UNICEF. Vi märker även goda resultat av vår egen
lokala närvaro. I Turkiet där vi har
merparten av vår produktion har vi
exempelvis arbetat oss ner i leverantörskedjan under 2017. Det innebär
att vi kommit i kontakt med våra leverantörers leverantörer och att vi då
till exempel kunnat arbeta med bland
annat spinnerier och tvätterier kring
vattenkonsumtion, energianvändning
och andra viktiga frågor. Vi ser en
positiv utveckling och vi fortsätter
med starkare insatser under 2018.

WAY TO GO.

sustainable.

– På väg mot 2028 –

MED BÄTTRE
material BLIR
VI BÄTTRE
2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda
produkter som är miljömässigt hållbara.
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Att gå mot mer miljömässigt hållbara plagg är inte okomplicerat. Det
vi tror är bästa lösningen idag kan
snabbt förändras. Listan med material som vi i dag klassar som mer miljömässigt hållbara kommer troligtvis
att utökas allteftersom tekniken och
kunskapen utvecklas. Samtidigt vet
vi också att vissa av materialen även
kan falla bort av samma orsak. Det
är en del av utmaningen.
Material vi idag klassar som mer
miljömässigt hållbara:
• Ekologisk bomull
• Bomull från Better Cotton Initiative
• Lin
• Tencel®
• ProViscose®
• ProModal®
• Lenzing viscose®
• Ecovero®
• Återvunna material

HÅLLBAR SKOG ÄR MODE
Skogen är en viktig råvara för dagens
mode. Viskos, Lyocell och Modal är
bara några fibrer som kommer från
trämassa. I takt med att textilindustrin behöver mer trämassa till textilfiber ökar risken att 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 att fasa ut
den traditionella viskosen till förmån för viskos från Lenzing™ med
tillverkningsprocesser som är mer
skonsamma för miljön. EcoVero™fibern är tillverkad av trämassa från
hållbart producerad skog (FSC®eller PEFC®-certifierad) och har den
strikta miljöcertifieringen EU Eco-

Label. Lenzing™ borgar för en hög
miljöstandard i viskosproduktionen.
EcoVero™ tar ett nytt rejält kliv med
en markant lägre miljöpåverkan.
Utöver framställningstekniken är
transparens ledord för den nya viskosen. Konsumenterna förväntar sig
att dagens varumärken och återförsäljare 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 att 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 miljöorganisationen CanopyStyle arbetar för att
skydda skogar, djurarter och klimatet.
CanopyStyle arbetar för att utveckla
innovativa lösningar, göra leveranskedjorna mer hållbara och skydda
världens kvarvarande urskogar och
hotade skogar. 750 organisationer ingår i CanopyStyles nätverk för att nå
detta mål. Med stöd från enskilda donatorer som känner lika starkt för vår
planet som vi gör, kan CanopyStyle
fortsätta bedriva sitt goda arbete.

– På väg mot 2028 –
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BOMULL – MATERIALET
OCH UTMANINGARNA
Bomull är en av världens mest vattenkrävande och besprutade gröda. Det
värdefulla vattnet, den dyra konstgödningen 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 sammantaget ger mer förorenat vatten. Dessutom 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 världsmarknadspris är det en utmaning när
gården ska finansieras, gödsel och
bekämpningsmedel ska köpas, vattenpumpar ska repareras och bomullsplockare ska betalas. Samtidigt måste
familjen ha mat och barnens skolgång
ska betalas. Det finns många rapporter 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 att påverka
detta i en positiv riktning genom
Better Cotton Initiative (BCI). BCI är
inte en tredjeparts miljömärkning

eller certifiering utan ett utbildningsprogram som bygger på de bästa
metoderna för en mer hållbar odling.
Genom BCI får bönderna utbildning
i att ställa om och gå mot ett mer
hushållande tänk kring vatten, kemikalier och bekämpningsmedel. På så
sätt kan skörden säljas även under
den tid omställningen pågår och för
barnen i familjen säkras skolgång.
Det betyder däremot inte att bomullen 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 bomullsodlarens situation tryggare, vinner
vi mycket annat. Ökad avkastning
betyder mer pengar i plånboken och
möjligheten för exempelvis fler barn
att gå i skolan”, berättar Ida Strand,
tf Kvalitetschef.
”Vi tror att Better Cotton är ett steg
i rätt riktning för den omställning
som bomullsindustrin behöver göra”,
säger Ida Strand.

– På väg mot 2028 –

PÅ DJURENS SIDA
Vi tar självklart ställning för djurs
välbefinnande och därför är kraven
på produkter som härstammar från
djur med i våra avtal med leverantörer och en del av den initiala
dialogen. Vi har ingen äkta päls i
våra produkter och därför föll det sig
naturligt att signera Fur Free Retailer
och kunna visa våra intressenter att
vi tar ställning. Under 2017 implementerade vi även Svensk Handels
Djurskyddspolicy som lanserades
under sommaren. Då policyn var i
linje med våra värderingar och redan
satta rutiner, var signering och
implementering av policyn inget stort
steg. Några exempel på våra djurskyddskrav:
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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 initiativet. Vi hade även tagit ett strategiskt
beslut att göra en av våra bästsäljande 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 musikvideo. 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.

Etisk djurhållning
Vi accepterar enbart biprodukter från
köttproduktion och vi har nolltolerans
mot att djur föds upp i burar och
hanteras illa under processen.
Ull och läder
Vi accepterar enbart ullfiber från
tamdjursproduktion. Angoraull är
omdiskuterad och vi tog tidigt ställning till att inte accepterar detta i
våra produkter. Även för läder ställer
vi specifika krav där vi enbart köper
från godkända garverier. Läder
från kor i Indien är exempelvis inte
accepterat.
Päls och fjädrar
Våra pälsprodukter är enbart gjorda
i syntetiskt material. Dun och fjädrar
som hamnar i våra produkter är certifierade för att garantera att de inte
kommer från levande djur.
Kosmetik och djurförsök
Gina Tricot har förutom kläder och
accessoarer även kosmetik i sortimentet. Kosmetikan är inte testad på
djur i något av produktionsstegen.
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V I SK A BLI bättre
PÅ ATT TÄ NK A

i cirklar

2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda produkter
som är designade enligt en cirkulär modell.
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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 skonsammare för plaggen.
”Vi behöver välja rätt blandning av
olika fiber för att plaggen ska hålla för
nötning och tvätt, säger Elin Hulin, Purchase & 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 område på frammarsch. Samarbete och
innovation är och har varit två starka 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 insamlingen 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 funktionsdugliga 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 att
systematiskt nå en hållbar lösning
för återvinning. 2016 gick vi in i ett
projekt för textilsortering tillsammans
med bland andra Human Bridge, IVL
Svenska Miljöinstitutet, Kemikalieinspektionen och H&M. Projektet som
heter Siptex (Svensk Innovationsplattform för Textilsortering), utforskar möjligheterna för en automatiserad sortering av textilier som ska
kunna ge både hög utsorteringsgrad

och en hög renhet i de utsorterade
textilsorterna.
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 biståndsprojekt med
Branschen uppmanades
pengar, kläder och
även att säkra mål och arbete
annat viktigt mamed cirkulärt mode via Danish
terial. Vi har även
Call for Action våren 2017. Vi har
ett samarbete med
under året signerat och antagit
Fretex i Norge.
mål inom ramen för Circular
Produkter som av
Fashion Commitment.
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.
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LOVE IS
circular.

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 katastrofområden organisationen verkar i. I vintertid
är exempelvis behovet av värmande
kläder stort medan tunna sommarkläder 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 att samfinansiera 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, sorteras 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 enbart
5% till förbränning. Dessvärre har vi

ingen möjlighet i dagsläget att 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 ett upprop för ett mer
cirkulärt mode genom 2020 Circular
Fashion Commitment, var det en

självklarhet för Gina Tricot att skriva
under. Som organisation åtar man
sig att sätta mål kring minst en av de
satta 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.
NYTÄNK ANDE OMTANKE
Under 2017 genomförde Gina Tricots
inköpare en workshop tillsammans

med Re-Textile med fokus på att hitta
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 återanvändning av textilier. Ett projekt med syfte
att ge inblick i svensk design och
hantverk, kreativ, kulturell och språkligt utvecklande samt skapa nätverk
ut mot arbetsmarknaden. Kläderna
som togs emot syddes om, såldes
och pengarna gick till en gemensam
studieresa för de involverade.
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V I SK A VÄLJA EN bättre
VÄG, hela VÄGEN

Getting there

in style.

And with
CHAR ACTER.

2028 ska Gina Tricot enbar t erbjuda produkter som är
producerade och transpor terade på et t hållbar t sät t.
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.
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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 samarbete. ”Vi ser att detta gynnat våra
diskussioner och arbetet med både
hållbarhet, kvalité och leveranssäkerhet”, säger Emma Garrote, Sourcingoch produktionschef på Gina Tricot.
Gina Tricots produkter produceras i
bland annat Turkiet, Kina, Bangladesh, 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 leveranssäkerhet, designinput, kvalitet, CSRarbete 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 viktningen 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 att det
finns en fortsatt positiv trend med en
högre andel guldleverantörer. ”Leverantörsutvärderingen ger oss en bra
plattform för förbättringsarbete, där
alla hos oss som har kontakt med
leverantören ger sin feedback på leverantörens prestanda. Detta skapar
konkreta åtgärder för leverantören
att ta vidare vilket vi ser ger goda
resultat”, fortsätter Emma Garrote.

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.

Ej utvärderade
11% (7%)
Brons
1% (2,5%)

Diamant
12% (20,5 %)

Silver
5% (24%)

Guld
71% (46 %)

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 uppnå en guld- eller diamantklassificering.
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*
LEVERANTÖRSSTATUS

2015

2016

2017

72

73

57

132

144

115

Antal genomförda BSCI-inspektioner

73

74

69

Antal uppföljningsbesök av Gina Tricot

75

131

261

Antal leverantörer
Antal produktionsenheter

Under 2017 har vi satsat på färre leverantörer för att möjliggöra ett tätare samarbete.
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PÅ PLATS I VERKLIGHETEN
Vi har under året ökat närvaron på
plats. I Bangladesh ökade vi antalet
besök med 14% jämfört 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
haft möjlighet att djupdyka i leverantörsledet och vi genomför besök
längre ner i produktionskedjan.
Den egna närvaron och de besök vi
gör själva är ett komplement till den
tredjepartsgranskning 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 medlemmar i amfori Business Social

Compliance Initiative – BSCI, en av
världens största organisationer för
att 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 tredjepartsrevisorer. Plattformen 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 gemensamt. Utöver tydligare krav gentemot
leverantörer kring vårt ställningstagande, gick vi gemensamt ihop och
skrev ett brev till President Erdogan
i Turkiet rörande vår syn på hur möj-

Övriga Europa
3% (4%)

Bangladesh
13% (15%)
Indien
3% (4%)

Kina
27% (28%)

Turkiet
43% (40%)

GINA TRICOTS
INKÖPSMARKNADER 2017
Pakistan
11% (9%)

Baserat på inköpsvärde.
Föregående år inom parentes.
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ligheterna för syriska flyktingar att få
legala anställningar kan förbättras.
Vi fick inget svar, men det visar att
vi tar frågan på allvar och visar på
vårt ställningstagande”, fortsätter
Johanna Jigmo-Linde.
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Genom BSCI’s plattform följs produktionsenheterna upp med satta
intervall där vi som standard, har semiannonserade besök. Det innebär att
fabriken får ett tidsintervall på fyra
veckor när besöket ska ske och inte
ett exakt datum. Fullt ut annonserade besök, det vill säga när fabriken
får ett exakt datum för revision,
sker enbart när fabriken genomför
revision inom BSCI för första gången.
Samt i undantagsfall när vi i samtal

med fabriken beslutar om ett datum.
Även oannonserade besök sker i
undantagsfall och när vi ser behov
av det. Inom ramen för BSCI har vi
inte genomfört några oannonserade
besök, men i Turkiet och Kina har vi
själva genomfört ett oannonserat besök i respektive land. Ett hos en för
oss ny leverantör, och ett annat med
bakgrund i starka misstankar om
avvikelser mot vår uppförandekod.
Båda fabrikerna klarade sig bra i
våra uppföljningar.
Under 2018 kommer BSCI att få
namnet amfori BSCI, men organisationen och arbetet kommer att vara
detsamma.

11 PRINCIPER I VÅR UPPFÖRANDEKOD
• Föreningsfrihet och rätt att 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

UNICEF
Gina Tricot haft ett samarbete med
UNICEF sedan 2011. Mellan 2011
och 2016 bedrevs ett utbildningsprojekt i Dhaka, Bangladesh där totalt
26 440 barn deltog.
”Vi är oerhört stolta över resultaten
från det första projektet och vi följer
upp med UNICEF i ett 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 fabrikerna utbildning och stöd för att nå
sju standardkrav för att stötta kvinnor
i arbete. Kraven rör möjligheter till
amning, förskoleverksamhet, föräldraledighet, lön och sjukvårdsförmåner,
icke-diskriminering, anställnings- och
hälsoskydd.
”Med en personalstyrka som till nästan 97% utgörs av kvinnor, kommer
engagemanget i att stärka kvinnor
helt naturligt för oss. Genom UNICEF
får vi möjlighet att bidra till en positiv utveckling för flickor och kvinnor
i ett av våra produktionsländer”,
fortsätter Johanna Jigmo-Linde.

– På väg mot 2028 –
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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 Dhaka, där en fabriksbyggnad kollapsade
i april 2013 och tog 1 129 liv. Över
200 internationella företag är idag
anslutna till Accordet och arbetar
aktivt för att skapa en bättre och
säkrare klädindustri. Genom avtalet
åtog vi oss som företag att under
fem år arbeta med åtgärdsplaner
för de fabriker som vi arbetar med
i Bangladesh. Alla resultat från det
åtgärdsarbetet är offentliga, vilket
ger en viktig transparens i arbetet.
Tanken var att vi efter fem års arbete
skulle ha säkrat alla nödvändiga
åtgärder och lämna över uppföljningsarbetet till den lokala regeringen och myndigheter. Dessvärre insåg
vi alla att 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 rapport) signerat
det nya Accordet och Gina Tricot är
givetvis ett av dem.
”Våra fabriker har arbetat hårt för
att säkra sina fabriker och en god
arbetsmiljö för sina anställda. Vi har

fabriker som fått ”Recognition
Letters” från Accordet då de fullt
ut klarat av de satta kraven. Jag
är givetvis väldigt stolt över detta”,
säger Masud Rana, CSR-koordinator
för Gina Tricot i Bangladesh. ”Men
jag ser också att vi inte är färdiga
och det känns bra att vi är ett av
de företag som valt att fullfölja vårt
arbete inom Accordet genom att
signera för fortsättningen med 2018
Accord.”

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 deltar. Accordet är ett juridiskt
bindande avtal som i sitt
nuvarande format sträcker
sig fram till maj 2018. Efter
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.

QUIZRR
QuizRR arbetar för att säkra arbetsplatser och skapa schyssta arbetsvillkor genom att utbilda arbetarna i
fabrikerna. Utbildningen sker genom
en digital utbildningsplattform och
skapar mätbara resultat och uppföljning. Gina Tricot var med i pilotfasen
som startade 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 utbilda och stötta fabriker i att 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 m 3 vatten
• 4 201 ton växthusgaser
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”Vi har sedan några år en nolltolerans för flyg i planeringsfasen av
produkten. Sedan händer det att vi
blir tvungna att flyga hem produkter
på grund av olyckliga omständigheter
under produktionsfasen. Detta kan
bero på förseningar eller hamnar
som strejkar”, berättar Elin Hulin,
Purchase & Design Director.

Kartongerna som kommer från våra
leverantörer återanvänds för leveranser ut till våra butiker.
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER FRÅN TRANSPORTER
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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.

Lastbil

Båt

Flyg

Sjö/Flyg

55

3%

123

Flyg

32

%, beräknat på antal inköpta varor, per transportsätt

157

2016

446

2015

425

FÖRDELNING AV GODSTRANSPORTER

647

745

Under 2017 fanns en målsättning
att nå 100% intermodala transporter
från Turkiet. Vi nådde enbart 50%
och kommer under 2018 att fortsätta fokusera ansträgningarna. 2016
började vi även att testa att ta hem
varor med kombinationen tåg och
lastbil, ett 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
att fortsätta att försöka öka andelen.
Totalt sett minskade vi våra utsläpp
från transporter med 22% mot
föregående år. Detta framförallt tack
vare en minskning av flygfrakter.

813
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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 att säkra effektiva
transporter, för både miljön och
ekonomin. 2014 tog vi över vår egna
logistik- och lagerverksamhet vilket
möjliggjorde bättre kontroll och
utveckling. En effektiv och medveten process gör att exempelvis mer
miljömässigt hållbara transportslag
såsom båt, tåg och kombinationer av
dessa (så kallade intermodala transporter) används istället för flyg.

Intermodal

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.

– Gina Tricot-andan –

NÄR AMBITION
OCH TILLIT

skapar frihet
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Vi lyckas som företag när vi rekryterar medarbetare som delar vår
värdegrund och som väljer att stanna
för att utvecklas tillsammans med
oss. Därför måste vi arbeta långsiktigt och hårt, varje dag, för att skapa
en sund och attraktiv 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 viktig del av
samhället när det gäller jämställdhet och framförallt med att stärka

kvinnors karriärvägar och möjlighet
att utvecklas. I Gina Tricots introduktionsprogram får alla anställda
en individuell karriärplan som följs
upp i utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Det ger en positiv start
och är extra viktigt eftersom vi ofta
satsar på yngre och mindre erfarna
medarbetare.
”Det ger en stolthet att jobba på ett
företag som vågar satsa på dig även
om du har liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Och att vi ger alla
goda möjligheter att växa och hitta
sin väg i karriären.”
Med 1 892 anställda inom 25 avdelningar i 5 länder finns det goda
möjligheter att utvecklas inom Gina
Tricot, oavsett om du vill jobba utomlands eller byta jobb på hemmaplan.

A GREAT AND FUN
PLACE TO WORK
Efter att ha utfört den årliga
medarbetarundersökningen med
Great Place To Work, så kan vi
konstatera att Gina Tricot verkligen är ”a great place to work”.
Ett resultat vi är stolta över:
Trust Index© Average

77%

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

75%
79%
84%

Trust Management
Are proud of what they do
Enjoy the people they work with

A Great Workplace?

83%

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

– Gina Tricot-andan –

AKTIVT ARBETE FÖR
ATT MÅ BRA PÅ JOBBET
Höga prestations- och ambitionskrav
är något som karaktäriserar majoriteten 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 bidra till att bromsa medarbetarna lite.
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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 stärka kvinnor och vi har under många år
haft en policy för vårt ställningstagande kring trakasserier och kränkningar.
Med anledning av #Metoo påminde
vi organisationen om policyn och vårt
ställningstagande.

HR är också ett stöd till företagets
chefer när det kommer till att coacha
och leda medarbetarna. Under våren
arbetade HR med alla chefer i organisationen 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 effektiv organisation”, berättar Heléne Kry.
ETT LEVANDE OCH LÖNSAMT
VÄRDERINGSARBETE
Under 2017 har Gina Tricot fortsatt
arbeta aktivt med och kommunicera
ut vårt kultur- och värderingsarbete till all personal i organisationen
med sin Employer Value Proposition
(EVP). Till vardags är värderingarna
en guide som underlättar hur vi tar
beslut på alla nivåer och hur våra
medarbetare beter sig mot kollegor.

EQUALITY
SPARKS

change.

”Förhoppningsvis har #Metoo blivit
en väckarklocka som kan leda till en
långsiktig förändring, som skapar en
kraft i samhället att ta oss an problemet på allvar” säger Fabian Månsson,
styrelsemedlem Gina Tricot. ”Trakasserier och kränkningar oavsett form
är inget som hör ihop med en sund
arbetsmiljö. Vi bör alla vara med och
skapa den arbetsplats och det samhälle vi vill ha framöver”. fortsätter
Fabian Månsson.
Gina Tricot har även sedan ett par
år ett whistleblower-system där
våra medarbetare kan rapportera
in eventuella händelser. I dagsläget
har vi inte fått in något ärende av
#Metoo-karaktär.
Vårt kontinuerliga arbete med att
stärka kvinnor inom företaget och i
samhället fortsätter.

– Gina Tricot-andan –
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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 riktig 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, mångfald och arbetsmiljöfrågor för modeller.
Policyn är unik eftersom den riktar sig
till hela branschen med alla de roller
och discipliner som utgör industrin; designer, 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 MIK AS.
Ett stort antal aktörer, däribland Gina
Tricot har undertecknat policyn.
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YOU

rule the world.

be kind.

– Gina Tricot-andan –

EN HÅLLBAR

karriär
Från student i Borås till Production Office
Manager i Shanghai. Häng med på Johanna
Strömbergs hållbarhetsresa hos Gina Tricot.
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Berätta lite om din bakgrund och vad
du hunnit med på Gina Tricot.
Jag studerade textilekonomprogrammet och kände tidigt att det fanns
något hos Gina Tricot som lockade
mig. 2011 skrev jag min C-uppsats
för Gina om konsumenternas syn på
ekologisk bomull. Att nu 7 år senare
få arbeta med hållbarhetsfrågorna
dagligen var inget som fanns i tanken
då, men visst känns det lite som att
cirkeln är sluten nu.

förstå och se helheten, att inte bara
ha läst om produktion i skolboken
utan även att ha fått se och röra vid
den. Man förstår först vart mjölken kommer ifrån när man har sett
kon på ängen, brukar man ju säga.
Tanken var att jag skulle stanna i ett
år men jag fick chansen att utvecklas på plats och tog över ansvaret
för kontoret som Production Office
Manager. Så ett år blev två år. Två
lärorika år med många intryck.

Jag började på Gina som inköpsassistent och under 2,5 år arbetade jag
med olika produktgrupper vilket gav
mig en inblick i flera av våra produktionsländer och produktionscykler.
2014 fick jag möjligheten att flytta
till Shanghai och arbeta som Product
Manager. Jag lockades av att fullt ut

Vilka erfarenheter tar du med dig
från Kina tillbaka till Sverige?
Utan tvekan mötena med alla dessa
människor. Insikten av att 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

EV ERY

path

IS YOUR

runway

Johanna Strömberg,
Sustainability Coordinator

– Gina Tricot-andan –

tillsammans. Att 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 underskatta de korta,
men personliga mötena.
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Vad var det som väckte ditt engagemang för hållbarhetsfrågor och CSR?
Förändringens kraft fascinerar mig
och i Kina blev det tydligt att 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 att få se
hur det kontinuerliga arbetet med
leverantörerna och Ginas värderingar kan bidra till förändringar för de
enskilda individerna, betyder mycket.
En tumme upp från någon eller ett
leende från sömmerskan i fabriken,
och mitt hjärta klappar lite extra. Det
är häftigt! Så när chansen att börja
på hållbarhetsavdelningen dök upp
så tog jag den.
Vad har du hunnit med under ditt
snart dryga år på hållbarhetsavdelningen? Starkaste minnet?
Året har bjudit på mycket nytt,
mycket intressant och jag har fått
jobba nära många kloka människor,
men det absolut starkaste minnet är

när jag träffade barnen i UNICEF’s
förskolor i Bangladesh som Gina
stöttar. Det var många känslor på
en och samma gång, men jag kände
instinktivt att jag hamnat rätt. Att vi
som företag är med och påverkar,
inte bara det lokala samhället på ett
positivt sätt, utan även den enskilda
individen. Det är överväldigande men
också ett bra kvitto på att jag valt
rätt.
Vad är roligast med att
arbeta med hållbarhet?
Det roligaste måste jag säga är att
vi i hållbarhetsfrågan inte är konkurrenter med andra i branschen.
Vi inspirerar, stöttar och påverkar
tillsammans. Det är oerhört stimulerande.
Vad ser du är nästa stora
grej inom hållbarhet?
Cirkulärt mode har varit uppe för
diskussion under en tid. Jag tror att
den diskussionen kommer att brytas
ner och att ännu mer fokus kommer
att hamna på vad som händer med
produkterna efter kundens användande. Vi kan inte göra kundernas
val, men vi har ett ansvar att försöka
påverka det. Det innebär att vi behöver satsa mer på globala samarbeten
och bli ännu bättre på att få med oss
produktionsländerna i diskussionerna. Vi kommer att 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
erfarenheter skapar dynamik och
lösningar. För mig var det nyfikenhet
och möjligheten att positivt påverka som blev starten för min egen
hållbarhetsresa. Var beredd på att
det ibland kan kännas tungt med de
ständiga förändringarna inom området, men det är samtidigt charmen.
Det händer mycket, så kolla, lyssna,
ta in – var frågvis! Desto mer du ser,
desto större insikt får du.

– Gina Tricot-andan –
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STÖD FÖR EN JÄMSTÄLLD VÄRLD
Under 2017 valde Gina Tricot att
stötta UN Women Sweden i sitt 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 kvinnodagen den 8 mars försäljningen av
Onebracelet. Armbandet är exklusivt
designat för UN Women och när du
bär Onebracelet visar du ditt stöd för
kvinnors och flickors rättigheter. Tillsammans kämpar vi för en jämställd
värld fri från diskriminering.

EN NY VIKTIG TRADITION
FORTSÄTTER
2016 startade 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, modevisning och auktion, där privatpersoner
bidrog till att samla in 35 100 kr till
förmån för cancerforskningen.

GINA TRICOT GRAND PRIX VISAR
ATT HÅLLBARHET VINNER
Sedan 2009 har vi varit med och arrangerat 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 Miljödiplomerades 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 träffa ryttare och
besöka stallarna. Vi skänkte även
biljetter till ett boende med ensamkommande flyktingbarn i syfte att
väcka intresse för en aktiv fritid inom
ridsporten.

– Gina Tricot-andan –

det hände

2017

BETTER
HABITS

change

THE
WORLD

FÖR BÄTTRE BÄRVANOR
Den 1 juni 2017 lanserades initiativet One Bag Habit i Sverige; ett
branschinitiativ där flera företag i
detaljhandeln har anslutit sig. Initiativet handlar om att 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 stöttar hållbar
utveckling. Gina Tricot var med från
start och allt överskott från Gina
Tricots påsförsäljning i Sverige har
hittills tillägnats UN Women. På Internationella flickdagen den 11 oktober
skänkte vi 680 000 kronor för första
kvartalets överskott och pengarna
från påsförsäljningen under årets
sista kvartal gick även de till UN Wo-

Omnichannel och tillhörande service för att kunna stötta 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 att 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 plastpåseanvändandet med nästan 60%. Vi är
positiva till utvecklingen och ser över
införande av initiativet i våra övriga
försäljningsländer. Först ut är Norge
och därefter Finland.

Terrorattacken i Stockholm påverkade våra butiker och medarbetare
både fysiskt och mentalt. Framför allt
i Stockholm city, men även i resten av
landet. Snabb hantering, kommunikation, stöd, hjälpinsatser samt stängning av samtliga butiker i Sverige genomfördes 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
efterhand fick vi som företag en eloge
från vår personal för sättet vi hanterade detta på, med bra krishantering
och genomförande i alla led.

I´ve got heels
HIGHER THAN

your standards.

– Partnerskap för förändring –

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
samarbeten inom hållbarhetsområdet.

Foto: UN Women/Gustavo Stephan
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VÅRA
SAMARBETEN
från A–Ö

– Partnerskap för förändring –
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THE ACCORD ON FIRE AND
BUILDING SAFETY IN BANGLADESH
The Accord on Fire and Building
Safety in Bangladesh är ett internationellt avtal med åtgärdsplaner
inom byggnads-, brand- och elsäkerhet. Avtalet upprättades för att
skapa säkrare fabriker i Bangladeshs
klädindustri efter katastrofen Rana
Plaza 2013 när en fabriksbyggnad
kollapsade i huvudstaden Dhaka och
1 129 personer miste livet. Accordet
är ett samarbete mellan internationella och lokala fackföreningar,
klädföretag och intresseorganisationer. Totalt ingår över 1 600 fabriker
i programmet. Gina Tricot skrev på
avtalet 2013 och har även signerat
Accord 2018 som sträcker sig efter
maj 2018 och tre år framåt.

BETTER COTTON (BCI)
Better Cotton Initiative (BCI) är en
icke-vinstdrivande organisation som
verkar för en bättre framtid, både
för människor och samhällen med
bomullsproducerande jordbruk och
för industrin där bomullen spelar en
viktig roll. Inom ramen för BCI utbildas bönder i mer hållbara metoder
inom allt från vattenanvändning till
gödsel och insektsbekämpning. Målet är inte att skapa ekologisk bomull
utan att bidra till en mer hållbar
bomullsproduktion i större skala och
förbättra försörjningen för bomullsproducenterna. Gina Tricot har varit
medlemmar i Better Cotton Initiative
sedan 2011.

AMFORI BUSINESS SOCIAL
COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI)
amfori Business Social Compliance
Initiative (BSCI) är en organisation
som arbetar för att förbättra arbetsvillkor i leverantörsledet. amfori BSCI
sammanför i nuläget över 2 000
företag kring en gemensam uppförandekod och stödjer dem i deras
arbete med sociala och miljömässiga frågor i leverantörskedjan. Gina
Tricot har varit medlemmar i amfori
BSCI sedan 2011. Som medlemmar
förbinder vi oss att implementera
uppförandekoden i våra leverantörskedjor. Vi får också tillgång till en
plattform som samlar revisioner och
information kring våra leverantörer,
ett viktigt verktyg i vårt kontinuerliga
arbete kring utvärdering och uppföljning i producentledet.

CANOPYSTYLE
CanopyStyle är ett 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
att gemensamt kunna påverka och
påskynda fiberproducenterna. Målet
är att skydda hotade skogar och att
det ska utvecklas innovativa lösningar för en mer hållbar fiberproduktion.
Gina Tricot bidrar till CanopyStyles
arbete genom att engagera våra
leverantörer och nedströms skapa
transparens i viskosledet. Genom
att kartlägga vår produktionskedja
för viskos kan vi i den utsträckning
det är möjligt säkerställa att våra
produkter inte tillverkas av trä från
urskogar eller hotade skogar.

– Partnerskap för förändring –
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FUR FREE RETAILER
Fur Free Retailer är ett världsledande program som initieras av Fur
Free Alliance; en sammanslagning
av djur-och miljöorganisationer på
global nivå. Programmet engagerar
och motiverar företag till att bli pälsfria och bidrar till transparens för
de konsumenter som söker pälsfria
produkter. Ett led i detta är en digital lista som navigerar konsumenten
till de företag som valt att vara en
del av programmet, vilket Gina Tricot
varit sedan 2011.

HUMAN BRIDGE/FRETEX
Human Bridge arbetar med materialbistånd. Organisationen förser
sjukhus med begagnad sjukvårdsutrustning i olika biståndsprojekt och
stöttar upp med kläder och annat
material vid humanitära katastrofer. Gina Tricot har samarbetat
med Human Bridge och den norska
motsvarigheten Fretex sedan 2010.
Samarbetet innebär att Human
Bridge/Fretex hanterar de produkter
som våra kunder lämnar i butik för
återvinning, återanvändning och
reklamation.

KEMIK ALIEINSPEKTIONENS
BRANSCHDIALOG
Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet under regeringen.
Uppdraget är att bevaka att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett lämpligt sätt. Gina
Tricot deltar i Kemikalieinspektions
branschdialog som sammanför
myndigheter, branschorganisationer,
tillverkare och distributörer. Tillsammans diskuterar vi branschspecifika
frågor och identifierar åtgärder för
att nå en giftfri vardag.

KEMIK ALIEGRUPPEN
Nätverket Kemikaliegruppen förmedlar 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 kemikaliehantering. Nätverket drivs av Swerea IVF
tillsammans med myndigheter och
expertis från universitet. Gina Tricot
har varit medlemmar i ett antal år
och får genom nätverket tillgång till
en bred och djup kompetens inom
kemikaliefrågor.

NÄTVERKET FÖR HÅLLBART
NÄRINGSLIV (NMC)
Den ideella föreningen Nätverket för
Hållbart Näringsliv (NMC) har funnits
sedan 1994. Föreningen vänder sig
till svenska företag och organisationer som vill utbyta kunskap, erfarenheter och idéer kring hur man på ett
proaktivt, integrerat och framgångsrikt sätt arbetar med hållbarhet.
NMC gör det möjligt med branschöverskridande utbyte av erfarenheter
och kunskaper för hållbarhetschefer
och nyckelpersoner. Gina Tricot är
representerade i NMC:s styrelse
samt nyttjar organisationen för att
utbyta idéer och best-practice.

ONE BAG HABIT
One Bag Habit är ett gemensamt
initiativ från handeln för att uppmuntra konsumenten till att tänka
mer hållbart och minska konsumtionen av plastpåsar. Från 1 juni 2017
tar vi betalt för alla påsar i våra
svenska butiker och uppmuntrar våra
kunder att köpa en hållbar påse som
kan återanvändas. Allt överskott från
försäljning av påsarna går oavkortat
till välgörande organisationer med
fokus på hållbar utveckling inom
miljö och sociala frågor. Gina Tricot
har varit medlemmar av initiativet
sedan starten.

– Partnerskap för förändring –
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QUIZRR
QuizRR vill med utbildning bidra
till att skapa schyssta arbetsförhållanden i leverantörsledet. Utbildningsföretagets digitala verktyg
skapar transparens och möjlighet att
verifiera leverantörens utbildning och
utveckling genom data som samlas
in. Genom QuizRR får företag också
ett mätbart verktyg för utbildning av
leverantörernas anställda inom områdena: arbetsvillkor, arbetsmiljö och
mänskliga rättigheter. Gina Tricot
var med och introducerade QuizRR
i två fabriker i Bangladesh under
2016 och därefter har fler fabriker
engagerats i arbetet.

SIPTEX
Svensk Innovationsplattform för
Textilsortering (SIPTE X ) är ett
forskningsprojekt som undersöker
möjligheterna för en automatiserad
sortering av textilier som ska kunna
ge både hög utsorteringsgrad och en
hög renhet i de utsorterade textilfraktionerna. Projektet finansieras
av Vinnova; en svensk myndighet
under Näringsdepartementet. Gina
Tricot gick in i projektet år 2016
tillsammans med bland andra Human
Bridge, IVL Svenska Miljöinstitutet
och Kemikalieinspektionen.

SVENSK HANDELS NÄTVERK
KRING ANIMALISK A MATERIAL
Svensk Handel arrangerar nätverksträffar för att diskutera frågor kring
djurskydd och animaliska material.
Som ett resultat av gruppens arbete
kunde Svensk Handel under 2017
lansera en djurskyddspolicy för att
öka kunskapen och förståelsen för
djurskyddsfrågor. Gina Tricot har
skrivit under policyn, som även har
kompletterats med en guide kring
animaliska material för inköpare och
designers.

T4RI
Textiles for Recycling Initiative

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.

SWEDEN TEXTILE
WATER INITIATIVE (STWI)
I Sweden Textile Water Initiative
(ST WI) arbetar företag tillsammans
för att bredda kunskaperna kring
de stora vattenpåverkande faktorerna i textil- och läderindustrierna
och minska vattenförbrukningen i
produktionskedjorna. ST WI har bland
annat tagit fram riktlinjer för hållbar
vattenanvändning och arbetar nu för
att implementera dessa i produktionsleden. Gina Tricot har varit en
del av Sweden Textile Water Initiative
sedan 2014.

– Partnerskap för förändring –

TEXTILIMPORTÖRERNA
Textilimportörerna bevakar handelspolitiska frågor och hjälper importörer med frågor som bland annat
rör tullar, ursprungsregler, frihandelsavtal, CSR och politiskt viktiga
frågor. Under de föreläsningar och
seminarier som arrangeras får vi
som medlemmar också möjlighet
att utbyta erfarenheter och kunskap
inom området.

32

UNICEF
UNICEF (United Nations Children’s
Fund) är ett organ inom FN som
arbetar med utvecklingsprogram
och katastrofberedskap världen över
genom sina fältkontor. Gina Tricot
startade sitt samarbete med UNICEF
2011 med fokus på utbildning av de
yngsta barnen i Bangladesh. ProjekTextiles for Recycling Initiative
tet sträckte sig över 6 år och bidrog
till att 26 500 barn i åldern 4–5 nu
T4RI är ett nätverk av företag som arbetar
med till
frågor
fått tillgång
utbildning. Under
TEXTILES FOR RECYCLING
om återvinning och återbruk av textilier.
Tillsammans
2017
inleddes
ett
nytt samarbetsINITIATIVE (T4RI)
med politiken vill företagen nu ta modebranschen
ett
projekt,
den
här
gången
med fokus
Textiles
for Recycling
( T4RI)
hållbart
steg inInitiative
i framtiden.
på
flickor
och
kvinnors
hela
uppväxt
grundades på initiativ från några av
från
0
–18
år.
Gina
Tricot
har
under
Svensk Handels medlemsföretag.
åren
även
genomfört
butikskampanGruppens medlemmar skapar tilljer för att stödja UNICEF ytterligare.
sammans förutsättningar för bättre

T4RI

återanvändning och återvinning av
textilier. T4RI vill att branschen ska
ta sin del av ansvaret för att textilier ska få längre eller nytt liv. Med
fokus på miljönytta och kretsloppssamhälle ska textilier i första hand
återanvändas och därefter återvinnas på bästa möjliga sätt genom att
bli till nya fibrer. Gina Tricots roll i
initiativet är att tillsammans med de
andra företagen i referensgruppen
skapa förutsättningar och diskutera
lösningar för bättre återanvändning
och återvinning i textilbranschen
samt verka för ett välfungerade
producentansvar.

UN WOMEN SWEDEN
UN Women är Förenta Nationernas
(FN) Organisation för jämställdhet
och kvinnors egenmakt som bildades år 2010. UN Women arbetar för
en jämställd värld, fri från våld och
diskriminering av flickor och kvinnor.
Förutom fältkontor i ett 90-tal länder
så finns organisationen även representerad i nationella kommittéer,
bland annat i Sverige. Nationalkommittén driver på det politiska arbetet kring UN Womens hjärtefrågor,
samlar in bidrag samt informerar och
utbildar kring kvinnors rättigheter.
Gina Tricot inledde samarbete med
UN Women Sweden under 2017.

RESPONSIBILITY
behind the stories

F Ö R D J U PA D I N F O R M AT I O N OC H G R I - I N D E X 2017
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MED
FOKUS
PÅ DET
MEST
väsentliga

OM GINA TRICOT
Gina Tricot AB är ett modeföretag
som säljer kläder, smycken, accessoarer och kosmetika till kvinnor.
Företaget etablerades i Sverige 1997
och nu finns butiker i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Tyskland.
Genom e-handel kan företagets
produkter köpas i ytterligare 23
europeiska länder.

Arbetet drivs från Hållbarhetsgruppen som 2017 bestod av VD, Hållbarhetschef, Hållbarhetskoordinator,
Kvalitetschef samt Sourcing- och
produktionschef. Gruppen träffas på
veckobasis och diskuterar aktuella
frågeställningar. Gruppens sammansättning skapar bra dynamik och genom kopplingen till företagsledningen
kan beslut tas snabbt.

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

OM VÅR REDOVISNING
Vi på Gina Tricot publicerar årligen
en hållbarhetsredovisning som sammanfattar det senaste årets hållbarhetsarbete. Detta är vår sjätte hållbarhetsredovisning och den omfattar
verksamhetsåret 2017. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet
med GRI Standards nivå core.

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

– GRI-information 2017 –

INTRESSENTER
I vår löpande dialog med intressenter, så väljs dessa intressenter
antingen ut aktivt av oss vid behov
av att diskutera särskilda frågeställningar, 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 intressentgrupper.

STUDENTER

ÄGARE
Vår största ägare, Nordic Capital,
har vi löpande dialog med, bland
annat genom styrelsemöten. En
representant för Nordic Capital intervjuades i samband med intressentdialogen 2015 –2016 och en uppföljande intervju genomfördes 2017.

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.
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MEDARBETARE
Med våra medarbetare för vi kontinuerliga samtal, genom årliga medarbetarsamtal och andra former av
medarbetardialoger. 11 st medarbetare intervjuades i intressentdialogen
2015 och de som deltog var personer
med specifika ansvarsområden på
vårt huvudkontor, såsom marknad,
inköp och ekonomi samt butikschefer. 2017 genomfördes en intervju
med vår nya VD, framförallt för att
stämma av framtida prioriteringar.

KUNDER
Våra viktigaste intressenter är
naturligtvis våra kunder, befintliga
och potentiella. Vi träffar kunderna
dagligen och fångar upp eventuella
förväntningar och frågor från dem.
Genom olika kanaler, såsom vår
hemsida The Good Project och vår
närvaro i sociala medier kan vi interagera på olika sätt med kunderna.

LEVERANTÖRER
SAMARBETSPARTNERS OCH
FORSKARE
Inom ramen för de olika hållbarhetsrelaterade samarbetsinitiativ vi
ingår i förs en kontinuerlig dialog.
Utvalda samarbetspartners och
forskare deltog i intressentdialogen
2015. Läs om våra samarbetspartners på sidan 28.

Våra leverantörer besöker vi
regelbundet. I Kina och i Bangladesh
har vi kontor för att kunna föra denna dialog mer kontinuerligt.

ÖVRIGA
Övriga intressentgrupper som vi
löpande har kontakt med är myndigheter och media.

– GRI-information 2017 –

Vi välkomnar alltid återkoppling på vår t
arbete och vår hållbarhetsrappor tering.
Här är några reaktioner som kom 2017.

2017 skapade vi en musikvideo – The Way – där vi
valde att lyfta arbetet med Better Cotton Initiative (BCI)
och visa på hållbarhetsarbetet vi gör från bomullsfältet
till dess att produkten finns i våra butiker. Syftet var
att visa våra intressenter att vi inte är perfekta men
att 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.
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”We canʼt deny,
weʼre not perfect yet”

Under 2017 blev Gina Tricot anklagade av norska NRK för att olagligt
ha kopierat citat från den populära
serien Skam och använt som statement t-shirts. Diskussionen fick
medial uppmärksamhet. Efter dialog
med NRK tonades diskussionen ned
och inget vite eller åtgärder krävdes.

Under året anklagades även branschen för systematisk förbränning av
funktionsdugliga kläder. Vi granskades men var inte föremål i Uppdrag
Gransknings T V-sändning. För oss på
Gina Tricot är det en självklarhet att
inte bränna funktionsdugliga kläder.

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

– GRI-information 2017 –
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Vi genomförde en omfattande intressentdialog och väsentlighetsanalys
i arbetet med vår redovisning 2015.
Väsentlighetsanalysen innefattade
djupintervjuer med intressenter samt
en workshop med vår ledningsgrupp
och personer från relevanta ledande
befattningar. I vår dialog med intressenterna och i vår interna workshop,
utgick vi från en bruttolista med
väsentliga aspekter. Denna bruttolista togs fram utifrån GRI G4, GRI:s
dokument Sustainability Topics for
Sectors samt en benchmark där vi
tittade på hur branschen i sin helhet,
i Sverige och internationellt, redovisar hållbarhetsarbetet.
Under 2016 och 2017 genomfördes
mindre uppdateringar och en översyn
av våra hållbarhetsaspekter utifrån
ett påverkansperspektiv. In i den
slutliga prioriteringen av redovisade
aspekter vägdes en övergripande
bedömning av den miljömässiga, sociala 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 resulterat i en lista över våra allra viktig aste aspekter (se styrningstabell
på sidan 39). Det är dessa aspekter
som utgör kärnan i vår hållbarhetsredovisning. Vi kommer dock fortsatt bedriva ett arbete även med
många av de andra aspekter som är
av relevans för vår verksamhet och
samhället. Under en kartläggning av
vår påverkansgrad på de 17 hållbarhetsmålen fann vi att vår verksamhet 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 att koppla vårt
arbete med att minska negativ påverkan, till respektive globala mål som
vårt arbete adresserar.

Injustice is
ALWAYS
out of

fashion

STYRNING AV VÅRT

hållbarhetsarbete
Värdekedja:
DESIGN OCH MATERIAL
Arbetet med att designa med ett
cirkulärt tänk samverkar med val av
mer hållbara material. Vi ser ständigt
över och testar nya, mer hållbara,
material och strävar efter att säkra
att alla våra plagg ska kunna återanvändas eller återvinnas.

PRODUKTION
Genom vår uppförandekod ställer vi miljömässiga och sociala krav
som följs upp av oss och av externa
revisorer. Vi har utmaningar men ser
positiva förändringar som skett till
följd av vårt uppföljningsarbete
samt genom de lokala projekt
som vi är engagerade i.

TRANSPORTER OCH LAGER
Våra stora kärnfråga är att säkra
effektiva transporter utifrån både
ett miljöperspektiv och ledtid. Genom
ett kontinuerligt arbete för att transportoptimera och planera leveransavgångar ser vi att miljöpåverkan
minskar över tid.

ÅTERANVÄNDING
OCH ÅTERVINNING
Vi vill att våra produkter ska kunna nyttjas i flera steg och arbetar
för att möjliggöra detta. Genom projektsamarbeten och egen insamling
försöker vi med andra samhällsaktörer att ta vårt ansvar och minska
miljöpåverkan från det avfall
som annars uppstår.

ANVÄNDNING
Vi har ett ansvar i att guida våra
kunder i hur de ska ta hand om sina
plagg för att öka plaggens livslängd.
Vi försöker även påverka kunderna
att lämna in använda plagg till återvinning och återanvändning.

VÅRA BUTIKER
Personalen är vår viktigaste tillgång
i våra butiker. Vi arbetar för att bidra
till deras utveckling, hälsa och säkerhet samtidigt som vi arbetar för att
minska vår miljöpåverkan.

38

STYR NINGSTABELL
THE GLOBAL GOALS

Sustainable Development
(IForalfabetisk
ordning)

ZERO
HUNGER

LOBAL
GOALS
inable Development

E AND
TH
RGY
EING

OVATION
RUCTURE

RK AND
ROWTH

W

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

QUALITY
EDUCATION

GLOBALA MÅL

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

GENDER
EQUALITY

ASPEKTER

CLEAN
WATER
REDUCED
INEQUALITIES
AND
SANITATION

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

QUALITY
EDUCATION

GENDER
EQUALITY

REDUCED
LIFE BELOW
INEQUALITIES
WATER

SUSTAINABLE
CITIES
LIFE
AND
ONCOMMUNITIES
LAND

RESPONSIBLE
PEACE AND
CONSUMPTION
JUSTICE
AND PRODUCTION

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

REDUCED
INEQUALITIES

PEACE AND
JUSTICE

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

LIFE
ON LAND

PEACE AND
JUSTICE

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development
PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

STYRNING/POLICYS

Antidiskriminering,
Jämställdhets-, mångfaldsMångfald och jämställdhet och antidiskrimineringsplan.

INDUSTRY,
GENDER INNOVATION
AND
INFRASTRUCTURE
EQUALITY

DECENT WORK AND
QUALITY
EDUCATION
ECONOMIC GROWTH

CLEAN WATER
AND SANITATION

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

CLEAN WATER
AND SANITATION

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

Antikorruption
THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

LS

ment

IES

D

GENDER
EQUALITY

CLEAN WATER
AND SANITATION

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

Djurskyddsfrågor

39
PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

NO
POVERTY

ZERO
HUNGER

AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

LOBAL GOALS

CLIMATE
ainable Development
ACTION

LIFE BELOW
WATER

LIFE
ON LAND

LTH
BEING

QUALITY
EDUCATION

NO
NO
GENDER
POVERTY
EQUALITY
POVERTY

ZERO
CLEAN WATER
ZERO
HUNGER
AND SANITATION
HUNGER

NOVATION
RUCTURE

REDUCED
INEQUALITIES

AFFORDABLE
AND
SUSTAINABLEAND
CITIES
AFFORDABLE
CLEAN
ENERGY
AND COMMUNITIES
CLEAN
ENERGY

DECENT
WORK AND
AND
RESPONSIBLE
DECENT
WORK
ECONOMIC
GROWTH
CONSUMPTION
ECONOMIC
GROWTH
AND PRODUCTION

PEACE AND
JUSTICE

CLIMATE
PARTNERSHIPS
CLIMATE
ACTION
ACTION
FOR THE GOALS

LIFE BELOW
BELOW
LIFE
WATER
WATER

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

QUALITY
EDUCATION

GENDER
EQUALITY

REDUCED
INEQUALITIES

SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

PEACE AND
JUSTICE

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

QUALITY
QUALITY
EDUCATION
EDUCATION

GENDER
GENDER
EQUALITY
EQUALITY

THE
GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

LIFE
LIFE
ON LAND
LAND
ON

REDUCED
REDUCED
INEQUALITIES
INEQUALITIES

PEACE AND
AND
PEACE
JUSTICE
JUSTICE

SUSTAINABLE CITIES
CITIES
SUSTAINABLE
AND COMMUNITIES
COMMUNITIES
AND

Vi som bolag vill vara en förebild
för lika rät tigheter och möjligheter
i samhället. Det interna arbete som
bedrivs är en del av vår t arbetsgivarerbjudande och sy f tar till at t
säkra upp at t rät t kompetens finns
för at t vi ska nå våra mål.

Svensk Handels nät verk.
Utbildning i arbetsmiljö och
arbetsrät t 2017.
Lönekar tläggning

Årliga medarbetarsamtal
Medarbetarundersökningar som
ut förs var tannat år.
Handlingsplan upprät tas utef ter
resultat från medarbetarundersökningen.

HR-chef

CFO

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 långsiktigt
förhållningssät t till animaliska
material i våra produkter och minimera risken at t våra produkter kan
länkas till djur vanvårdas /hanteras
oetiskt. Genom implementering av
Svensk Handels djurpolicy visar vi
på vår t ställningstagande och vår
vilja at t driva branschpraxis.

Egna leverantörsbesök.
Kvalitetschef
Uppföljning av nya materialval med
inköpsteam.
Produkter som ej lever upp till kraven i vår djurpolicy stoppas redan
i planeringsstadiet. Konsekvens av
ej uppf yllda krav i Djurpolicyn är at t
vi är skyldiga at t ta bor t kopplingen
till Svensk Handels Djurpolicy.

Interna finansmål.

Sy f tet är at t säkra en ekonomisk
Kvar talsprognoser
hållbar verksamhet över tid. At t
säkra at t verksamheten levererar enligt uppsat ta mål och de
för väntningar som finns från ägare,
st yrelse och ledning.

Revision och månatlig avstämning
av st yrelse och ägare.
Konsekvens av ej uppf yllda finansiella mål är åtgärdsplaner för at t
säkra måluppf yllnad.

VD

Sy f tet med vår t arbete är at t säkra
en minskning av vår verksamhets
miljöpåverkan.Våra transpor ter av
produkter från tillverkningsland
till försäljningsmarknader har en
väsentlig negativ påverkan på
klimatet. Vi har också en viss
påverkan relaterad till vår egen
energianvändning.

Månadsuppföljning av transpor tsät t
och uppföljning av resor.
Årsavstämning energiförbrukning.
Vid ökning av flygfrakter krävs
förklaring av orsak. Systematisk
användning av flygfrakt ska ej
förekomma.
Ökning av energianvändning ska
förklaras och åtgärder sät tas in
snarast möjligt.

Logistikchef
HR-chef
Etableringschef
Inköpschef
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Energi och utsläpp till luf t Hållbarhetsstrategi
Transportpolicy
Resepolicy
Avtal för Bra Miljövals-el på huvudkontor och i butiker med egna avtal.
THE GLOBAL GOALS
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AND INFRASTRUCTURE
INFRASTRUCTURE
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ANSVAR

Por tal för alla butiker och huvudkontoret där oegentligheter kan
rappor teras in anonymt.
Por talen finns för alla anställda
i Sverige.
Incidentrappor tering via intranät
finns sedan tidigare.
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UPPFÖLJNING OCH KONSEKVENSER

Alla relationer vi som bolag har ska Allmän information till anställda
genomsyras av god af färsetik. Ge- gällande antikorruption.
nom at t sät ta företagets väl framför
individers egen vinning blir vi et t
bät tre företag på lång sikt.

CLEAN WATER
AND SANITATION

Ekonomisk prestanda

AKTIVITETER 2017

Vi har interna riktlinjer samt en
intern policy om antikorruption.
Vi arbetar utifrån svensk lagstif tning och IMMs näringslivskod för
at t mot verka korruption och främja
sund konkurrens
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Medverkan i Svensk Handels nätverk kring animaliska material.
Signerat och implementerat Svensk
Handels djurpolicy 2017.

Åtgärder i enlighet med Energikar tläggning.
Arbete med at t reducera mängden
flygfrakter.
Öka andelen miljöbilar som
tjänstebilar.
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Säkerhetsportal på intranätet.
Välmående medarbetare bidrar till ett
Säkerhetspolicy och rehabiliterings- lönsamt företag, skapar samhällsnytta
policy och arbetsmiljöhandbok.
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Förebyggande arbete med hälsa och Olycks- och incidentrapportering.
HR-chef
säkerhet – i butik, lager och logistik, Uppföljningssamtal med medarbetare. Säkerhetschef
samt på huvudkontoret.
Erbjuder företagshälsovård, massage,
friskvårdsbidrag. Säkerhetsutbildningar,
skyddsronder samt säkerhetskontroller
i butik.

Syftet är att säkra materialval i våra
produkter som lever upp till våra kvalitetskrav samt bidrar till den uppsatta
målsättningen om enbart miljömässigt
hållbara produkter 2028.

Kvalitetsmål (< 1% reklamationer)
Utbildning och uppföljningsmöten
inköpare
Upprätthållande av ett materialbibliotek med baskvaliteter
Uppdatering av General Agreements
med tillhörande Supplier Handbook

Försäljning av The Good Project
produkter – Preliminary Good Index
Reklamationsstatistik
Reklamationer följs upp med berörd
leverantör. Återkommande bristande
kvalité eller andra brister mot våra
produktkrav får ekonomiska konsekvenser för våra leverantörer.

Hållbarhetschef
Kvalitetschef

Sy f tet är at t säkra en miljömässigt
ef fektiv tillverkningsprocess där
våra miljökrav ef terlevs och/eller
över träf fas. Kor tsiktiga såväl som
långsiktiga miljövinster premieras.

BSCI revisioner, egna leverantörsbesök och ST WI projekt.
Medverkan i Bet ter Cot ton och
Cot ton Connect.
Diskussion under 2017 med
leverantörer om installation av
solpaneler i Indien.

Del av leverantörsutvärdering och
produktionsplanering där vi arbetar
för att premiera leverantörer med
bra miljöinitiativ.
Vid uppdagande av att våra miljökrav systematiskt ej efterlevs stoppas
all produktion hos berörd leverantör.

Hållbarhetschef,
Produktion- och
sourcingchef
Kvalitetschef

Vi arbetar systematiskt och förebyggande för at t våra produkter
ska vara säkra at t använda, leva
upp till våra kunders för väntningar
samt lagkrav. Vi arbetar förebyggande för at t undvika återkallande
av produkter.

Kravställning på leverantörer
Tredjepar tstester samt egna
tester av produkter
Besök hos leverantörer.

Stickprover på varor.
Vid uppdagande av otillåtna
kemikaliehalter/innehåll stoppas,
om möjligt, produkterna innan
produktion och skeppning samt
destrueras.

Kvalitetschef

Sy f tet är at t arbeta för en säker
och tr ygg arbetsmiljö för personal
i fabriker som tillverkar för Gina
Tricot, samt at t leverantörer respekterar mänskliga rät tigheter och
barnkonventionen.

BSCI revisioner och egna uppföljningsbesök.
Genomgång av revisionsprotokoll
som faller utanför ramen för BSCI.
UNICEF-samarbete för att förebygga
barnarbete. Accord inspektioner.

Del av leverantörsutvärdering och
produktionsplanering där vi arbetar
för att premiera leverantörer med hög
social standard.
Hos leverantörer som bryter mot
mänskliga rättigheter eller barnkonventionen stoppas produktion
omedelbart samt åtgärdsplan tas
fram. Om andra krav ej efterlevs tas
en åtgärdsplan fram i samspråk med
leverantör.

Hållbarhetschef,
Produktion- och
sourcingchef
Ansvariga på
lokala inköpskontor

ment

OVATION
UCTURE
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BSCI Uppförandekod
Bangladesh Accord
Syrisk flyktingpolicy, Turkiet
(Syrian Refugee policy)

GRI-INDEX
GRI 101: Foundation 2016

GENERELLA UPPLYSNINGAR

UPPLYSNING

KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information)

SIDA

ORGANISATIONSPROFIL
GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

102-1 Organisationens namn.

Gina Tricot AB (ingår i Nordic Fashion Group)

102-2 Viktigaste varumärken, produkter, tjänster.
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s. 34

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Borås, Sverige

102-4 Länder organisationen har verksamhet i.

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland.

102-5 Ägarstruktur och företagsform.

Gina Tricot är et t aktiebolag som ingår i Nordic Fashion Group där största
ägare är Nordic Capital.
Därutöver är privata investerare delägare. Et t ur val av dessa är Frankenius
Equit y AB, JA Appelqvist Holding AB samt Sätila Holding.

102-6 Marknader där organisationen är verksam.

Butiker finns i Sverige (88 st), Danmark (20 st), Finland (24 st), Norge (38
st) och Tyskland (13 st). Genom e-handel kan företagets produkter köpas i
y t terligare 23 europeiska länder.

102-7 Organisationens storlek.

Antal anställda: 1 892 st
Årsomsät tning: 2 044 000 000 SEK
Avser koncernnivå (Nordic Fashion Group AB)

102-8 Total personalst yrka, uppdelat på anställningsform,
kön och region.

Totalt personalst yrka: 1 892 st
Andel kvinnor: 97%
Andel män: 3%
Antal anställda per land:
Sverige: 896
Norge: 386
Danmark: 193
Finland: 263
Tyskland: 154
Antal anställda per typ av kontrakt
(tillsvidare eller tidsbegränsad), fördelat per land:
Sverige: Tillsvidare: 564, Tidsbegränsad: 332
Norge: Tillsvidare: 386 Tidsbegränsad: I dagsläget kan vi inte särskilja
tillsvidare och tidsbegränsad anställning i Norge.
Danmark: Tillsvidare: 188, Tidsbegränsad: 5
Finland: Tillsvidare: 170, Tidsbegränsad: 93
Tyskland: Tillsvidare: 84, Tidsbegränsad: 70
Vi har inte möjlighet at t redovisa andel heltids-, respektive deltidsanställda
per land eller per kön. En mycket liten andel (<2%) av personalst yrkan är
inhyrd, och därmed inte direkt anställd av Gina Tricot. I Årsredovisningen
redovisas medeltalet anställda. Här i hållbarhetsredovisningen redovisas
samtliga personalsif fror per 31/12.

UPPLYSNING

KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information)

102-9 Organisationens leverantörskedja.

Ursprunget till olika material och modevaror Gina Tricot tillverkar/säljer ser
olika ut för olika varor. Längst ner i kedjan åter finns till exempel bomullsodlingar samt djurhållningsgårdar med avseende på läderproduktion.
Skogsråvara används för at t framställa viskos. Längs värdekedjan kan det
också finnas gar verier, spinnerier etc. Längs hela värdekedjan sker också
transpor ter. Hållbarhetsarbetet är relevant för alla dessa steg, och vi arbetar
med det på olika sät t. Bland annat genom direkta besök hos leverantörer.
Läs mer på sidan 14. Ibland angriper vi en fråga genom branschsamarbeten.
At t arbeta med olika t yper av produktmärkningar, såsom BCI, är också et t
sät t at t arbeta med leverantörskedjan och med produktionsenheter. På sidan
28 finns mer information om vår t deltagande i branschsamarbeten.

102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträf fande
storlek, struktur, ägande eller leverantörskedjan.

Totalt set t är antalet butiker 183, vilket är 2 butiker färre än föregående år.
Totalt har vi öppnat 3 nya butiker och stängt 5 st ycken.

102-11 Tillämpning av Försiktighetsprincipen.

Försiktighetsprincipen är reglerad i svensk miljölagstif tning, i miljöbalken. Vi
följer försiktighetsprincipen i vår t arbete med produktsäkerhet, där vi begär
tester från leverantörer och gör egna stickprovstester för at t säkerställa at t
våra produkter inte innehåller farliga ämnen eller kemikalier. För framförallt
kosmetik, men också vid produktion av modevarorna, finns det ämnen som
vi utifrån den dialog vi kontinuerligt har med andra (t.ex. via Kemikalieinspektionen) och vår bevakning av nya rön, valt at t undvika. Även gällande de
ämnen som har lagstif tade begränsningar, arbetar vi med at t få dessa halter
lägre än den lagstif tade nivån. Försiktighetsprincipen är också en viktig
faktor i vår återkallningsprocess. Får vi indikationer på at t en produkt inte
håller våra krav på säkerhet, så återkallas den.

102-12 Externa regelverk, standarder, principer som organisationen
omfat tas av / stödjer.

Vi använder oss av BSCI:s (Business Social Compliance Initiative) uppförandekod,
vilken baseras på ILO-konventioner. Vi har skrivit under det legalt bindande
Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, som syftar till att göra fabrikerna
säkrare för de som arbetar där. Genom avtalet bidrar vi med finansiering för att bl
a förbättra brandskydd och säkra arbetarrepresentation i skyddskommittéer.
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Vår t miljöledningssystem är diplomerat enligt Svensk Miljöbas.
Under 2017 påbörjades arbetet med at t t ydliggöra hur Barnrät tsprinciperna
är en del av våra rutiner och policies. Et t arbete som for tgår under 2018.
102-13 Aktiva medlemskap i organisationer, såsom branschsammanslutningar och påverkansorganisationer.

Vi har et t medlemskap/engagemang i följande organisationer som vi anser
strategiskt viktiga för vår t hållbarhetsarbete:
» Bangladesh Accord on Fire and Building Safet y
» Bet ter Cot ton Initiative (BCI)
» Business Social Compliance Initiative (BSCI)
» Kemikaliegruppen
» Kemikalieinspektionens Branschdialog
» Nät verket för Hållbar t Näringsliv (NMC)
» Svensk Handels nät verk kring animaliska material
» Sweden Textile Water Initiative (ST WI)
» Textiles for Recycling Initiative ( T4RI)
» UNICEF:s nät verk
» QuizRR
» Textilimpor törerna

SIDA

UPPLYSNING

KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information)

SIDA

STRATEGI
102-14 Ut talande från VD.

s. 3

ETIK OCH INTEGRITET
102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder.

BSCI:s uppförandekod kommuniceras till leverantörer och finns på lokala
språk. Alla medarbetare omfat tas av Corporate Compliance Program och interna riktlinjer för antikorruption.Samtliga medarbetare genomgår utbildning
i värderingar, antikorruption, dataskydd, konkurrenslagstif tning, handelssanktioner och whistleblowersystemet som en del av Corporate Compliance
Program.

STYRNING
102-18 Bolagsst yrning, inkl. kommit téer samt st yrelseansvar för ekonomisk,
miljömässig och social påverkan.
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Hållbarhetschefen sit ter i ledningsgruppen och 2017 genomfördes st yrelsemöte med fokus på hållbarhet. St yrelsen är involverad i arbetet med hållbarhetsrappor ten. Hållbarhetsgruppen rappor terar kontinuerligt till st yrelsen.

INTRESSENTENGAGEMANG
102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med.
102-41 Procent av arbetsst yrkan med kollektivav tal.
102-42 Grund för Identifiering och ur val av intressenter.

s. 35
Alla anställda i Sverige omfat tas av kollektivav tal. Övriga länder följer
kollektivav talens riktlinjer.
s. 35

UPPLYSNING

KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information)

SIDA

102-43 Metod för intressentdialoger uppdelat på t yp av dialog, intressentgrupp och frekvens.

s. 35

102-44 Viktiga områden och frågor som ly f ts i kommunikationen med
intressenter och hur organisationen hanterat dessa frågor.

s. 36

REDOVISNINGSMETODIK
102-45 Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen samt om
några av dessa inte ingår i hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen är för Gina Tricot AB och respektive försäljningsbolag
i de 5 länder där våra butiker finns.
Den finansiella redovisningen samt information om anställda täcker även in
Nordic Fashion Group AB.
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102-46 Process för at t definiera redovisningens innehåll samt var påverkan
sker.

s. 37

102-47 Väsentliga aspekter identifierade i processen för at t definiera
innehåll.

s. 39 –40

102-48 Ef fekten av och orsaken till omräkning av data /information som
lämnats i tidigare redovisningar.

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

102-49 Väsentliga förändringar som gjor ts sedan föregående redovisningsperiod gällande väsentliga aspekter och avgränsningar.

Inga väsentliga förändringar har sket t.

102-50 Redovisningsperiod.

Redovisningen avser verksamhetsåret 2017.

102-51 Datum för förra redovisningens publicering.

Maj 2017

102-52 Redovisningscykel.

Årligen

102-53 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll.

Johanna Jigmo-Linde, Hållbarhetschef, johanna.jigmo-linde@ginatricot.com

102-54 Val av rappor teringsnivå.

Denna redovisning har upprät tats i enlighet med GRI Standards, nivå Core.

102-55 GRI Index.
102-56 Extern granskning.

s. 41-53
Redovisningen är inte granskad av extern par t, med undantag av vår t ekonomiska resultat. Våra revisorer har däremot genomgåt t redovisningen och
bedömt hur väl den uppf yller kommande lagkrav vad gäller icke-finansiell
information.

VÄSENTLIGA ASPEKTER

UPPLYSNING

KOMMENTARER (inkl eventuellt utelämnande av information)

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Vår t ekonomiska resultat är t ydligt avgränsat till vår verksamhet, i enlighet
med finansiella rappor terings- och redovisningsregler. Sedan påverkas en
rad aktörer av vår t ekonomiska resultat, såsom våra leverantörer vilka ska ha
betalning för produkter och tjänster de levererar, medarbetares lön för ut för t
arbete och våra ägare i form av avkastning.

SIDA

EKONOMISK PRESTANDA
GRI 103: Management Approach 2016

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 201: Economic Performance 2016

s. 39

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

Värde (i MSEK )
Net toomsät tning: 2 044 (2 028)
Rörelsekostnader: -1 565 (-1 638)
Löner och ersät tningar till anställda: -375 (-366)
Räntor: -7 (-4)
Skat ter: -100 (-108)
Samhällsinvesteringar: -4 (0)
Behållet ekonomiskt värde: -4 (-89)
Skulder: 562 (517)
Eget kapital: 415 (451)
Mängd sålda varor: 17 291 950 (19 132 421)
Avser koncernnivå (Nordic Fashion Group AB)

GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Våra risker för otillbörligt förfarande finns bl.a. i våra inköpsprocesser och ute
i mötet med kunder. Vi motverkar detta bl.a. genom policys och utbildning. I
våra leverantörsled styr vi beställningar till flera leverantörer parallellt för att
inte hamna i beroendeställning, vilket då bl.a. även motverkar korruptionsrisk.
Vid revisioner i leverantörsledet är korruptionsrisker också i fokus, såväl i
relationen till Gina Tricot, men också i relationen till nästa leds leverantörer.

GRI 205: Anti-corruption 2016

205-2 Andel anställda som genomgåt t utbildning i organisationens policyer
och rutiner avseende mot verkan mot korruption.

Arbetet med att implementera Corporate Compliance programmet fortsatte
under 2017. Antikorruptionspolicyn kommunicerades ut till samtliga anställda
och under 2018 kommer vi att fortsätta arbetet med att utbilda och följa upp
arbetet inom Corporate Compliance programmet.

205-3 Bekräf tade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder.

Inga fall av korruptionsincidenter har rappor terats. Oegentligheter kan
rappor teras in anonymt i por tal som alla anställda i Sverige har tillgång till.
Anställda i Norge, Danmark, Finland och Tyskland kan rapportera in incidenter
via intranätet.
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ANTIKORRUPTION

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

s. 39

MATERIAL
GRI 103: Management Approach 2016

Other disclosure

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Beslut kring val av material ligger till stor del hos oss själva, och dessa val
har ur et t livscykelperspektiv en bet ydande miljöpåverkan. Dessa val behöver
göras utan at t kompromissa varornas kvalitet och inom sat ta kostnadsramar.
Vi på Gina Tricot har en t ydlig målsät tning just gällande val av mindre miljöbelastande material och bevakar ständigt ut vecklingen av nya material och
ut vecklingen gällande möjligheten at t återanvända material.

s. 9 –10

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

s. 40

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

s. 6

ENERGI
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.
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Den direkta energiförbrukningen sker i våra egna butiker, vår t kontor och
i vår t lager. En mer bet ydande del av energiförbrukningen i livscykeln sker
uppströms (ex. i leverantörers fabriker) och nedströms (vid t vät tning av
plagg). Vi arbetar där för aktiv t med at t minska vår egen förbrukning. I revisioner av leverantörer finns också et t fokus på deras miljöarbete. Till kunden
ger vi råd gällande t vät t av plagg.
I transpor tledet arbetar vi aktiv t med at t minska mängden transpor ter och
at t de transpor tsät t som väljs är de mest energief fektiva (se även aspekten
”utsläpp till luf t” nedan).

GRI 302: Energy 2016

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

s. 39

302-1 Energianvändning i den egna organisationen.

s. 47

ENERGIFÖRBRUKNING

KOLDIOXIDBINDANDE
VAL PÅ KONTORET
Genom vår kontorsmaterielsleverantör,
Staples, gör våra val av kontorsmateriel 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-forthe-Planet samt utbildar barn och
ungdomar i att bli klimatambassadörer. Våra inköp av kontorsmateriel
2017 bidrog till att nio träd planterades i vårt namn. Dessa träd binder
totalt 90 kg CO 2 per år och under sin
livslängd kommer de att ha bundit
6,3 ton CO 2 . Små vardagslösningar
som gör skillnad!

Sweden

(MWH) 2017
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 uppgifter. För samtliga länder rapporteras elförbrukning
inklusive värme (uppgifter från hyresvärdar).
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FÖRDELNING CO 2 -UTSLÄPP (TON CO 2 e)
Föregående års siffror i parentes.
Egna fordon
(Scope 1)
39 t o n

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 inkluderas 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.

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.

UTSLÄPP TILL LUFT
GRI 103: Management Approach 2016

GRI 305: Emissions 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Vi har bedömt at t vår väsentliga klimatpåverkan är koldioxidutsläpp i scope
2 och 3. Då vi idag saknar tillförlitlig, kvantitativ data från produktionscykeln
fokuserar vi på områden inom scope 2 och 3 som vi har möjlighet at t mäta
och påverka. Av dessa kommer enskilt största påverkan från våra transpor ter
från leverantör till butik. Vi arbetar där för aktiv t med at t planera logistiken
på et t sät t som leder till mindre utsläpp. Klimat förändringar som uppstår
till följd av vä xthusgasutsläpp innebär även vissa produktionsrisker för vår
verksamhet, i områden där översvämningar och torka kan innebära problem
för bomullsodlingar och färgerier.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

s. 39

305-2 Totala indirekta utsläpp av vä xthusgaser (scope 2).

s. 47

305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av vä xthusgaser (scope 3).

s. 47

MILJÖPÅVERKAN HOS LEVERANTÖRER
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.
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Det finns en rad viktiga miljöaspekter i vår t leverantörsled. Hela vägen
från råvaruproduktionen till fabrikerna som syr plagg. Gina Tricot har
inte i dagsläget gjor t några livscykelanalyser utan arbetar tillsammans
med andra i branschen för at t få en förståelse för den miljöpåverkan som
finns i leverantörsledet och för at t där kunna bidra till förbät tringar, genom
kravställning och genom ut vecklingsprojekt. Läs mer om hur vi arbetar med
miljöfrågor i leverantörsledet på s. 14.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörsledet och åtgärder som vidtagits.

s. 9 –10, 14

s. 40
Det finns en rad viktiga miljöaspekter i vår t leverantörsled. Hela vägen från
råvaruproduktionen till fabrikerna som syr plagg.
De åtgärder som vidtas från oss på Gina Tricot är såväl en bedömning av nya
leverantörer som en for tlöpande bedömning av befintliga. Dels så ingår det
till en viss del miljökrav i de BSCI-audits som vi låter genomföra. Dels är det
med på de checklistor som vi använder vid egna uppföljningar.
En specifik väsentlig negativ miljöpåverkan i leverantörsledet är vat tenanvändning. Där för är vi medlemmar i ST WI och bedriver i samarbete med
andra i vår bransch specifika vat tenprojekt i de länder vi köper varor från.
I samband med ST WI projektet har vi bland annat reducerat vat tenkonsumtionen hos våra leverantörer med 978 302 m 3 vat ten.
En annan specifikt negativ miljöpåverkan uppstår genom konventionell bomullsproduktion, som kräver mycket vatten och besprutning mot skadedjur. Läs mer
om hur vi arbetar med att reducera kemikalieanvändning och vattenanvändning
i bomullsproduktion genom Better Cotton Initiative (BCI) på s. 10.

s. 9 –10, 14

HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

GRI 403: Occuptional Health and Safety 2016

403-2 Typ av skador och skadefrekvens, arbetsrelaterade sjukdomar,
frånvaro, arbetsrelaterade dödsfall.

Vi har en direkt påverkan på, och et t lagstif tat ansvar för, våra medarbetares
arbetsmiljö. Det gäller såväl den f ysiska arbetsmiljön som den psykosociala.
Utifrån genomförda riskbedömningar är arbetet i butiker av högre risk gällande ergonomiska aspekter och säkerhet (ex. risk för rån och hot). För huvudkontoret och vår lager verksamhet görs också särskilda riskbedömningar och
skyddsronder för at t ständigt identifiera risker och lägga upp en åtgärdsplan.
(För arbetet med hälsa och säkerhet i leverantörsledet, se avsnit tet Sociala
förhållanden hos leverantörer nedan).

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
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s. 40
Under 2017 utökades implementeringen av säkerhetsportalen till lagerpersonalen. Säkerhetsportalen ska förenkla inrapportering av olyckor och incidenter i
alla länder där vi är verksamma. Vi arbetar också aktivt med ett säkerhetsarbete
i våra butiker, där vi genomför säkerhetsronder med fokus på bl.a. brandskydd.
Genom användning av säkerhetspor talen har vår uppföljning av olyckor och
arbetsrelaterad frånvaro förbät trats. Under 2017 rappor terades följande:
» 0 dödsfall.
» 11 olyckor som inte resulterade i frånvaro.
» 8 olyckor som resulterade i >8 timmars frånvaro.
» 2 arbetsrelaterade sjukdomar som inte resulterade i frånvaro.
» 4 arbetsrelaterade sjukdomar som resulterade i långtidsfrånvaro (>14 dagar).
Den samlande sjukfrånvaron uppgick under 2017 till 4,7% vilket är likadan
siffra som 2016. 2015 låg siffran på 5,7%. 2014 låg sjukfrånvaron på 6,5%.
Av hänsyn till våra anställda har vi valt at t inte redovisa olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar per land. Huvuddelen (>95%) av våra medarbetare är
kvinnor, därav redovisar vi inte heller statistik per kön.
Långsiktigt mål och ständigt mål för säkerhetsavdelningen är at t jobba för en
tr ygg och säker arbetsplats för våra alla våra anställda och kunder.
Under 2018 kommer alla butikschefer inom Gina Tricot genomgå en utbildning i
grundläggande brandsäkerhet och HLR. Målet är att 100% av våra butikschefer
ska ha genomgått dessa utbildningar 2020. Utbildningarna kommer att upprepas
vartannat år för att säkerställa och repetera både teori och det praktiska.
Mål 2018 är även at t 30% av alla anställda ska genomgå en e-learning
utbildning inom brandsäkerhet.
Målet för 2021 är at t 100% av alla anställda ska kunna ta del av en liknande
e-learning utbildning som ska finnas tillgänglig på flera språk.
Under 2018 kommer utrymningsansvariga, ansvariga på huvudkontoret och
lager genomgå utbildning i brandsäkerhet och HLR. Detta sker kontinuerligt
varje år/vartannat år.
Vi kommer även jobba med resesäkerhet och alla landsorganisationer tillsammans
med jourgrupp kommer genomgå en utbildning inom krishantering under 2018.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Mångfald, jämställdhet och antidiskriminering är t ydligt sammanlänkade i
vår t arbete. Vi har här en påverkan i alla våra relationer, med varandra, med
våra kunder, våra leverantörer, samarbetspar tners osv. Det gäller dels för
oss at t vara öppna för olika människor at t arbeta hos oss, sedan säkerställa
at t vi är inkluderande på arbetsplatsen och at t alla ges lika möjligheter till
vidare ut veckling.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016

405-1 Mångfald redovisat för ledande befat tningar och övriga anställda.

s. 39
Vi har inte lyckats arbeta fram passande måt t på mångfald, enligt våra förhoppningar för 2017. Det ta kommer at t diskuteras vidare under 2018.
Åldersfördelning
Ledningsgrupp:
<30 år: 0 personer
30 –50 år: 13 personer
>50 år: 3 personer
Tjänstemän/kontor (inkl st yrelse):
<30 år: 38 personer
30 –50 år: 88 personer
>50 år: 16 personer
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s. 41

Könsfördelning
Ledningsgrupp: 16 personer
Andel kvinnor: 31%
Andel män: 69%
St yrelse: 8 personer
Andel kvinnor: 25%
Andel män: 75%

Butiks- och lagerpersonal:
<30 år: 1226 personer
30 –50 år: 501 personer
>50 år: 31 personer
ANTIDISKRIMINERING
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

GRI 406: Non-discrimination 2016

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder.

Se beskrivning ovan under mångfald och jämställdhet.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

s. 39
Inga fall av diskriminering har rappor terats.
Misstänkt diskriminering kan rappor teras in anonymt i por tal som alla
anställda i Sverige har tillgång till. Anställda i Norge, Danmark, Finland
och Tyskland kan rappor tera in incidenter via intranätet.

BARNARBETE
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Risken för barnarbete ligger i vår leverantörskedja, ända ner till råvaruproduktionen. Vi behöver där för angripa denna risk på flera olika sät t. I fabriker
där vi har möjlighet at t göra revisioner är det ta et t mycket t ydligt fokusområde då barnarbetsfrågan följs upp i samband med BSCI-revisioner samt
vid egna fabriksbesök. Vi har en policy som direkt förbjuder användning av
bomull från Uzbekistan, Turkmenistan och Syrien då risken för barnarbete
anses för stor.
För at t öka vår förståelse för frågorna arbetar vi i nära samarbete med
UNICEF och barnrät tsprinciperna.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 408: Child Labor 2016

408-1 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat at t det
finns väsentlig risk för fall av barnarbete, och åtgärder som vidtagits för at t
bidra till avskaf fande av barnarbete.

s. 40
Det finns en ökad risk för barnarbete längre ner i leverantörskedjan samt i
fabriker med enklare arbetsuppgif ter såsom packning av varor. Uppföljningen
av hur vår uppförandekod når underleverantörer samt besök hos underleverantörer tillsammans med utbildning av företagsledningen hos leverantörerna
är av stor vikt för at t stävja barnarbete.

s. 15–16

Vi har nolltolerans mot barnarbete. Om barnabete uppdagas har vi et t
uppföljningsprogram för det enskilda barnet samt uppföljning och dialog
med den berörda leverantören. Sedan 2010 har Gina Tricot tillsammans med
UNICEF och lokala par tners i Bangladesh drivit et t utbildningsprojekt på
förskolor i Dhaka. Projektet sy f tar bl a till at t förebygga barnarbete.
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TVÅNGSARBETE
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Risken för t vångsarbete ligger i vår leverantörskedja, ända ner till råvaruproduktionen. Vi behöver där för angripa denna risk på flera olika sät t. I fabriker
där vi har möjlighet at t göra revisioner är det ta et t mycket t ydligt fokusområde både vid BSCI-revisioner och vid egna fabriksbesök.
Vi har en policy som direkt förbjuder användning av bomull från Uzbekistan,
Turkmenistan och Syrien då risken för t vångsarbete anses för stor.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 409: Forced or Compulsory Labor 2016

409-1 Verksamheter och leverantörer för vilka man uppmärksammat at t det
finns väsentlig risk för t vångsarbete eller obligatoriskt arbete, och åtgärder
som vidtagits för at t bidra till avskaf fande av alla former av t vångsarbete
eller obligatoriskt arbete.

s. 40
Risken för tvångsarbete bedöms störst längre ner i leverantörskedjan, dvs på
bomullsodlingar, i spinnerier, osv. Alla potentiella nya leverantörer genomgår
revision, som bland annat avser förekomst av tvångsarbete eller obligatoriskt
arbete. Detta gäller även BSCI-revisioner samt egna fabriksbesök hos leverantörer vilka vi har pågående samarbete med.

s. 15–16

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN HOS LEVERANTÖRER
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Sociala förhållanden i leverantörsledet är en stor utmaning för oss, och för
hela branschen. Risken är som störst i vår t leverantörsled av produkter.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016

414-1 Andel nya leverantörer som bedömts utifrån sociala kriterier.

s. 10, 14–17
s. 40

Alla leverantörer som producerar modevaror för Gina Tricot erkänner uppförandekoden som är en del av generalav talet. En revision ska vara gjord före
första inköpsorder, det kan vara en BSCI revision eller revision från likvärdigt
system. Revisionen ska omfat ta kontroll av bl.a. mänskliga rät tigheter,
arbetsvillkor (inkl. barnarbete och t vångsarbete) samt miljöprestanda. Vid
revisioner kontrolleras även hälso- och säkerhetsaspekter som kemikaliehantering, ventilation och brandskydd.
Totalt påbörjades samarbete med 38 nya producerande enheter under 2017.
Samtliga dessa har genomgåt t en revision.

414-2 Negativa konsekvenser för sociala förhållanden i leveranskedjan och
åtgärder som vidtagits.
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Majoriteten av våra inköp läggs hos leverantörer i det vi kallar riskländer. Vi
baserar vår klassificering av riskländer på BSCI:s Countr y Risk Classification. Vi genomför där för revisioner, med fokus på mänskliga rät tigheter och
arbetsvillkor. Dessa revisioner genomförs inom BSCI:s revisionsprogram men
vi genomför också egna uppföljningar av våra leverantörer.
Under 2017 genomfördes 69 st BSCI revisioner och vi genomförde 261
(131) egna uppföljningsbesök. Anledningen till den dramatiska ökningen av
uppföljningsbesök är vår lokala när varo i Turkiet som star tade 2017, samt
at t regionkontoret i Bangladesh höll for tsat t hög när varo i fabrikerna för at t
säkra Accord- och BSCI-ef terlevnad hos våra leverantörer. De leverantörer
som inte uppf yller kraven får en åtgärdsplan. I det fall en leverantör inte
visar på framsteg mot åtgärdsplaner så av vecklas vår t samarbete. Under
2017 har arbetet med 3 fabriker avslutats på grund av bristande intresse för
förbät tringsåtgärder.

PRODUKTANSVAR
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.

Ur et t säkerhetsperspektiv finns en risk at t det i leverantörsledet används
otillåtna eller på annat sät t olämpliga ämnen (såsom kemikalier och tungmetaller) och at t dessa följer med i produkten. Vi måste där för på olika
sät t minska risken för at t det ta händer. Det ta produktansvar berör såväl
konsumentens hälsa och säkerhet som andra människor som riskerat at t ha
kommit i kontakt med dessa ämnen fram till butik. Påverkan är störst genom
et t arbete i relationen med leverantören, så at t vi dels arbetar förebyggande
och också direkt (genom at t testa på plats) kan upptäcka eventuella brister.
s. 40

GRI 416: Customer Health and Safety 2016

416-1 Andel av bet ydande produkt- och tjänstekategorier där påverkan på
kunders hälsa och säkerhet har undersökts.

Vi på Gina Tricot bedriver et t ständigt arbete med at t följa upp
produkternas kvalitet och säkerhetsaspekter.
Vi genomför där för tester på produkterna och kräver tester av
våra leverantörer. Det ta arbete pågår ständigt inom samtliga produktkategorier.
Andel reklamationer: 0,27% (0,24%)
Återkallade produkter av kvalitets/kemikalieorsak: 0 st (2 st)

DJURSKYDDSFRÅGOR
GRI 103: Management Approach 2016

103-1 Förklaring av den väsentliga aspektens påverkan samt dess avgränsningar.

Modebranschen har en indirekt påverkan på djurhållning genom at t material
såsom ull, dun, angora m.m används för at t tillverka modevaror. Vi har en
djurpolicy som reglerar ursprunget för material från djur, såsom användningen av ull, dun och fjäder. Vi tillåter inte äkta päls, utan använder syntetpäls
och vi tillåter inte heller angora.

s. 11

Kosmetik vi säljer är inte testad på djur i något produktionssteg.
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103-2, 103-3 Beskrivning av st yrning och ut värdering av st yrning.
Other disclosures

s. 39

Indikator saknas, endast rappor tering av st yrning.

DENNA HÅLLBARHETSREDOVISNING AVGES AV GINA TRICOTS STYRELSE:
Ledamöter

Suppleanter

Paul Frankenius
Jörgen Appelqvist
Fabian Månsson
Emilia de Poret
Michael Haaning
Christopher Ekdahl

David Samuelson
Annette Appelqvist

Styrelsen har godkänt hållbarhetsredovisningen den 30 april 2018.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i GinaTricot AB, org.nr 556534-8843
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 1-54 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Borås den 30 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Bror Frid
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