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”ATT ARBETA 
MED HÅLLBAHET 
HAR BLIVIT 
AVGÖRANDE 
FÖR ATT VARA 
EN ATTRAKTIV 
ARBETSGIVARE.”



Gina Tricots aktiviteter kring hållbar-
het är integrerade med vår affärs-
plan. Vi står för ett inspirerande mode 
där vi engagerar oss i hållbarhet såväl 
i fram tagandet av produkten som i 
produktionen och i de kanaler där pro-
dukten säljs. 

Även om vår kund framför allt intresserar 
sig för själva modet, priset och produktens
kvalitet, är hon en viktig del i vårt håll-
barhetsarbete – genom att välja produkter 
som är mer hållbara och genom att ta hand 
om plaggen på ett hållbart sätt. Tvättning 
är ett exempel, i plaggets livscykel är detta 
den övervägande delen av energiåtgången. 
Genom att tvätta på rätt sätt sparar vi energi
och plaggen håller också längre. 

Som ny VD på Gina Tricot har jag mötts 
av ett mycket starkt engagemang kring 
dessa frågor hos vår personal. Detta 
intresse gör att vi framgent kommer att 
kunna vara framgångsrika i att göra Gina 
Tricot än mer hållbart.

Gina Tricot har satt upp mycket ambi-
tiösa mål för 2028 och därför är det viktigt 
att en väg stakas ut med hjälp av konkreta
och mätbara mål. Vi har därför arbetat 
fram femårsmål för ett flertal områden, 
såsom material, medarbetare och produk-
tion. Vi kommer också att titta över butiks-
miljön och vår logistik. Under 2014 har vi 
tagit många bra steg längs denna väg. Vi 
har jobbat intensivt med hållbara materi-
al och överträffade årets målsättning med 
råge vad gäller andelen plagg som är pro-
ducerade i dessa.

Ett av branschens och även Gina Tricots 
problem är överproduktionen av plagg. 
Allt för många av våra och konkurrenter-
nas plagg säljs på REA eller någon annan 
typ av promotion. Detta görs framför allt 
på grund av volymproblem i branschen. 
Vi skall producera det som kunderna vill 
ha – varken mer eller mindre. Överproduk-
tionen är ett resursslöseri på alla plan, inte 
minst miljömässigt. Vi ser detta som en av de 
viktigaste frågorna att jobba med framöver.

Att hitta effektiva transportvägar för pro-
dukterna från produktion till kund är ett 
annat område vi lägger allt större fokus 
på – det är många faktorer som påverkar
transportsätten hela vägen från vår 
design till hanteringen via våra lager. 
Detta område har vi också förbättrat 
mycket sedan vi nu sköter logistiken i 
egna lokaler och med egen ledning. Gläd-
jande är också att vi har öppnat vår första 
butik med enbart LED-belysning, detta
sparar mycket energi, både vad gäller  
behov av kylning och belysning.

För mig är det mycket viktigt att vårt håll-
barhetsarbete engagerar all vår personal, 
att alla vet vad vi gör och vilka mål vi har. 
Personalen är våra bästa ambassadörer.

Göran Bille, VD 

VD-ord

vi arbEtar i En                                     riktninG
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Göran Bille, VD 

Göran Bille,
VD
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”SOM MODEFÖRETAG SKA 
VI TA FRAM KLÄDER SOM 
ÖVERTRÄFFAR KUNDENS 
FÖRVÄNTNINGAR OCH ÄR 
PRODUCERADE I MILJÖ-
MÄSSIGT HÅLLBARA 
MATERIAL.”

Marcus Bergman, hållbarhetschef



5

Fakta om vårt bolag

                  till Gina tricot

Gina Tricot AB är ett modeföretag som 
säljer kläder, smycken, accessoarer och 
kosmetika till kvinnor. Butiksverksam-
heten är organiserad i fem helägda dot-
terbolag som driver butiker i Sverige, 
Danmark, Finland, Norge och Tyskland. 
En mindre del av butikerna drivs genom 
franchising. Genom e-handeln finns 
varumärket representerat i ytterligare 
28 länder i Europa.

Alla centrala funktioner – design, inköp, 
marknadsföring, IT, logistik, CSR, HR, 
bygg, etablering och ekonomi – finns på 
huvudkontoret i Borås. Genom ett helägt 
fastighetsbolag äger Gina Tricot också 
byggnaden huvudkontoret ligger i. Sedan 
2013 sköter vi själva logistik och lager. Vårt 
lager är även det lokaliserat i Borås.

På varje marknad har vi ett mindre sup-
portkontor bestående av administrativa 
tjänster såsom lön/ekonomi. Support-
kontoren är också utgångspunkten för  
region- och landscheferna. Vår ambition 
är att stärka den lokala närvaron genom 

en utökad och förstärkt landsorganisa-
tion. ”Gina Tricot är ett glokalt bolag och 
det är viktigt för oss att centrala funktio-
ner såsom controllers, marknadskoordina- 
torer och merchandisers finns på plats nära 
våra marknader”, säger Göran Bille, VD. 

Totalt hade vi 1 821 anställda år 2014. 

Under 2014 förvärvade Nordic Capital 
majoriteten av Gina Tricot. I samband 

Gina Tricot-koncernen 2014 (Tkr) 

Direkt tillskapat ekonomiskt värde
Intäkter

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader
Löner och ersättningar till anställda
Betalningar till finansiärer
Betalningar till offentliga sektorn
Investeringar i samhället

Behållet ekonomiskt värde:

med detta fick bolaget även en ny VD,  
Göran Bille. Inriktningen på bolagets håll-
barhetsarbete står fast och de nya ägarna 
har ett stort engagemang i frågorna. 

Gina Tricots styrelse består av åtta  
personer. Styrelseordförande är Paul  
Frankenius. Företagsledningen represen-
terar de anställda i styrelsen och framför 
eventuella synpunkter.

2014            

2 054

-1 538
-352

-9
-72

-4

-79

2013            

1 983

-1 585
-360

-7
-97

-4

-70
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2028 fyller Gina Tricot 30 år. Det är 
också året som vår hållbarhetsvision 
siktar mot. Med utgångspunkt i en före-
tagskultur där våra medarbetare ser 
möjligheter och löser problem i en skap- 
ande anda har vi som vision för 2028 att 
enbart sälja produkter:

◊ i material som är hållbara
◊ som är producerade på ett  

hållbart sätt
◊ som kan transporteras med  

hållbara metoder
◊ som kan bli en resurs när kunden  

ej längre önskar behålla dem

Kan vi vara ett framgångsrikt företag med 
dessa punkter som mål så kan vi som bolag 
också vara en positiv kraft i samhället i 
stort. Hållbarhetsarbetet har under 2014 
samlat ett bredare engagemang internt 
på Gina Tricot. Många av avdelningarna 
har samverkat i olika initiativ vilket är en 
av nycklarna till att delar av hållbarhets- 
arbetet tagit stora kliv framåt. 

”Vårt engagemang lockar talanger till 
hela företaget och det är den generation- 
en modeproffs som kommer genomföra 
omställningen till en hållbar mode-
bransch.” Anna Appelqvist, inköpschef.

Vision

Arbetet med hållbara material pågår 
på två fronter. Vi hittar och testar 
nya hållbara material. Samtidigt  
arbetar vi med att de material vi 
redan använder ska bli mer hållbara.

DESIGN OCH MATERIAL
Här finns stora utmaningar.   
Men det är också här vi kan bidra 
till stora förändringar genom  
vårt arbete med uppföljning  
av leverantörsarbetet och genom 
vårt samhällsengagemang. 

PRODUKTION
Att kunna ha snabba ledtider 
från produktidé till butik och 
minska transporternas miljö- 
påverkan är vår kärnfråga här. 

TRANSPORTER OCH LAGER

Det viktigaste i våra butiker 
är vår personal. Här handlar 
vårt arbete om att bidra till 
deras utveckling och hälsa. 
Vi jobbar också här med att 
minska vår miljöpåverkan.  

VÅRA BUTIKER

Att våra kunder tar väl 
hand om sina plagg har 
stor betydelse för miljön. 

ANVÄNDNING

Att göra moderiktiga produkter 
hållbara innebär att möjliggöra 
att produkten eller materialet 
nyttjas i flera steg. Här har vi, 
branschen och andra samhälls- 
aktörer ett gemensamt ansvar. 

ÅTERANVÄNDNING

Ett                     m?l

Värdekedjan:
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Vision

”Som modeföretag ska vi ta fram kläder 
som överträffar kundens förväntningar 
och som är producerade i miljömässigt 
hållbara material. Det finns ingen kon-
flikt i att sälja mycket kläder, om man gör 
det på dessa grunder.” 
Marcus Bergman, hållbarhetschef.

Vägen dit 
För att uppfylla hållbarhetsvisionen har 
vi delat upp arbetet i strategiska steg för 
material, produktion, transporter, mark-
nadsföring och återanvändning. De strate- 
giska stegen är i form av en trestegsraket, 
om fem år vardera. 

”Hållbara material är en viktig del i håll-
barhetsarbetet och för 2014 överträffades 
målet på 10% för hållbara material, då 
vi landade på 11,3%. Detta är över 2 mil- 
joner plagg! Förutsättningarna för en ökad 
användning av hållbara material är goda 
för 2015. Det känns riktigt bra att vi är inne 
i en mycket positiv utveckling på material- 
sidan. I inköps- och designarbetet märks att 
vi skapat rätt förutsättningar för att kunna 
välja hållbara material – från certifiering 
av leverantörer till intern uppföljning.” 
Marcus Bergman, hållbarhetschef.

Läs mer om arbetet under ”Design och 
material” och under ”Kvalitet och pro- 
duktsäkerhet” i redovisningen. 

Arbetet för en hållbar produktion har bliv- 
it både vassare och bredare. Vassare då 
kraven gentemot leverantörerna ökat och 
att vi har skapat en större förståelse för 
hållbarhetsarbetet hos dem, men även  
internt på Gina Tricot. Vidare har vi  
minskat antalet leverantörer vilket inne-
bär bättre överblick, och större möjlig-
het att skapa en god relation med dem 
som vi vill arbeta mer med. Samarbetet 
inom BSCI och de egna leverantörsutvärd- 
eringarna stärker detta. På så sätt har 
arbetet för en mer hållbar produktion bli-
vit bredare och det syns tydligt internt i 
systemen för design och inköp. 

Läs mer om arbetet för en hållbar pro-
duktion under ”Produktion och leveran-
törer”  liksom under ”Vårt miljöarbete”. 

Till 2017 är målsättningen en leveran-
törsbas på max 100 aktiva leverantörer 
och vi ska införa en nomineringsprocess 
för leverantörer med syfte att identifiera  
huvudleverantörer. Detta skapar ett bättre 

underlag för de leverantörer som vi väljer 
att arbeta med. Ett idogt arbete med att 
reducera antalet leverantörer har resul- 
terat i att målet redan är uppfyllt.

Sedan hösten 2013 ser vi tydliga miljö- 
vinster med att arbeta aktivt för att med-
vetandegöra transportval inom verksam-
heten. 

Läs mer om transporter under 
”Vårt miljöarbete”.

Arbetet för att produkterna ska bli en resurs 
också efter att kunden inte längre vill ha 
dem skapar ny kreativitet. 

Läs mer om detta i avsnittet  
”Avfall och cirkularitet”.
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Vi tror på samarbete och samverkan och 
strävar efter att möta förväntningar på 
oss genom en löpande dialog med våra 
intressenter. Alla som är nyfikna på oss 
och vårt arbete är välkomna att ta kon-
takt och ställa frågor. På så sätt håller vi 
koll på vår omvärld, och vi har samma 
engagemang i frågor som lyfts i media 
som när vi får frågor från studenter. 

Kunder: Vi vänder oss till en mångfald av 
modeintresserade kvinnor. Vi har en omfat-
tande marknadsföring och syns i samhället. 
Vår kundsupport tar årligen emot fler än  
40 000 ärenden. Varje vecka får vi flertalet 
frågor om vårt arbete med hållbarhet.  

Medarbetare: Gina Tricots medarbetare 
består nästan uteslutande av kvinnor i 

åldrarna 20–45 år. Vi har regelbundna 
samtal med alla. De allra flesta väljer Gina 
Tricot tack vare goda utvecklingsmöjlig-
heter och ett stort engagemang.  

Leverantörer: Produktion av kläder 
och andra modevaror kräver täta kon-
takter med leverantörerna. Avdelningarna 
för design och inköp, liksom CSR, träffar 
regelbundet leverantörerna för samtal om 
produkter, kvalitet och hållbarhet. 

Branschorganisationer: Gina Tricot 
är medlem i flera olika branschorganisa-
tioner och initiativ i frågor som vi söker 
samverkan kring. Se nästa sida.

Intresseorganisationer: Det finns 
flera organisationer som driver ansvars-

frågor i leverantörsländer. Vi håller oss 
uppdaterade i dessa frågor och kampan-
jer och vi vill vara öppna för dialog.

Studenter: Gina Tricot har nästan dagli- 
gen kontakt med studenter för frågor om 
vår verksamhet. Varje år tar vi in cirka 30 
praktikanter på huvudkontoret.

Samarbete  
för förändring

Vi samarbetar för att nå längre i vårt håll-
barhetsarbete och det är för oss en självklar-
het att många av de stora utmaningarna 
är gemensamma inom textil och mode, 
vilket kräver samarbete samtidigt som vi 
arbetar parallellt med vårt eget ansvar. 

Intressenter och samarbeten

att driva branschEn  
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Intressenter och samarbeten

Vi är därför 
medlemmar i:

Bangladesh Accord on Fire 
and Building Safety: 
Internationellt avtal som syftar till säk-
rare fabriker i Bangladeshs klädindustri. 
Ett samarbete mellan internationella och 
lokala fackföreningar, klädföretag och 
intresseorganisationer.

Better Cotton Initiative (BCI):
Bomull är en av världens mest vatten-
krävande och besprutade grödor. Intresse-
organisationen BCI utbildar bomullsodlare
i hållbar odling vilket innebär användning 
av mindre mängder vatten, kemikalier och 
gödningsmedel. Organisationen arbetar 
också med sociala frågor bland odlarna.

Business Social Compliance 
Initiative (BSCI): 
Internationell branschorganisation som 
bildades 2003 av Foreign Trade Associa-
tion. Arbetar för förbättrade arbetsvillkor 
i globala leverantörskedjor genom upp-
följning och utbildning av medlemmar 
och leverantörer. 

Human Bridge: 
Samarbetet innebär att Human Bridge tar 
hand om de varor som av någon anled-
ning inte går att sälja och använder dem 
i sin verksamhet, på så sätt kommer vårt 
överskott till nytta för andra människor via 
en välgörenhetsorganisation. Föreningen 
Human Bridge skapades 2001 genom att 
samordna materialbiståndsavdelningarna 
inom de två svenska biståndsorganisation-
erna Läkarmissionen och Erikshjälpen.  

Kemikaliegruppen: 
Medlemsorganisation som sprider infor-
mation om kemikalie- och miljörelaterade
frågor.

Kemikalieinspektionens 
branschdialog: 
”Giftfri vardag”; ”Textildialogen” 
och ”Kosmetikdialogen”.

Nätverket för Hållbart 
Näringsliv (NMC):
Ideell förening för företag och organisationer 
som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Swedish Textile Water Initiative 
(STWI): 
Ett trettiotal svenska textil- och läderfö-
retag som tagit fram riktlinjer för hållbar 
vattenanvändning och driver projekt för att 
kontinuerligt förbättra resurshantering av 
vatten i industrin.

Textiles for Recycling 
Initiative (T4RI): 
En grupp med representanter från ett fem-
tontal svenska företag med fokus på att 
åstadkomma storskalig och konsument-
nära textilåtervinning.

UNICEF:s Nätverk: 
Ett initiativ för företags arbete med 
Barnrättsprinciperna.
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Vi ser vår närvaro som viktig i alla länd-
er där vi har leverantörer. I Bangladesh 
är landets ekonomi helt beroende av 
klädtillverkning. 80 % av textilarbetarna 
i Bangladesh är kvinnor och genom sitt 
arbete blir de försörjare, och får större 
möjlighet att skapa sitt eget liv. Egen  
inkomst bygger ett mer jämlikt samhälle.

Vårt engagemang  
i Bangladesh

Många av de anställda hos våra leve-
rantörer är kvinnor som arbetar för sin 
familjs försörjning. Så indirekt arbetar 
vi också med barn och deras framtid. 
Förhoppningarna är stora för komman-
de generationer och Gina Tricot arbetar  

Intressenter och samarbeten

tillsammans med UNICEF för skolgång-
en för barn i Bangladesh. Tillsammans 
driver vi 150 förskolor som ligger i slum- 
områden där tillgång till utbildning är 
kraftigt begränsad och där flickor inte 
prioriteras. 

Sedan starten 2011 har projektet nått ut 
till totalt 17 451 barn, varav 61 % är flickor.  
150 lärare har utbildats varje år. Projektet 
pågår fram till 2016 och kommer utbilda 
22 000 barn. Vidare  organiserar man för-
äldraforum för att prata om barns rättig-
heter och att höja medvetenheten kring 
barnarbete. Alla barn i förskolorna  får ett 
identitetskort som är ytterst värdefullt för 
framtida utbildning och arbete. 

”I Dhakas slumområden är det  
 barnen som är de mest utsatta. 

Utbildning är den viktigaste  
grunden för all utveckling och  

därför har vi valt att stödja  
projektet med förskolor.  Vi  

engagerar oss där vi verkar och  
i frågor som ligger oss nära.” 

Anna-Karin Wårfors, CSR-chef

ambassad%rEr f%r b!ttrE villkor  
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Intressenter och samarbeten

31 521 st
gåvobevis såldes under julkampanjen 2014.

Starkt internt  
ambassadörsskap 

Vi engagerar oss även för UNICEF i våra 
butiker. Våra medarbetare känner  stolt-
het och visar ett starkt ambassadörsskap 
för de här viktiga samhällsfrågorna.  

Inför julen 2014 sålde vi gåvokort, en 
kampanj som genomfördes i alla butiker 
och som därmed var den första globala 
kampanjen vi genomfört. 

Butikerna sålde totalt 31 521 gåvobevis, 
vilket motsvarar drygt 380 000 påsar nöt-
kräm. Tre påsar jordnötskräm om dagen 
kan vara allt som krävs för att rädda livet 
på ett undernärt barn.  

De svenska butikerna hade under våren en 
kampanj för rätten till rent vatten, totalt 
samlade butiker och kunder in 485 000 kr 
som hjälpte till att rena mer än 48 mil- 
joner liter vatten. 

På vår webshop öppnade vi också upp för 
våra kunder att bidra genom att erbjuda 
produkter från UNICEF:s gåvoshop. 
Bland annat finns malariamedicin, ylle-
filtar och skrivböcker. Våra kunder bidrog 
med totalt 48 000 kr via gåvoshopen. 

Barnens rätt ges ökat fokus  
Genom vårt engagemang med UNICEF så 
har vi också uppmärksammat att UNICEF 
tillsammans med Rädda Barnen och FN:s 
Global Compact 2012 lanserade de så 
kallade Barnrättsprinciperna. Dessa prin-
ciper uppmanar alla företag att utvärdera 
sin verksamhet ur ett barnrättsperspek-
tiv och sätta in åtgärder för att förbättra 
barns liv. Principerna täcker bland annat 
arbetsvillkor för unga arbetare, barnsäkra 
varor och tjänster, stöd i katastrofsitua-
tioner samt etisk marknadsföring. Under 
2014 har Gina Tricot påbörjat arbetet med 
att arbeta in barns rättigheter i befintliga 
styrande dokument där uppförandekoden 
är först ut. 
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Intresset för hållbarhetsfrågorna ökar 
och intressenterna blir allt mer engage-
rade i vårt arbete. Under 2014 har arbe-
tet med att bli ett mer transparent före-
tag fortsatt genom The Good Project och 
även genom annan utåtriktad verksam-
het som studentintervjuer, seminarier 
och i media. 

Kommunikation  
som engagerar

Arbetet med att involvera och engagera 
intressenter i vår verksamhet kommer, 
både genom The Good Project och i åter-
kommande samtal och direkta möten, 
intensifieras under 2015. Gina Tricot vill 
stärka relationen med kunderna ytterliga-
re och då är butikerna en av de allra vikti-
gaste kanalerna. 

”En utmaning vi vill tackla är att arbeta mer 
med utbildning och information till de som 

jobbar i våra butiker. Vi tror att kunskap 
om vad vi gör på hållbarhetsområdet stärk-
er både varumärket och personalen.”
Marcus Bergman, hållbarhetschef.

Att se till att intressenter har lättillgäng-
lig information och synliggöra det dagliga 
hållbarhetsarbetet skapar förutsättning-
ar för en god kommunikation med alla 
som är nyfikna på verksamheten. På Gina  
Tricots sida The Good Project finns infor-
mation och nyheter gällande hållbarhets-
arbetet i modebranschen i stort och på 
Gina Tricot. Här hittar besökarna stati- 
stik, rapporter, uppförandekod, de håll-
barhetsredovisningar som vi hittills publi-
cerat, policies och löpande uppdateringar 
kring vårt dagliga arbete vad gäller håll-
barhet. Här finns inlägg om allt från råva-
ror till själva produktionen – från samar-
beten till tips om klädvård. 

Organisation och kommunikation

s? jobbar vi mEd  
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Organisation och kommunikation

Vår organisation
Gina Tricots hållbarhetsarbete drivs av 
en hållbarhetsgrupp bestående av admi-
nistrativ chef, CSR-chef, hållbarhetschef, 
global sourcing- och produktionschef och 
kvalitetschef. Gruppen träffas varje vecka 
och kan därmed snabbt agera vid upp-
komna situationer. 

CSR-chefen ansvarar för arbetet med vårt 
leverantörsled och vårt samhällsengage-
mang lokalt och globalt. Hållbarhetschefen 
har fokus på det produktrelaterade håll-
barhetsarbetet och arbetar tillsammans 
med kvalitetschef gentemot design- 
och inköpsledning genom regelbundna 
avstämningar. Administrative chefen 
representerar hållbarhetsgruppen i före-
tagsledningen.

Styrelsen uppdateras avseende hållbar-
hetsarbetet av CSR-chef och hållbarhets-
chef minst en gång per år.

Våra bästa  
ambassadörer

Det är i det dagliga arbetet som hållbar-
hetsarbetet sker och skapar förändring, 
både i stort som smått. Alla anställda blir 
därför introducerade till hållbarhetsarbetet 

när man börjar sin anställning. En stor 
del av Gina Tricots verksamhet är butik- 
erna där både CSR-chef och hållbarhets-
chef deltar vid butikschefsmöten från 
vilka information och riktlinjer sprids till 
all butikspersonal. Träffarna är viktiga 
för att skapa engagemang hos de av våra 
medarbetare som direkt möter kunder 
och de frågor som uppkommer i butik. 
Vi arbetar nu för att hitta ett ännu mer 
effektivt sätt att förmedla hållbarhets- 
arbetet internt, och uppnå en tätare kon-
takt med butikspersonal. Det märks tyd-
ligt i rekryteringsprocesser att många 
väljer Gina Tricot som arbetsgivare med-
vetet och är nyfikna på just hållbarhets-
arbetet. Intresset för frågorna är stort och  
vår butikspersonal är goda ambassadörer 
för vår verksamhet då de dagligen träffar 
vår viktigaste intressent, kunderna. Stolt-
het hos butikspersonalen skapar direkta 
mervärden för våra produkter. 

Gina Academy, som är ett internt utbild-
ningsprogram i hållbarhetsfrågor, har 
fortsatt under 2014. Fokus har varit på 
design- och inköpsavdelningarna. Till-
sammans har de gått igenom rutiner, 
policies, aktuella ämnen och diskuterat 
hållbarhet i relation till våra produkter. 
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Designen är grunden till Gina Tricot och 
kärnan i vårt arbete som modeföretag. 
Resultatet ser du i våra butiker, ett enkelt 
och inkluderande mode som återspeglar 
aktuella trender. Genom god design så tas 
tidigt beslut som ger förutsättningar för 
hållbara val i hela produktionskedjan. 

Stora kliv och små 
steg i rätt riktning 

Under 2014 har Gina Tricot tagit ett stort 
kliv vad gäller kvalitet och hållbara mate-
rial. Året har både innefattat hela kollek-
tioner i hållbara material samtidigt som vi 
har förbättrat den tekniska kvalitetsstan-
darden i hela vårt sortiment. Vi kommer 
att under 2015 titta på kvaliteter som vi 
inte arbetat med tidigare, kvaliteter som 
håller längre. Vad gäller hållbarhetsarbe-
tet inom design så vill vi ha högre kvalitet 
för ett mervärde för kund, användnings-
tid och slitstyrka. Design i termer av funk-
tion och passform är också relaterat till 
hållbarhet. 

”Arbetet är och har varit kreativt. Det har 
inneburit en nytändning för vår personal. 
Vi är stolta över vårt arbete. Vi lyfter hela 
tiden våra kollektioner och har genom ett 
stort fokus överträffat våra mål för 2014.” 
Lotta Lindsten, designchef 

The Good Index togs fram 2013 och ska 
få en tydligare uppföljning under första
delen av 2015. Det kommer innebära 
ytterligare tydlighet i hur valen som görs 
under designprocessen påverkar hela pro-
duktionskedjan. The Good Index innebär 
att Gina Tricot i inköpssystemen sätter 
hållbarhetsbetyg från 1–5 på material, 
leverantörer, transporter och försäljning. 
Betyget för leverantören hämtas från de 
årliga leverantörsutvärderingarna, mate-
rialbetyget utgår från den materialbas 
som Gina Tricot byggt upp. Betyget för 
försäljning baseras på hur försäljningen 
faller ut. Genom the Good Index kan alla 
inblandade i framtagningen av en produkt 
se hållbarhetskonsekvenser i realtid, följa 
en produkt, produktgrupp eller segment.

Design och material

dEsiGn som motor f%r 

Lotta Lindsten,
designchef
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”ARBETET ÄR OCH HAR VARIT 
KREATIVT. DET HAR INNEBURIT 
EN NYTÄNDNING FÖR VÅR PER-
SONAL. VI ÄR STOLTA ÖVER VÅRT 
ARBETE. VI LYFTER HELA TIDEN 
VÅRA KOLLEKTIONER OCH HAR 
GENOM ETT STORT FOKUS ÖVER-
TRÄFFAT VÅRA MÅL FÖR 2014.” 

Lotta Lindsten, designchef 
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Hållbara materialval
Alla textila material har en miljöpåverkan, 
så vilka material som kan anses hållbara 
är för oss en samlad bedömning, där vi tar 
hänsyn till hur naturliga system påverkas, 
hur tillverkningsprocessen går till i termer 
av vatten, kemikalier och energi och hur 
materialet uppför sig när det används och 
om det går att återanvända. ”De material 
vi idag bedömer som hållbara är ekologisk 
bomull, Better Cotton, alla återvunna 
material och vissa innovativa material som 
exempelvis Tencel och ProViscose”, säger 
Marcus Bergman. ”För att vi ska uppnå 
våra mål för framtiden måste vi dock få 
tillgång till fler innovativa material och vi 
hoppas mycket på den svenska forskningen 
på området.” 

De flesta av de material som vi definierar 
som hållbara är förutom fiberkvaliteten 
också hanterade i spårbara certifierings-
system.

Vårt kommande arbete innefattar även att 
arbeta med premiummaterial som alpaca, 
kashmir, silke, merinoull och läder, för att 
skapa ytterligare ett kvalitativt erbjudande 
till vår kund.

Vägen fram är tydlig 
”Vi kan förmedla vårt arbete ännu mer 
gentemot våra kunder för att lyfta vad som 
görs och vad som är på gång. Engagera. Vi 
behöver också fortsätta att vidareutbilda 
vår personal och fortsätta med de interna 
initiativ som utvecklar verksamheten så 
markant. Det finns en påtaglig vi-känsla 
och vi har ett gemensamt mål som engage- 
rar. Vägen fram är tydlig.” 
Lotta Lindsten, designchef

År 2028 ska vi enbart sälja produkter som 
är hållbara, både vad gäller materialval och 
möjlighet för en annan användning när 
kunden inte längre vill ha dem.

2014 var målet att 10 % (jmfr resultat 
2013: 4,1 %) av produkterna skulle vara 

Design och material

producerade av hållbara material. Ett 
mål som överträffades då det landade på 
11,3%. 2014 gav alltså en flygande start för 
2015 som redan nu också ser ut att över-
träffa förväntningarna vad gäller hållbara 
material. Under året har design- och 
inköpsavdelningen tillsammans med håll-
barhetschefen och global sourcing- och 
produktionschef arbetat nära varandra.  
Vi har styrt om och vidareutbildat med-
arbetare inom design och inköp, samtalat 
med leverantörer och på så sätt skapat för-
utsättningar för bättre val genom hela pro-
duktionskedjan och för hållbara material 
att välja mellan. Det har blivit enklare att 
göra rätt. Gina Tricots bassortiment på 
trikå är sedan hösten 2014 fullt ut i håll-
bara material.

11,3%
av våra produkter gjordes i hållbara
material 2014.

Ekologisk bomull   10,3%

TENCEL®           0,6% 
ProViscose   0,4%
Återvunnen polyester   0,02%

Totalt   11,3%

Hållbart material % av totalt antalt  
producerade plagg
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Design och material

Ökad kapacitet i  
råvaruproduktion

Bomullsproduktion är en del av vår leve-
rantörskedja som är särskilt förknippad 
med miljö- och arbetsmiljörisker, varför 
Gina Tricot är medlem i Better Cotton  
Initiative sedan 2011. Organisationen främ-
jar en hållbar bomullsproduktion både ut- 
ifrån ett miljö- och ett socialt perspektiv. 
Att arbeta aktivt med att miljömässigt för-
bättra en råvara som bomull, en av värld- 
ens mest besprutade och vattenkrävan-
de grödor, är strategiskt viktigt för Gina  
Tricot, då våra leverantörer behöver få 
bättre tillgång till hållbara material. Vi 
hoppas kunna knyta samman våra pro-
ducenter med odlare av Better Cotton.

Vi har arbetat aktivt med våra leverantörer 
så att de har den kapacitet vi behöver både 
vad gäller mängden hållbara material och 
att de arbetar efter vår uppförandekod. 
Det bygger på en nära relation mellan 
leverantören och Gina Tricot, där vi driv-
er på för en större kapacitet och därmed 
också bättre kostnadsläge för de material 
vi vill ha producerade på ett sätt som Gina 
Tricot kan stå för fullt ut. Det kräver också 
att vi internt styr om våra inköp till de 
leverantörer som arbetar hårdast för att 
uppfylla våra krav. 

Utvecklingen av hållbara material ligger 
oss varmt om hjärtat och genom samar-
beten med innovativa företag, akademier 
och forskningsmiljöer, så följer vi arbetet 
nära och plockar upp nya hållbara textil-
material så snart det är kommersiellt till-
gängligt, som i fallet med ProViscose.

Vi gillar djur 
Kvalitets- och materialarbetet under 2014 
har medfört att Gina Tricot också kan 

arbeta med material som vi tidigare valt att 
inte använda, av osäkerhet gällande pro-
duktionsförhållanden. Tillsammans med 
utvalda leverantörer har vi byggt säker-
ställda leverantörsstrukturer som gör att vi 
nu kan introducera läder och mulesing-fri 
merinoull. Dun, fjäder och angoraull är 
fortfarande material som inte används.
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Vi vill att kunden ska känna att man får 
mycket för pengarna när man köper ett 
plagg hos Gina Tricot. Ju högre nivå vi 
kan arbeta fram, desto mer får man ut 
för pengarna. 

”Våra produkter måste hålla om vi ska 
prata om hållbart mode. De ska vara mode-
riktiga men ändå kunna nyttjas länge, både 
för kunder som köper produkten, men 
också för remake och ett längre liv för 
materialet och fibrerna. Vi jobbar hårt med 
att kontrollera alla steg från design fram 
till produktion. Vi vill hela tiden göra bätt-
re kläder, av kärlek till plaggen.”
Camilla Olofsson, kvalitetschef.

Större engagemang
Under 2014 har vi intensifierat vårt kva-
litetsarbete och genomfört ett kvalitets-
projekt. Detta har haft till syfte att höja 
kvalitetsnivån på samtliga produkter samt 
att föra in mer variation av kvaliteter för 
att göra vårt utbud än mer spännande för 
kunden. Projektet har genomförts via ett 
fördjupat samarbete mellan inköp/design 
och kvalitetsgruppen med mycket gott 

resultat. Idag är materialval och kvalitet 
ett högt prioriterat område på inköpsav-
delningen och stor vikt läggs vid detaljer, 
sömnadslösningar och passform. ”Våra 
kunder kommer att märka skillnad tack 
vare vårt arbete under 2015.” 
Camilla Olofsson, kvalitetschef.

Det har även inrättats ett material- 
bibliotek i syfte att standardisera baskva-
liteter samt att förenkla för inköp och 
design. Här finns även de utvalda hållba-
ra kvaliteterna. Genom en utökad spår-
barhet och ett omfattande certifierings- 
arbete på leverantörsnivå har utbudet av 
hållbara kvaliteter ökat markant i biblio-
teket . ”Vi är idag mycket glada att biblio- 
teket kan vara en inspirationskälla för 
designerna i sitt arbete med att skapa 
morgondagens hållbara kollektioner.” 
Marcus Bergman, hållbarhetschef.

Alla leverantörer utvärderas kontinuer-
ligt och betygsätts enligt ett system vars 
resultat sedan ingår i vår leverantörsut-
värdering och påverkar leverantörens  
betyg i The Good Index.

Kvalitet och produktsäkerhet

Antalet kvalitetstester på ex- 
terna labb ökade under 2014.

Få labbtestade produkter 
avviker från högt ställda 
kvalitetskrav.

Andelen reklamationer ligger  
precis som 2013 under 1%.

som h?llEr
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Kontroll i alla led

Kvalitetstester på material och produkt 
sker både på Gina Tricot – där vi tvät-
tar och kontrollerar krympning, vridning 
och färghållfasthet – och hos leverantör- 
erna som förser oss med testrapporter 
från nominerade testlaboratorier. Här 
testas även noppbildning, flamsäkerhet 
och sömskridning. Att säkra detaljer och 
känna efter hur ett plagg beter sig vid 
användning kontrolleras via ett så kallat 
”wear test” på huvudkontoret. 

För att få en jämnare kvalitet i produk-
tion, infördes under 2014 kvalitetskon-
troll i produktionen på samtliga produk-
tionsmarknader. I Bangladesh och Kina 
görs detta av personalen på våra produk-
tionskontor och i övriga länder (Turkiet, 
Indien och Pakistan) av tredjeparts- 
företag. ”Att införa kvalitetskontroll på 
alla marknader har varit ett mycket vik-
tigt steg. Att få jämnare kvalitetsnivå på 
det som levereras till oss och samtidigt 
underrätta leverantörerna vilken nivå Gina  
Tricot vill ligga på bidrar i längden till min-
dre spill i produktion och i våra butiker.” 
Camilla Olofsson, kvalitetschef.

Återkallningsprocessen 

1
Feedback på produkt 
i butik, vi går igenom 
reklamationsstatistik. 

2
Utredning internt: 
kontaktar inköpsav-
delningen för att se 
om det funnits pro-
blem under utveckling 
av produkten.

3
Vi går igenom test- 
rapporter och resultat 
av inhouse-tester. 

4
Beslut om eventuell in-
dragning av produkten. 
Försiktighetsprincipen 
gäller, produkterna ska 
uppfylla våra krav och 
vara säkra.

Hårda kemikaliekrav

”En vision vi har, är att våra produkter  
ska kunna blir en resurs då kunden inte 
längre har användning för dem. Och då 
måste vi ha ett aktivt arbete vad gäller 
kemikalier. Hela produktens innehåll ska 
kunna tas om hand.” 
Camilla Olofsson, kvalitetschef.

Gina Tricot ställer höga krav på leveran-
törerna vad gäller kemikalieinnehåll och 
arbetar efter en kemikalierestriktionslis-
ta som i flera fall är tuffare än vad lagen  
kräver. För att hålla oss uppdaterade på 
kemikalieområdet är vi medlemmar i 
Swerea IVF:s kemikaliegrupp. Här ges 
kontinuerlig information om vad som hän-
der inom forskning och lagstiftning samt 
rekommendationer och stöd. Via avtal 
förbinder sig leverantörerna att följa vår 
kemikalierestriktionslista. Även här begär 
vi testrapport från nominerade testlabo-
ratorier. ”Förra året ökade antalet begär-
da kemtestrapporter med 10% medan an- 
talet ’fynd’ ligger kvar på samma nivå, på 
så sätt kan vi säga att utvecklingen går åt 
rätt håll.” 
Camilla Olofsson, kvalitetschef .

Den feedback vi får från butikerna är ovärderlig. Det är en mycket 
viktig kanal för att vi ska få återkoppling på vårt kvalitetsarbete.

Kvalitet och produktsäkerhet
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För att ytterligare säkerställa kemikalie-
innehållet genomförs även stickprovs- 
kontroller på huvudkontoret. Här har vi 
under 2014 koncentrerat oss på produkter 
i metall och plast såsom smycken och 
handväskor. 

Förutom de tester som görs rutinmäs-
sigt under produktionsprocessen, test- 
as våra produkter också av andra. Kemi-
kalieinspektionen gjorde en revision på 
smycken genom sitt uppdrag ”en giftfri 
vardag” där de kontrollerade våra ruti-
ner och undersökte förekomsten av tung-

metaller i smycken. De tio produkter som 
testades visade inte på några avvikelser.  
ÖkoTest, ett tyskt testföretag, testade en 
T-shirt som var producerad i Turkiet hos 
en av våra största leverantörer. Även detta 
test visade att inga otillåtna kemikalier 
använts. Dessa tester ger oss indikationer 
på att vårt arbete tillsammans med leveran-
törerna fungerar.  

Fräsch och säker kosmetik
Gina Tricot ställer höga krav på den kos-
metik vi säljer, både vad gäller hälso- och 
miljöaspekter. 

Idag har vi följande krav:
◊ Inga av våra produkter får ha testats  

på djur.
◊ Inga mikroplaster får förekomma. Det 

är plastpartiklar som är mindre än 
1 mm och förekommer framförallt i 
skrubbar och puder. Mikroplaster är 
skadliga för vattenlevande djur. 

◊ All kosmetik ska vara fri från EU:s 26 list- 
ade allergiframkallande parfymämnen.

◊ Inga parabener är tillåtna. Parabener är 
konserveringsmedel som förekommer 
i kosmetika. Gina Tricot använder inte 
parabener alls på grund av den stora 
osäkerhet som råder kring dem.

Två väskor indragna från  
butik via stickprovskontroll.

Gina Tricot blev granskade 
av KEMI gällande smycken 
liksom kontroll av interna 
rutiner, utan anmärkning. 

Kvalitet och produktsäkerhet
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Våra medarbetare

ny                        mEd ny fart

Under hösten 2013 var vi tvungna att 
se över kostnadsläget för verksamheten.  
Personalstyrkan drogs ned – och en ny 
organisation skapades. Denna process 
påverkade i hög grad arbetet på HR 
under 2014 – som också var året då före-
taget fick nya huvudägare. 

 ”Vi genomförde förändringarna i bolaget 
tillsammans – med sikte framåt. I upp-
följningen av de medarbetare som sluta-
de blev det tydligt att våra medarbetare 
är attraktiva på arbetsmarknaden. Hos 
oss vågar man prova på olika delar inom 
organisationen och tillåts göra det.” 

Överhuvudtaget återhämtade sig organisa-
tionen fort. ”Det finns ett stort förtroende 
bland medarbetarna och med ett gott för-
arbete blev processen relativt friktions-
fri. Med våra nya ägare har vi fått posi-
tiv förstärkning, både resursmässigt och 
kompetensmässigt. Utmaningen framöver 
är att behålla entreprenörskänslan och 

snabbfotheten och ta med oss vad som 
byggts upp under 17 år in i en tillväxt med 
nya ägare.”
Linda Bååth, HR-chef.

Ett exempel på de förändringar som pågår 
är en översyn av företagets kultur och värd- 
eringar. ”Vi arbetar på att förtydliga vad 
vi står för och hitta rätt ord”, säger Linda 
Bååth. ”I den snabbrörliga modebranschen 
är det viktigt för medarbetarna att värde-
ringarna är tydliga. Vi satsar mycket på 
introduktionsutbildningar, både i butik 
och på huvudkontoret och ser kompetens-
utveckling som oerhört viktigt. Sex rekry-
teringar av tio sker internt och det är vi 
stolta över!”

Unga medarbetare  
i modebranschen

Gina Tricot är den första arbetsgivaren för 
många av våra medarbetare, särskilt i våra 
butiker. Vi ser oss som en positiv kraft i 
samhället genom att vi bidrar till att skapa 

arbetsplatser för unga människor. Gina 
Tricot är ett ungt företag och det är tyd-
ligt att det finns en passion för både mode 
och för att arbeta på ett företag med ett 
stort engagemang. Det finns en utpräglad 
entreprenörskänsla inom företaget och vi 
vill gärna förmedla denna anda till våra 
nyanställda medarbetare. ”Vi ser även ett 
kontinuerligt ökat intresse för hållbar-
hetsfrågor hos våra medarbetare”, säger 
Linda Bååth. ”Att arbeta med hållbarhet 
har blivit avgörande för att vara en attrak-
tiv arbetsgivare.” 

Vi vill att studenter och duktiga kommande 
medarbetare ska välja Gina Tricot. Varje 
år tar vi därför in praktikanter och ser 
det som viktigt att arbeta nära textil- och 
modeutbildningarna i Borås.  Det finns en 
nyfikenhet på Gina Tricot som arbetsgivare 
som vi bejakar och arbetar aktivt med.
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Våra medarbetare

Gina Tricot har tecknade kollektivavtal i 
Sverige och Finland. I övriga länder följer 
vi riktlinjerna i gällande kollektivavtal. Vi 
är medlemmar av arbetsgivarorganisation- 
erna i respektive land och ser till att ha 
kontinuerlig dialog med fackförbunden 
och deras intressenter. 

Under 2014 var personalomsättningen 
19 %, beräknat på antal fasta och tills- 
vidareanställningar under året i förhållan-
de till medelantalet anställda i koncernen.

På Gina Tricot försöker vi balansera 
deltidsavtal genom att alltid annonsera 
internt och tillsätta befintlig personal vid 
behov. Många anställda arbetar i flera 

närliggande butiker och vi har en intern 
vikariepool. Detta för att kunna erbjuda 
befintligt anställda en högre sysselsättnings- 
grad i så hög utsträckning som möjligt.

Säker arbetsplats
Våra kontor, vårt lager och våra butiker 
ska vara säkra och välkomnande. Våra 
medarbetare ska inte skada sig eller på 
annat sätt tvingas till frånvaro på grund 
av sitt arbete. På vårt huvudkontor finns 
en skyddskommitté och av facket valda 
skyddsombud. 

Ute i butikerna finns risk för brand, hot, 
trakasserier och rån. Vi har skyddsom-
bud men inte i alla butiker, där det saknas 

skyddsombud arbetar vi i ett samarbete 
med Handels regionalskyddsombud. Vi 
har också tagit fram ett koncept för utbild-
ningar och handlingsplaner med fokus på 
brand, arbetsmiljö, säkerhet och olycks-
fall, som vi kallar BAS och SOS. Materialet, 
som innefattar checklistor och årsplaner, 
används i alla butiker i alla länder.

Vi samarbetar med företagshälsovården i 
Sverige och med motsvarande funktioner 
i övriga länder. Sjukfrånvaron i hela kon-
cernen var 6,5 % under 2014.
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Butiks-/Lageranställda*

I butik i Sverige
finns 402 anställda. 
Av dem är 0 män och 
snittåldern är 29 år.

På lagret i Sverige**
finns 42 anställda. Av 
dem är 23 män och 
snittåldern är 29 år.

I butik i Finland
finns 306 anställda. 
Av dem är 3 män och 
snittåldern är 24 år.

I butik i Tyskland
finns 191 anställda. 
Av dem är 0 män och 
snittåldern är 23,5 år.

I butik i Norge
finns 329 anställda. 
Av dem är 0 män och 
snittåldern är 24 år.

I butik i Danmark
finns 157 anställda. 
Av dem är 0 män och 
snittåldern är 23 år.

1821
personer jobbar totalt 
på Gina Tricot. Av  
dem är 50 män och 
snittåldern är 26,9 år.

Styrelsen

2 kvinnor 6 män

Ledningsgrupp

6 kvinnor 4 män

Chefer/stab

224 kvinnor 9 män

Anställda huvudkontor*

140 kvinnor 11 män
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På Gina Tricot bedriver vi ett aktivt arbete 
tillsammans med våra leverantörer och 
har en nära relation till dem. På så 
sätt uppnår vi både bättre hållbarhets- 
resultat och skapar en bättre verksam-
het för våra leverantörer. Vi kan påverka 
utvecklingen i en bra riktning genom 
vår närvaro och det är precis vad vi gör. 
Närvaron kräver också ett lokalt enga-
gemang i frågor som indirekt påverkar 
oss, som i ett land som Bangladesh där 
vi samverkar med intresseorganisatio-
ner för att barn ska få en bra skolgång.  

Färre leverantörer  
och tätare relationer

Gina Tricot äger inga fabriker men vi job-
bar nära leverantörerna som kontrakteras 
för att producera våra varor. Leverantörs-
basen består av olika företag som pro-
ducerar kläder, smycken, väskor, andra 
accessoarer och kosmetika till oss. 

”Vi vill vara nära våra leverantörer, de är 
våra partners. Sedan vi påbörjade arbetet 
med att minska antalet leverantörer så har 
vi arbetat oss ned från cirka 150 till idag 

cirka 75. Alla leverantörer ska känna att vi 
är en viktig kund, och det innebär en win-
win för både oss och leverantören”, säger 
Emma Garrote-Fredman, global sourcing- 
och produktionschef. 

Vi arbetar därför alltmer med vår närvaro, 
genom att exempelvis etablera inköps-
kontor i andra länder och göra frekventa 
besök hos våra leverantörer. Detta är nöd-
vändigt för att vi ska kunna bli ett hållbart 
modeföretag. Turkiet och Kina är Gina 
Tricots största producentländer. Turkiet 
ligger geografiskt nära vilket gör att vi 
relativt enkelt kan besöka våra leverantör- 
er där, och många av dem har vi arbetat 
länge med. I Shanghai i Kina har vi sedan 
2013 ett kontor. Syftet med ett kontor på 
plats är en mer direkt kommunikation 
med leverantörerna, att hitta nya logi- 
stiklösningar och kunna lösa utmaningar 
direkt på plats.

Majoriteten av våra inköp läggs hos leve-
rantörer i det vi kallar riskländer. Vi 
baserar vår klassificering av riskländer 
på  BSCI:s Risk Countries Classification. 

Produktion och leverantörer

Bangladesh
11,6 %

Indien
3,7 %

Kina
19,9 %

Pakistan
6,7 %

Turkiet
49,5 %

Övriga Europa
8,6%

Gina Tricots inköpsmarknader

Baserat på inköpsvärde

n!ra och t!ta

Färre leverantörer är en viktig del i att få en 
överblickbar värdekedja, och en kontinuitet 
för det förbättringsarbete som vi genomför 
tillsammans med leverantörerna. 75 % av 
inköpsvärdet under 2014 var hos leveran-
törer där vi har minst 5 års relation.
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Produktion och leverantörer

Årlig utvärdering 
av leverantörer

Varje år utvärderas alla Gina Tricots leve-
rantörer, där bedömningen innefattar 
kraven i uppförandekoden samt kvalitet, 
logistik, resultat av testprover och kommu-
nikation. Under 2014 tillkom kvalitets- och 
kemikalieaspekterna i verktyget. Utvärde-
ringen gör att totalkostnaden för arbetet 
med en leverantör blir tydligare internt på 
Gina Tricot och möjligheten för leverantör-
erna att arbeta hållbart både med material 
och i produktionsled blir påtagliga. Betyget
i utvärderingen ligger till grund för en pro-
duktionsfördelning, dessutom tillhanda-
håller utvärderingen oss med argument för 
fördelningen.

Alla medarbetare kan se resultatet av 
utvärderingarna på vårt intranät, vilket 

”Alla leverantörer ska känna 
att vi är en viktig kund, och det 
innebär en win-win för både oss 
och leverantören.” 

Emma Garrote-Fredman

Emma Garrote-Fredman,
global sourcing- och pro-
duktionschef.

både sprider information och skapar en 
stolthet över det arbete som görs. Leve-
rantörsutvärderingen som instrument lyf-
ter på så sätt hållbarhetsarbetet vad gäller 
produktion kontinuerligt, och tydliggör 
både risker och möjligheter. En nära rela-
tion med leverantörerna är central för att 
minska riskerna.  

Leverantörer av 
hållbara material

Under hösten 2014 har Gina Tricot kart-
lagt alla hållbara leverantörer, det vill 
säga de som är certifierade i enlighet med 
GOTS (Global Organic Textile Standard), 
OCS (Organic Content Standard) och GRS 
(Global Recycling Standard). Syftet är att 
underlätta för inköparen att göra rätt val 
och att kunna spåra råvaran hela vägen, 
vilket innebär att vi kan fullt ut hålla vårt 
löfte till kund. Genom kartläggningen tyd-
liggjorde vi de leverantörer som har de 
certifikat som behövs och arbetar nu med 
att styra om våra order till dem. Dessa 
leverantörer får också ett bättre resultat 
i leverantörsutvärderingen. ”Vi gör mer 
än vad kanske många tror. Våra kunder 
vill ha bevis på vårt arbete, och vi kan ge 
dem det. Vi vill kunna stå för hela ledet.” 
Emma Garrote-Fredman, global sourcing- 
och produktionschef.
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Krav på våra leverantörer 

Gina Tricots uppförandekod är grunden 
till alla våra leverantörsrelationer. Den är 
gemensam för alla medlemmar i Business 
Social Compliance Initiative (BSCI), där 
Gina Tricot är medlem sedan 2008. Upp-
förandekoden är de samlade krav som Gina 
Tricot ställer på leverantörerna och som de 
måste godkänna för att kunna producera 
varor till företaget. Uppförandekoden byg-
ger på internationella konventioner, som 
exempelvis FN:s Allmänna förklaring om 
de mänskliga rättigheterna, Barnrättsprin-
ciperna för företag, FN:s vägledande prin-
ciper för företag och mänskliga rättigheter, 
OECD:s riktlinjer, FN Global Compact 
samt konventioner och rekommendationer 
från Internationella arbetsorganisationen 
(ILO) som är relevanta för att förbättra 
arbetsvillkoren i leverantörskedjan. 

”Det finns alltid en risk i leverantörs- 
ledet att en leverantör säger ja till en order 
man inte kan fullfölja, och istället produ-
cerar i en annan fabrik som vi inte har kol-
lat sedan tidigare. Det är en kontinuerlig 
utmaning. Det är också en av anledningar-
na till att vi har arbetat hårt för att minska 
antalet leverantörer och bygga kapacitet 
hos de som vi vill samarbeta med.” 
Anna-Karin Wårfors, CSR-chef

Produktion och leverantörer

11 principer i BSCI:s  
uppförandekod 2014:

◊ Föreningsfrihet och rätt att 
ingå kollektivavtal

◊ Diskrimineringsförbud
◊ Skälig lön
◊ Skälig arbetstid
◊ Hälsa och säkerhet på  

arbetsplatsen
◊ Förbud mot barnarbete
◊ Särskilt skydd för unga  

arbetstagare
◊ Inget farligt arbete
◊ Förbud mot tvångsarbete
◊ Hänsyn till miljön
◊ Etiskt företagande

Mer info på www.bsci-intl.org

BSCI 
BSCI etablerades 2003 av Foreign Trade Associ- 
ation med syftet att undvika dubbelarbete vad gäller 
uppföljning av leverantörskrav. Med ett decennium 
av erfarenheter har BSCI etablerat ett holistiskt 
ramverk för efterlevnad av sociala krav i leveren-
törsleden. Med detta ramverk som grund arbetar 
medlemmarna kontinuerligt för bättre arbetsvillkor. 
I dagsläget har BSCI mer än 1 500 medlemmar.

BSCI är baserat på tre  
grundläggande delar: 

Verktyg för uppföljning 
BSCI tillhandahåller medlemmarna metoder och 
verktyg för att kontrollera att producenter efter- 
lever uppförandekoden och för att utvärdera ar- 
betet med förbättringar.

Kapacitetsbyggande 
BSCI stärker deltagarna och deras producenter ge-
nom workshops och utbildningsprogram för att öka 
medvetenheten kring bra arbetsvillkor och erbjuda 
specifik kunskap för särskilda områden, och på så 
sätt skapa förutsättningar för hållbara förbättringar 
i fabriker och produktion generellt.

Intressentengagemang
BSCI arbetar också med aktiva dialoger och sam-
verkan mellan regeringar, företagsorganisationer, 
inköpare, leverantörer, fackföreningar och NGO:s, 
för att hitta långsiktiga lösningar på ofta komplexa 
utmaningar vad gäller arbetsvillkor.
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”Att vara ute och besöka våra leveran-
törers fabriker är en väldigt viktig del i 
vårt arbete. Det är inte bara ett sätt att 
kontrollera hur de lever upp till kraven i 
uppförandekoden utan framförallt en viktig 
del i att bygga en långsiktig relation.”

Anna-Karin Wårfors, CSR-chef

Bild från brandövning hos leverantör i Dhaka, Bangladesh
Foto: Anna-Karin Wårfors
2014-05-13
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Gina Tricots leverantörer granskas konti-
nuerligt genom externa BSCI-inspektioner 
och därutöver genomförs egna uppfölj-
ningar i samband med leverantörsbesök. 
Totalt gjordes 78 interna uppföljningar 
av Gina Tricot 2014.  Många av leveran-
törerna granskas  också genom andra ini- 
tiativ som tex Ethical Trade Initiative, Fair 
Wear Foundation eller av andra kunder 
med egna uppföljningssystem.

Vårt arbete med BSCI
Det första steget i en BSCI-granskning av 
en leverantör är en självutvärdering för att 
skapa insikt om BSCI:s uppförandekod. 
Efter detta sker en första revision. Om 
det finns brister hos leverantören så har 
denna som längst 12 månader att åtgärda 
dessa. Därefter sker en andra revision.  Om 
leverantören därefter vid två uppföljande 
revisioner fortfarande inte åtgärdat brist- 
erna och inga förbättringar kan påvisas så 
omvärderas relationen med leverantören. 
Denna process upprepas vart tredje år. 

Under 2014 har uppförandekoden upp-
daterats efter ett omfattande arbete inom 

UPPf%ljninG och          

BSCI-revisioner 2014 

Förra årets siffror inom parantes

Antal

9 (11)

30 (20)

 
24 (23)

 
63 (54)

Andel

14% (20%)

48% (37%)
 

38% (43%)

 
100 %

Nivå

Godkänt

Godkänns efter 
rättelser

Uppfyller inte  
kraven

Totalt

Godkänt innebär att leverantören inte  
har några avvikelser på kritiska frågor  
och inga eller endast mindre avvikelser  
från granskningskraven, baserade på 
BSCI:s uppförandekod.  

Godkänns efter rättelser innebär att  
leverantören inte har några avvikelser  
på kritiska frågor och uppfyller minst  
hälften av alla granskningskraven,  
baserade på BSCI:s uppförandekod.  

Uppfyller inte kraven innebär att leve- 
rantören har en eller flera avvikelser på 
kritiska frågor och/eller uppfyller mindre  
än hälften av granskningskraven.

Produktionsenheter utanför EU

100
%

Bangladesh Indien Kina Pakistan Turkiet

80

60

40

20

Godkänd

Godkänns efter rättelser

Uppfyller ej kraven

Ej inspekterade

Status 2014, utifrån resultat av BSCI-revisioner.
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Leverantörsstatus

117

161

72

68

110

177

54

62

76 

147 

63 

78 

2012 2013 2014

Antal leverantörer

Antal produktionsenheter

Antal genomförda
BSCI-inspektioner

Antal uppföljningsbesök 
av Gina Tricot

BSCI och i samråd med många olika aktö-
rer, som intresseorganisationer och med-
lemsföretag. De förändringar som den 
uppdaterade koden bland annat innebär är 
att en ny betygskala vid revisioner införs 
(A–E).  Ett ”Zero Tolerance Protocol” kom-
mer att arbetas fram vid definierade noll-

toleransavvikelser, som till exempel barn-
arbete. Den tidigare Corrective Action 
Plan (CAP) ersätts av en Remediation Plan 
som leverantörerna ska ansvara för samt 
att tiden mellan två fullständiga revision-
er får inte vara längre än 2 år. Vi kommer 
att börja revidera i enlighet med den nya 
uppförandekoden under 2015.  

”Jag ser fram emot att vi nu kan börja arbe-
tet med att implementera den uppdatera-
de uppförandekoden i vårt leverantörs-
led. Uppförandekoden har blivit förstärkt 
med några nya fokusområden som ”inget 
farligt arbete” och ”etiskt företagande” och 
en stor utmaning nu är att säkerställa att 
alla våra leverantörer tar del av den utbild-
ning som BSCI erbjuder om förändringar 
i uppförandekoden.” 
Anna-Karin Wårfors, CSR-chef

Anna-Karin Wårfors,
CSR-chef
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En åtgärdsplan skrivs efter varje inspek-
tion och sammanställs av fabriken till-
sammans med de kunder som köper pro-
dukter därifrån. Åtgärdsplanen skickas 
till Accordet för godkännande och publi-
kation.  Vanligt förekommande problem 
är otydliga utrymningsvägar, osäker elek-
trisk installation och bristande byggnads-
konstruktion. 

Efter de första inspektionerna görs en 
detaljerad byggnadsstrukturinspektion vid 
behov. Resultatet hittills är att 19 styck-
en detaljerade byggnadsinspektioner har 
visat på en allvarlig och överhängande risk 
för strukturella fel i byggnaden. I dessa fall 
lämnar Accordet över inspektionsresul-
taten till Bangladeshs regerings ”gransk-
ningspanel”, The Review Panel.  Denna 
bildades för att kontrollera och följa upp 
eventuella byggnader som behöver eva-
kueras eller verksamhet som måste upp-
höra. Under utredningen stängs fabriken 
temporärt. Accordet arbetar under tiden 
med fabriksägare, köpare och arbetarna 
med fokus på tre områden: Att påskynda 
förbättringsarbetet, säkerställa löner och 
upprätthålla sysselsättning.

Avtal för säkerhet

I oktober 2013 skrev Gina Tricot på avtal-
et ”The Accord on Factory and Building 
Safety in Bangladesh”. Bakgrunden till 
avtalet är den katastrof som skedde i  april 
2013, då en stor fabriksbyggnad i Dhaka, 
Bangladesh, kollapsade med fler än 1 100 
personer omkomna och 2 500 personer 
skadade. Gina Tricot hade ingen produk-
tion i byggnaden, men då olyckan var en 
av flera liknande olyckor, var behoven 
av säkrare arbetsmiljö för textilarbetar-
na uppenbara. Genom avtalet förbinder 
sig företag att fortsätta producera varor i 
Bangladesh, och visar att vi vill vara med i 
utvecklingen att säkra fabrikerna. Idag är 
fler än 190 företag från mer än 20 länder 
involverade, tillsammans med två globala 
och åtta lokala fackföreningar. Alla före-
tag lämnar in uppgifter om vilka fabriker 
som de köper varor från. I början av 2014 
påbörjades inspektioner av fabrikerna av 
externa konsulter, knutna till Accordet, 
med målet att alla fabriker skall ha en 
första inspektion gjord innan september 
2014.  Det är tre områden som inspekter-
as: byggnadssäkerhet, brand och el. Till 
och med september 2014 har 1 103 fabri-
ker inspekterats.   

Samtliga fabriker som Gina Tricot köper 
varor ifrån i Bangladesh har under året 
genomgått inspektioner. Arbetet med 
förbättringsåtgärder pågår nu och vi har 
under året besökt fabrikerna och följt upp 
arbetet på plats. 

Bild från accordinspektion
Foto: Anna-Karin Wårfors, 
2014-05-14
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Med Gina Tricots miljöpolicy som grund 
arbetar vi kontinuerligt för att minska 
vår belastning på miljön, den direkta 
och indirekta miljöpåverkan. Direkt 
påverkar vi genom våra butiker och våra 
kontor, det vill säga Gina Tricots egen 
verksamhet. Men den största påverkan 
sker indirekt, i vårt leverantörsled och 
genom de transporter som sker i mode-
varornas hela livscykel. Genom dialog 
och krav gentemot våra leverantörer, 
och genom samarbeten i olika bransch- 
initiativ, påverkar vi och bidrar till för-
bättringar för vår gemensamma miljö. 

Vatten är grundläggande för liv på jorden 
och dricksvatten är en bristvara i många 
av de länder som är aktiva textilprodu-
center. Därför är det centralt för Gina  
Tricot att engagera sig och arbeta aktivt 
för en bättre hantering av vatten i produk-
tionsprocessen. Det görs genom samver-
kan med andra textilföretag och Stock-
holm International Water Institute, i 
STWI-projektet. 

Gemensamt grepp om vatten
Sedan 2010 har Gina Tricot varit medlem 
i Sweden Textile Water Initiative (STWI), 
ett nätverk för svenska varumärken, och  
Stockholm International Water Institute, 
(SIWI). STWI:s medlemmar samarbetar 
för att öka kunskap kring hållbar vatten- 
användning i produktionsleden och har 
gemensamt arbetat fram en guideline för 
en hållbar användning av vatten, energi 
och kemikalier i textil- och lädertillverk-
ningsprocesser.

I maj 2014 var Gina Tricot värd för ett 
möte för STWI i Borås. På mötet fastställ-
de medlemsföretagen och SIWI ett arbets-

Vårt miljöarbete

sätt för att jobba aktivt med att utbilda leve-
rantörer i de största produktionsregionerna 
globalt. Gina Tricot är engagerade i projek-
tet för att skaffa oss mer kunskap tillsam-
mans med två av våra leverantörer i Turkiet, 
för att sedan arbeta vidare med fler fabriker 
och länder. 

Turkiet är det land där Gina Tricot har störst 
produktion, vilket är bakgrunden till var-
för vi börjar just här. Kunskapsnivån kring 
resurseffektivitet är relativt hög i landet och 
fokus i projektet blir utbildning kring pro-
cesser och system. Leverantörerna skriver 
på ett avtal för att ingå i STWI Projects, som 
syftar till att bygga deras kapacitet för att 
kontinuerligt förbättra vattenresurshante-
ringen i deras anläggningar och uppnå tyd-
liga hållbarhetsmål. I september 2014 del-
tog vi och leverantörerna i en gemensam 
uppstartsworkshop om effektiv förvaltning 
av vatten, energi och kemikalier i produk-
tionsanläggningar. ”Detta projekt resulte-
rar i vinster för företag i koppling till miljö- 
förbättringar och samhällsnytta”, menar 
Rami Abdelrahman, projektchef på Stock-
holm International Water Institute (SIWI).

milj%arbEtE handlar om

Verktyg för att mäta 
Nu pågår ett arbete med ta fram miljö- 
mål på ytterligare ett antal områden,  
såsom inom logistik och genom vida-
reutveckling av verktyget The Good 
Index. IT är ett viktigt verktyg för att 
kunna mäta och följa upp våra mål.
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Eget lager 
Transporter står för majoriteten av Gina 
Tricots koldioxidutsläpp, vilket har varit 
en viktig aspekt när vi under 2013 tog över 
driften av vårt centrallager och anställde 
en övergripande logistikchef. Under 2014 
tog arbetet ett stort kliv framåt både vad 
gäller faktiska ekonomiska besparingar 
och ett rejält minskat miljöavtryck. 
”Vi har gjort en stor ekonomisk besparing 
under vårt första år. Lagret drar mindre 
energi än beräknat och transportmässigt 
har vi ändrat våra rutiner helt. Enkel lo- 
gistik är bra logistik. Genom förbättrade 
förpackningsinstruktioner har vi ökat fyll-
nadsgraden. Förändringen medför att de 
flesta kartonger används hela vägen från 
fabrik till butik.” 
Petri Ventelä, logistikchef

Planering  
Vi behöver bygga in en större förståelse 
för logistik i organisationen. Bättre fram-
förhållning och planering betyder att vi 
kan göra bättre miljöval under hela trans-
portsträckan ända ut till butik. Planering 
gör också att vi kan arbeta för att minska 
flygtransporter som är det mest miljöbe-
lastande transportsättet. Allt mäts och 
just flygfraktandet har kommit upp på 
agendan, med en betydligt högre ambition 

Vårt miljöarbete

än tidigare. I detta arbete samarbetar 
logistik med inköp, CSR, IT och global 
sourcing- och produktionschef. 

Nya upphandlingar för transporterna 
från Turkiet utgick från så kallade inter-
modaltransporter, där olika transportslag 
kombineras för att minimera miljöpåver-
kan. ”Det tar en extra dag för godset att 
komma fram, vilket kräver mer planering 
än om allt som tidigare skulle gå på last-
bil. Men vi skulle ta ned våra koldioxidut-
släpp med 60–70%. Vårt mål på logistik är 
att alla transporter ska gå med intermodal-
transporter av denna anledning. God logis-
tik i det hela är både kostnadsbesparande 
och sparar på miljön. Allt är win-win.” 
Petri Ventelä, logistikchef.

Fördelning CO2-utsläpp Fördelning av godstransporter per transportsätt 2014

El, fjärrvärme  
och fjärrkyla
7,5 ton (41 ton)

Energiförbrukning  2012 2013 2014         

 
El (MWh)**  4 000 3 843 3 247
Fjärrvärme (MWh)***  451 443 429
Fjärrkyla (MWh)***  19 26 57

** intern uppskattning 2012, sedan 2013 värden från leverantör 
  *** uppgift från leverantör, gäller endast huvudkontor

Tjänsteresor  
och egna fordon
385 ton (636 ton)

Flygfrakt
5% (7%)

Sjötransport
45% (39%)

Landtransport
48 % (52%)

Sjö/Flyg
2% (2%)

Godstransporter
2 963 ton (3 509 ton)

2013 emissionsfaktorer från verktyget Svante. 2014 
emissionsfaktorer från WSP.

Föregående års siffror i parentes

Gina Tricot har ingen direkt energikonsumtion, såsom olja, naturgas 
eller biobränslen förutom en mindre mängd till tjänstebilar vilket 
ingår i redovisningen av vår klimatpåverkan. Elförbrukningen är 
för huvudkontor och de svenska butiker där vi själva avtalar om el.

Föregående års siffror i parentes
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Vårt miljöarbete

Gina Tricots underleverantörer som skö-
ter transporterna är större aktörer som 
själva har höga krav vad gäller miljö. 
E-handeln har ökat under året, samti-
digt som Co2-utsläppen vad gäller trans-
porten inom e-handeln minskat genom 
bättre logistik.

”Planering är en faktor som innebär att 
man kan göra stora miljö- och sociala vinst-
er, vilket ställer krav på de IT-system som 
används för planeringen och är en morot 
för vidareutveckling av dem. IT är viktigt 
för att få en bra överblick och kunna mäta 
det som ska mätas, men också för att möj-
liggöra en mer effektiv verksamhet och nå 
högt ställda mål.” 
Peter Lilja, IT-chef

I arbetet med The Good Index så är IT en 
självklar part, liksom i andra hållbarhets-
initiativ där man vill engagera fler internt 
genom att kunna följa arbetet och insat-
serna i realtid på intranätet.

Testbutik för LED-belysning 
och arbete för översikt 

LED-belysning har de senaste åren dis-
kuterats flitigt, tillsammans med Gina 
Tricots leverantör. Målet har varit att 
hitta en lösning som varken kompromis-

sar med ljusnivå eller färgåtergivning, och 
där vi samtidigt kan optimera energiför-
brukningen. 

”I butiken vill vi att klädernas färg och tex-
tur ska återges på bästa sätt samtidigt som 
den upplevda känslan ska vara rätt för vårt 
koncept. Den första butiken vi valt att ha 
samtliga armaturer i LED är den i Boule-
vard-gallerian i Kristianstad. Vår instal-
lerade belysningseffekt är sänkt med en 
tredjedel, vilket är ett viktigt steg i rätt 
riktning. Förutom lägre energiförbrukning 
ser vi också vinster i färre serviceärenden 
samt att armaturerna inte kommer avge 
samma värme som många av våra tidigare 
gjort. Våra nyetableringar framöver kom-
mer att få samma lösning och ambitionen 
är att successivt byta ut äldre armaturer.” 
Malin Schmitz, byggchef

Gina Tricot har 183 butiker i Norden och 
Tyskland. Vid nyetableringar ska lokalen 
och de interiörval som görs uppfylla krav 
på ljus, arbetsmiljö, brandskydd, samt 
energi- och miljöval. Gina Tricot arbetar 
för ett helhetsgrepp i butiken gällande 
energianvändningen och innemiljö. Vi vill 
säkerställa god inomhusmiljö och att det 
används riskfria produkter i butikerna. Vi 
söker energimässigt fördelaktiga lösning-

Gina Tricot satsar 
på LED-belysning i 
nya butiker
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Huvudkontoret i Borås som byggdes 
2009–2010 är en certifierad Green buil-
ding och det innebär att fastigheten ska 
förbruka minst 25% mindre energi än vad 
svenska byggnormer föreskriver. Under 
2014 användes 37 % mindre energi än 
snittet.

Vårt miljöarbete

ar vid projektering och inköp, dessutom 
verkar vi för att våra butiker utvecklas och 
används förnuftigt. 

Under 2014 har befintliga elavtal setts 
över. Detta för att få kontroll över både 
kostnader och förbrukning. I våra butiker 
som vi själva äger och har mandat att styra 
val av leverantör och abonnemang har den 
genomsnittliga elförbrukningen minskats 
under 2014 i jämförelse med 2013. I öv- 
riga butiker pågår också ett arbete med att 
minska energiförbrukningen. Under 2015 
kommer Gina Tricot bevaka arbetet med 
hjälp av EU:s Energieffektiviseringsdirek-
tiv, EED, i respektive land. 

”Internt har vi bra kompetens kring miljö- 
och energifrågor men möjligheterna till upp-
följning saknas. Därför kommer vi behöva 
titta på alternativa lösningar som kan möj-
liggöra våra målsättningar och ambitioner.”  
Malin Schmitz, byggchef

Idag ställer Gina Tricot en del krav på 
inredningsleverantörer, främst tittar vi på 
kemikalier för möjligheten att både åter-
använda och återvinna mer. Hållbar-

hetsperspektivet i detta avseende är en  
balansgång. Inredningen i butiken blir 
relativt snabbt förbrukad, dels på grund 
av ett högt slitage och dels för att kon-
ceptet uppdateras löpande. Kunden vill 
uppleva en fräsch och uppdaterad butik. 
Gina Tricot återanvänder inredning där 
det är försvarbart ur ett visuellt, ekono-
miskt och logistiskt perspektiv. Många 
hyresvärdar har idag ett aktivt miljö- och 
energiarbete som ställer krav på oss som 
hyresgäster. För Gina Tricot är innemiljö 
en fråga som företaget vill föra en tätare 
dialog med fastighetsägarna om. 

Ett grönare kontor
Sedan 2012 är Gina Tricots huvudkontor 
miljödiplomerat enligt miljöledningsstan-
darden Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas 
lägger stor vikt vid vad verksamheten preste-
rar i form av faktiska miljöförbättringar och 
miljöutbildning för medarbetarna. 

För Gina Tricot så har vi sedan vi blev 
miljödiplomerade arbetat aktivt med de 
direkta miljöutmaningarna på huvudkon-
toret, som dubbelsidig svartvit utskrift 
som standard, inköpsrutin med fokus på 

krav-/miljömärkt fika, insamling av klä-
der, införande av uppladdningsbara bat-
terier, sortering av avfall, matavfall går till 
en biogasanläggning etc. 

25%
mindre energi än svenska byggnormer  
ska huvudkontoret i Borås förbruka.
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En stor mängd textilier kastas årligen i 
avfallet i våra hushåll. Detta är ett pro-
blem, för i textilt avfall finns en stor poten-
tial. I många fall är det fullt användbara 
plagg eller material som går att återan-
vända eller återvinna som kastas. 

Vår största möjlighet att bidra till en lösning 
är att använda bra material och kvalitet i våra 
produkter.  Då möjliggörs en längre livs- 
cykel. Vi kan också designa för återanvänd-
ning eller remake – och vi vill samverka till 
att det skapas fler möjligheter att använda 
fibern till en helt ny produkt. 

Att kunna ta tillvara på mer
I designstadiet fattas beslut om vilket 
material produkten skall göras i. Valet av 
material har många parametrar, där det 
gäller att kombinera utseende, känsla, 
tekniska egenskaper och möjlighet till cirku- 
laritet. Ett starkt argument för naturmate- 
rial är att de är biologiskt nedbrytbara – 

samtidigt är det främst inom syntetma-
terialen vi ser uppbyggda återvinnings- 
system. 

För att öka cirkulariteten i branschen 
krävs samverkan. Som företag kan vi göra 
produkter som håller länge och erbjuda 
möjlighet till att lämna tillbaka plagg för 
återanvändning eller återvinning. Andra 
aktörer i samhället kan bidra genom att 
samla det textila avfallsflödet till större 
volymer och därmed möjliggöra uppskal-
ning av tekniska återvinningslösningar. 
Kunderna kan hjälpa till genom att sköta 
och tvätta sina plagg på rätt sätt – och 
lämna till återbruk/återvinning när de 
inte längre vill ha plaggen kvar. 

Det är helt avgörande för utvecklingen av 
en framtida cirkulär råvaruförsörjning 
att volymerna styrs i den mest effektiva 
riktningen. Vi ser därför till att delta 
aktivt i branschdialoger och dialoger med  

myndigheter och andra intressenter för 
att på så vis söka påverka i riktning mot 
en klok hantering av det nationella textil- 
avfallet.

Vi ger råd om hur plaggen ska tas om hand 
på bästa sätt, genom information på vår 
hemsida och i dialog med kunderna. Det 
handlar inte bara om att tänka på miljön 
utan också hur man får plaggen att hålla 
längre genom att tvätta smart. 

Under april 2014 lanserade vi insamling 
i butik, där kunder kunde lämna oönska-
de plagg som de tidigare köpt hos oss 
eller helt andra plagg. Personalen i buti-
ken skickar allt vidare för transport till vår 
samarbetspartner Human Bridge. Sälj-
bara plagg blir till bistånd. Resultaten av 
insamlingen visar att kunderna behöver 
bli bättre informerade om att vi erbjuder 
insamling och vi kommer utvärdera detta 
under 2015.

Avfall och cirkularitet

fr?n avfall 
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Avfall och cirkularitet

Insamlingen är en fortsättning på vårt 
samarbete med organisationen Human 
Bridge, som tar hand om osålda plagg 
från våra butiker (i Norge har vi mot-
svarande samarbete med organisationen 
Fretex). Under 2014 donerades 0,9% av 
våra inköp till dessa organisationer. Plag-
gen säljs därefter vidare och överskottet 
går till välgörenhetsarbete.

Kreativa möjligheter 
År efter år överträffar studenterna på 
Nordisk designskola våra förväntning-
ar på vad det går att åstadkomma med 
använda plagg. För fjärde året i rad drev 
vi under 2014 projektet Remake. Upp-
giften gick ut på att skapa extravaganta 
festplagg av överskottsprodukter, med 
inspiration från 1800-talets Ryssland. 
Kreationerna visades under modeveckan 
i Stockholm och på Textile Fashion Cen-
ter i Borås. Självklart kommer vi fortsätta 
detta projekt 2015 och redan under våren 
kommer vi göra ett event i butik, där kun-
der kommer att kunna göra remake på  
sina plagg tillsammans med studenterna.
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några väsentliga förändringar under året 
som påverkar redovisningens avgräns-
ningar eller innehåll. 

Vi har vid uppstarten av årets redovis-
ningsprocess haft en workshop med VD, 
avdelningschefer och övriga representan-
ter från HR, inköp, design, IT, logistik och 
marknad. Utifrån denna, en omvärldsana-
lys och genom djupintervjuer med repre-
sentanter från företaget har vi fångat upp 
viktiga frågor att lyfta i redovisningen. Vi 
har en nära dialog med ägare, intresseor-
ganisationer och branschkollegor. I dessa 
dialoger är hållbarhet en alltmer betydan-
de del. 

Vi vill veta vad ni tycker  
Den redovisningsprocess som vi har fram-
för oss under 2015 kommer att innebära 
en övergång till GRI:s nya generation av 
riktlinjer, G4. En central del i övergången 
är att vi kommer uppdatera vår väsentlig-

hetsanalys som genomfördes i samband 
med vår första redovisning 2012. Vi har 
dock kontinuerligt utvärderat och till viss 
del omvärderat innehållet i våra redovis-
ningar, vilket medfört att vi redan idag 
har ett fokus på de frågor som vi upple-
ver som mest väsentliga. Med denna redo-
visning som utgångpunkt vill vi bjuda in 
till en dialog kring huruvida ni som intres-
senter upplever att vi har hittat rätt fokus 
i vårt arbete och vår rapportering. 

Vi välkomnar en direkt respons från er. 

Kontaktpersoner: 
Marcus Bergman, 033-798 21 35 
Anna-Karin Wårfors, 033-799 19 24 

Gina Tricot AB 
Teknologgatan 2 
503 38 Borås

Om redovisningen

Detta är nu tredje året som vi på Gina 
Tricot ger ut en hållbarhetsredovisning. 
För oss har denna redovisning fått rol-
len som en del av kraften som driver vårt 
hållbarhetsarbete framåt. Vi har ambitio-
nen att med den möta våra externa intres-
senters förväntningar på rapporteringen 
av hur vårt ansvarsarbete framskrider. 
Men redovisningen har också ett tydligt 
internt värde då redovisningsprocessen 
på många sätt hjälper oss att mobilisera 
vårt arbete och hitta nya vägar. 

Detta är vår hållbarhetsredovisning för verk-
samhetsåret 2014. Den är likt våra tidig- 
are redovisningar utformad i enlighet 
med Global Reporting Initiatives riktlin-
jer för hållbarhetsrapportering, version 
3.1. Redovisningen är upprättad enligt till-
lämpningsnivå C. Vår hållbarhetsredovis-
ning publiceras årligen och omfattar Gina 
Tricots kontor och butiker i fem länder, 
inklusive dotterbolagen. Det har inte skett 
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Om redovisningen

 Strategi och analys sida
1.1 Kommentar från vd 3

 Organisationen
2.1 Organisationens namn 5 
2.2 Viktigaste produkter 5
2.3 Organisationsstruktur 5 
2.4 Huvudkontorets lokalisering 5 
2.5 Länder där organisationen är verksam 5–6
2.6 Ägarstruktur och företagsform 5 
2.7 Marknader 5-6
2.8 Bolagets storlek 5 
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 5
2.10 Erhållna utmärkelser under perioden* -

 Redovisningsparametrar
 Redovisningsprofil
3.1 Redovisningsperiod 38 
3.2 Datum för puplisering av den senaste redovisningen** - 
3.3 Redovisningscykel 38 
3.4 Kontaktuppgifter för redovisningen 38
 Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5 Process för att bestämma rapportinnehåll 38
3.6 Redovisningens avgränsningar 38 
3.7 Begränsningar av omfattningen eller avgränsningen  38 
3.8 Redovisningsprinciper för samägda bolag, dotterbolag, etc.* - 
3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare redovisningar 38 
3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning eller  
 mätmetoder jämfört med tidigare års redovisningar 38 
  GRI-index
3.12 Innehållsförteckning över standardinformation och GRI-indikationer 39 

 Styrning, åtagande och engagemang
 Styrning
4.1 Styrningsstruktur 5, 14 
4.2 Styrelseordförandes roll*** 5, 39 

4.3 Oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöter* - 
4.4 Möjligheter att lämna förslag etc till styrelsen 5 

 Engagemang i externa projekt
4.12 Externa stadga, principer och initiativ 10, 26 
4.13 Medlemskap i organisationer 10 

 Intressentengagemang
4.14 Intressentgrupper 9 
4.15 Identifiering och urval av intressenter 9 

 Ekonomiska indikationer
 Ekonomiska resultat
EC 1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 5 

 Miljöindikationer
 Energi
EN 3 Direkt energianvändning 32 
EN 4 Indirekt energianvändning 32 

 Utsläpp till luft och vatten samt avfall
EN 16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 32 
EN 17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser 32 

 Sociala indikationer
 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
LA 1 Total personalstyrka uppdelad efter anställningsform och region 23 
LA 2 Personalomsättning 23 
LA 7 Skador och sjukfrånvaro 23 
LA 13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på mångfaldsindikatorer 23 
 Mänskliga rättigheter
HR 2 Andel av betydande leverantörer som granskats för efterlevnad av  
 mänskliga rättigheter, samt åtgärder 28–29
 Produktansvar
PR 1 Faser i livscykeln då produkters och tjänsters påverkan på hälsa  
 och säkerhet utvärderas 19–21 

Gri  indEX

* Ej relevant   ** Juni 2014   *** Styrelseordförande är inte en del av ledningen




