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HÅLLBARHETSARBETET PÅ NEW WAVE GROUP
Det övergripande ansvaret för strategier, mål samt uppföljning ligger hos koncernledningen samt CSR-
och hållbarhetsansvarig. Det operativa ansvaret är decentraliserat till bolagen och respektive VD.

Historiskt har störst fokus legat på social hållbarhet i våra produktionsländer, men idag omfattar arbetet 
alla frågor relaterade till hållbarhet.

HÅLLBARHETSRÅDET



BIDRAR TILL DE GLOBALA 
HÅLLBARHETSMÅLEN 8 

Fokus: Säkerställa goda arbetsvillkor 
både i de egna bolagen och i den 
globala leverantörskedjan.

12
Fokus: Utveckla så hållbara produkter 
som möjligt och arbeta aktivt med att 
sprida kunskap och information kring 
hållbar konsumtion.

13
Fokus: Välja transporter med renare 
bränslen och bättre fartyg.

17
Fokus: Partnerskap som amfori BSCI, 
Ackordet i Bangladesh, Clean 
Shipping Index, Mistra Future Fashion.



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018
Publicerad för andra året.

På ett tydligare sätt har hållbarhetsarbetet satts i ett större
sammanhang inom ramen för de 17 globala
hållbarhetsmålen.

Fokus på områden där vi kan göra störst skillnad och som
värderas högt av våra intressenter:

- Hållbara produkter
- Hållbar tillverkning
- Hållbar distribution



HÅLLBARA PRODUKTER
Öka antalet  hål lbara produkter

HÅLLBAR T ILLVERKNING
Öka antalet  fabr iker  som är 

oberoende granskade 

HÅLLBAR DISTRIBUTION
Minska uts läpp f rån våra t ransporter
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VAD ÄR EN HÅLLBAR PRODUKT?
Alla material har fördelar och nackdelar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Påverkan på människa och 
miljö måste bedömas ur ett livscykelsperspektiv, dvs. 
hur stor påverkan produkten har från råvara till 
användning, återanvändning och återvinning.

Exempel textilindustrin: den största påverkan ligger inte
I fibern, utan i alla efterprocesser!
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COTTOVER
Lanserades 2015

Fyra oberoende certifieringar 

Full spårbarhet

Ekologisk bomull och återvunnen polyester

Låg miljöpåverkan

Tuffa kvalitets och kemikaliekrav 

Sociala krav



PRODUKTER MED HÅLLBARHETSATTRIBUT

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 // RESULTAT HÅLLBARHETSMÅL



KEMIKALIER - VÅRA RUTINER
Genom Kemikaliegruppen säkerställer vi att vi får 
kontinuerlig information och hjälp att identifiera vilka nya 
ämnen som kan vara en risk i vår produktion.

Vi sammanställer New Waves kemikaliekrav i en särskild 
restriktionslista, Restricted Substance List, som gäller för vår 
produktion. Denna uppdateras varje år och kommuniceras 
till alla leverantörer med tillhörande avtal .

Uppföljning sker genom stickprovskontroll/labbtester, samt 
genom produktcertifieringar för textil. Kontroll av rutiner sker 
också i samband med tillsyn av Kemikalieinspektionen.
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EGNA INKÖPSKONTOR
HÅLLBAR TILLVERKNING

Lokal närvaro och nära samarbete med leverantörer.

Egen CSR-personal på plats.

Vi delar leverantörens verklighet och har kännedom om kulturella 
och religiösa olikheter, vilket skapar förtroende att våga dela med 
sig av problem!

Shanghai

Ho Chi Min

Dhaka

Bangalore



AMFORI BSCI
HÅLLBAR TILLVERKNING

Över 2000 medlemmar med en 
gemensam uppförandekod.

Att vara amfori BSCI medlem är ett 
åtagande – förpliktigad  att sprida 
och följa upp uppförandekoden 
genom oberoende kontroller.

Uppförandekodens principer:

• Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal
• Diskrimineringsförbud
• Korrekta löner och ersättningsvillkor 
• Skäliga arbetstider 
• Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• Inget barnarbete
• Skydd av unga arbetstagare
• Förebygga osäkra anställningsformer 
• Inget tvångsarbete
• Miljöansvar
• Anti-korruption och etik



2014     2015     2016      2017     2018           Goal                   Comments 

OBEROENDE GRANSKADE FABRIKER

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 // RESULTAT HÅLLBARHETSMÅL
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TRANSPORT OCH LOGISTIK 
- EN NYCKELFRÅGA



Utsläpp från flyg- och båttransporter minskade med 48% under 2018 
tack vare bättre fyllnadsgrad och därmed färre antal skeppningar.

UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 // RESULTAT HÅLLBARHETSMÅL



TACK!
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