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New Wave Group var ett 
av åtta börsbolag som 
fick full pott när Dagens 
Industri, Aktuell Hållbarhet 
och Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet rankade 
hur drygt 170 börsbolag 
förhåller sig till Agenda 
2030 och FN:s globala 
hållbarhetsmål.
 
Markant ökning av andel 
fabriker i riskländer som 
genomgått oberoende 
granskningar.

Fler produkter med  
hållbarhetsattribut.

Ett aktivt arbete pågick i 
flera av bolagen med att ta 
fram nya kollektioner av 
produkter med hållbar-
hetsattribut (flera med 
lansering 2020).
 
Fortsatt bra utveckling 
för miljöcertifierade  
varumärket Cottover.
 
Uppdaterad  
restriktionslista för 
kemikalier i produkter och 
produktion (april 2019).

Trenden är fortsatt 
minskande utsläpp från 
transporter.

New Wave Group  
Schweiz, ett  
av våra största kontor 
och lager, investerade i 
solceller. 

Händelser  
i korthet  

2019
“New Wave Group var 
ett av åtta börsbolag 
som fick full pott när 

Dagens Industri,  
Aktuell Hållbarhet och 

Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet 

rankade hur drygt 170 
börsbolag förhåller 

sig till Agenda 2030 
och FN:s globala 
hållbarhetsmål.”
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New Wave Group was one 
of eight companies that 
got full marks when  
Dagens Industri, the  
largest business newspa-
per in the Nordic coun-
tries, ranked how over 170 
listed companies relate to 
Agenda 2030 and the UN 
Global Goals for  
Sustainable Development. 

Significant increase in 
the share of factories in 
risk countries that have 
been audited by third 
party.

Increased amount  
of products with sustain-
ability attributes.

Many of the subsidiaries 
worked actively to develop 
new collections of  
products with sustain-
ability attributes (several 
will be launched in 2020). 
 
Continued good develop-
ment for the eco-labeled 
brand Cottover.
 
Updated Restricted  
Substance List for 
chemicals in products and 
production (April 2019).

The trend is a continued 
decrease of emissions 
from transport.

New Wave Switzerland, 
one of our largest offices 
and warehouses, invested 
in solar panels. 

Highlights  
2019

“New Wave Group was one of eight  

companies that got full 
marks when Dagens 
Industri, the largest 

business newspaper 
in the Nordic coun-

tries, ranked how over 
170 listed companies 

relate to Agenda 2030 
and the UN Global 
Goals for Sustain-

able Development.”
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VD har ordet
“Jag är väldigt stolt över 

vad New Wave Group har 
åstadkommit så långt 

inom hållbarhetsområdet. 
Vi strävar konstant efter 
att arbeta för en hållbar 

utveckling som maxime-
rar vårt bidrag till globalt 

överenskomna mål för 
hållbar utveckling, skapar 

långsiktigt värde för  
koncernen och samtidigt 
tar hänsyn till intressen-

ternas förväntningar.” 
 
Men ju mer man arbetar för att lämna ett positivt avtryck, 
ju mer insikt får man också kring allt som behöver göras. 

På New Wave Group har vi aldrig ansett oss vara per-
fekta och har alltid varit ödmjuka inför våra brister och 
utmaningar. De branscher som vi verkar i, liksom många  
andra, är ofta kritiserade ur hållbarhetssynpunkt och 
ibland kan det utifrån verka hopplöst. Men jag kan försäkra 
er om att det är det inte. För jag har också sett styrkan i 
att arbeta tillsammans, både inom New Wave Group och i 
olika partnerskap, för positiv påverkan och verklig förän-
dring. Ibland måste man stanna upp och påminna sig om 
allt man har gjort och vad man faktiskt har åstadkommit. 
En klapp på axeln är alltid uppmuntrande och ger mer  
motivation till att fortsätta arbetet. 

Detta blir extra påtagligt när man får en utmärkelse 
av något slag. Som när vi i oktober fick full pott när  
Dagens Industri, Aktuell Hållbarhet och Ekonomihögsko-
lan vid Lunds universitet rankade hur drygt 170 börsbolag 
förhåller sig till Agenda 2030 och FN:s globala hållbar-
hetsmål. New Wave Group var ett av åtta bolag som fick 
full pott – sex poäng av sex möjliga! 

Vi har ett ansvar som koncern att inte bara driva 
förändring, utan också arbeta tillsammans med våra 
kunder för mer hållbara vanor. Våra kunder delar vårt 
ansvar och måste vara en del av lösningen. Faktum är 
att kunderna röstar med sin plånbok på vilka produkter 
och företag som ska vara framgångsrika på marknaden. 

Glädjande nog vill kunderna i allt högre utsträckning ha 
produkter där ansvarstagande är inbyggt, något som den 
positiva utvecklingen av vårt varumärke Cottover vittnar 
om. Men jag tror att vi kan bli ännu bättre på att hjälpa 
kunden att göra medvetna val genom att förbättra vår 
kommunikation och sprida kunskap kring de största håll-
barhetsutmaningarna i våra bransch, och vad New Wave 
Group gör för att bemöta dem. 

Nästa steg för oss i arbetet 
framåt är ett ökat fokus på 
cirkularitet och att utveck-

la produkter som exempelvis 
möjliggör återanvändning 

av materialet och där så lite 
som möjligt går till spillo när 

produkten är uttjänad. 
Även här handlar det om att arbeta tillsammans med våra 
kunder och sprida kunskap så att produkterna används 
och tas hand om på rätt sätt. 

Jag ser fram emot att tillsammans med våra kunder, 
medarbetare och leverantörer fortsätta den ofta långa 
och komplexa resan, men där varje prestation samtidigt 
är en startpunkt för att ta oss an större utmaningar. Ett 
steg i taget, lite bättre varje dag. 

Torsten Jansson
VD och koncernchef
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Företag

Varumärken i fokus
Sport & Fritid Gåvor & Heminredning
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CEO statement
“I’m very proud of what 

New Wave Group has 
achieved so far in the 

sustainability area.  
We constantly strive to 

work for sustainable de-
velopment that maxi- 

mizes our contribution 
to globally agreed goals 

for sustainability, creates 
long-term value for the 

company and at the same 
time takes stakeholders’  

expectations into 
account.” 

But the more you work to leave a positive impact, the 
more insights you get about everything that needs to be 
done. 

At New Wave Group, we have never considered our-
selves perfect and have always been humble regarding 
our shortcomings and the challenges we face. The in-
dustries in which we operate, like many others, are often  
criticized from a sustainability point of view and some-
times it can seem hopeless from an outside perspective. 
But I can assure you that it is not. I have also seen the 
strength of working together, both within the New Wave 
Group and in different partnerships, for positive impact 
and true change. Sometimes you have to stop for a while 
and remind yourself of everything you have done and 
what you have actually achieved. A pat on the shoulder is 
always encouraging and gives you motivation to continue 
the work.   

This becomes especially clear when you receive an 
award of some kind. Like when we got full score when 
Dagens Industri, the largest business newspaper in the 
Nordic countries, ranked how over 170 listed compa-
nies relate to Agenda 2030 and the UN Global Goals for 
Sustainable Development. New Wave Group was one of 
eight companies that got full marks – six points out of six 
possible!

We have a responsibility as a Group to not only drive 
change, but also work together with our customers for 

more sustainable habits. Our customers share our re-
sponsibility and must be a part of the solution. In fact, 
customers vote with their wallet on which products and 
companies will be successful in the market. Fortunately, 
customers increasingly want products with responsibility 
built in, something that the positive development of our 
brand Cottover testifies. But I think we can be even bet-
ter at helping customers to make conscious choices by  
improving our communication and spreading the know- 
ledge about the major sustainability challenges in our 
industry, and what New Wave Group is doing to address 
them.  

The next step for us forward is 
an increased focus on circularity 
and the development of products 

that, for example, enable reuse 
of the material and where as 
little as possible goes to waste 
when the product is worn out. 

Again, it is also about working with the customers and 
spreading the knowledge so that the products are used 
and handled properly. 

I look forward to, together with our customers,  
employees and suppliers, continuing the often long 
and complex journey, but where each achievement is a  
starting point to take on even bigger challenges. One step 
at a time, a little better every day. 

Torsten Jansson
CEO
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Corporate

Trademarks in focus
Sports & Leisure Gifts & Home Furnishings
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Hur New Wave Group 
bedriver hållbarhet-

sarbetet och vilka om-
råden vi fokuserar på 
är kopplat till vår om-

värld och frågor som 
värderas högt av våra 

intressenter. Här tar 
vi upp områden som 
präglar vårt arbete, 
samtliga direkt eller 

indirekt kopplade till 
de globala målen för 

hållbar utveckling.

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR  
UTVECKLING
Världens ledare har genom Agenda 2030 för-
bundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 
fantastiska saker till år 2030; att avskaffa  
extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att 
lösa klimatkrisen samt att främja fred och rätt-
visa. Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 
2030 den mest ambitiösa överenskommelsen 
för hållbar utveckling som världens ledare 
någonsin har antagit. De globala målen före-
nar världens länder genom en universell agen-
da och kräver att alla länder - såväl rika som  
fattiga - agerar både nationellt och globalt för 
att målen ska uppnås fram till år 2030. Det 
är inte FN som ansvarar för målens genom-
förande, utan respektive land. Regeringens 
ambition är att Sverige ska bli världsledan-

de inom hållbar textil- och modeproduktion 
och konsumtion. I Sverige har alla ministrar i  
regeringen ett ansvar för genomförandet, 
men agendan kräver att även näringslivet, 
akademin, civilsamhället och privatpersoner  
engagerar sig.

För New Wave Group är alla 17 hållbar-
hetsmål viktiga och vi försöker påverka dem i 
positiv riktning, direkt eller indirekt. Målen är 
starkt sammanlänkade, men vi bedömer att 
för fyra av målen kan vår verksamhet göra mer 
betydande bidrag. Illustrationen till höger visar 
exempel på hur vi kan bidra till de olika målen.

 Vår omvärld

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande 

inom hållbar textil- och modeproduktion och konsumtion, 

vilket kräver engagemang från näringslivet, akademin, 

civilsamhället och privatpersoner.
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Exempel på hur New Wave Group bidrar till de globala målen 
för hållbar utveckling:

08 - ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR OCH 
EKONOMISK TILLVÄXT
Säkerställa goda 
arbetsvillkor, både 
i de egna bolagen 
och i den globala 
leverantörskedjan  
(sida 14).  

12 - HÅLLBAR  
KONSUMTION OCH  
PRODUKTION
Utveckla så hållbara  
produkter som möjligt 
(sida 18) och arbeta aktivt 
med att sprida kunskap 
och information kring 
hållbar konsumtion.

13 - BEKÄMPA  
KLIMATFÖRÄND-
RINGARNA
Välja transporter 
med renare  
bränslen och  
bättre fartyg  
(sida 22).

17 - GENOMFÖRANDE OCH 
GLOBALT PARTNERSKAP
Partnerskap som  
amfori BSCI, FLA,  
Accord on Fire and Building 
Safety in Bangladesh, 
Clean Shipping Index, 
Mistra Future Fashion.

Vi bedömer att vår  
verksamhet kan ge  

mer betydande bidrag  
till fyra av de globala  

hållbarhetsmålen:
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How New Wave Group 
works with sustain-

ability and what 
areas we focus on are 
interrelated with our 
business context and 

the questions that 
are highly valued by 

our stakeholders. 
Below, we address 
areas that charac-

terize our work, all 
directly or indirectly 

linked to the global 
goals for sustain-

able development.  

GLOBAL GOALS FOR SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT
In 2015, world leaders agreed to 17 goals for 
a better world by 2030. These goals have the 
power to end poverty, fight inequality, stop  
climate change and encourage peace and jus-
tice. With its 17 goals and 169 targets, this is 
the most ambitious agreement for sustainable  
development the world leaders have ever  
adopted. The Global Goals unite the countries 
in the world through a universal agenda and 
demand that all countries – rich and poor – 
act both nationally and globally to achieve 
the goals by 2030. Guided by the goals, it is 
now up to all of us, governments, businesses, 
civil society and the general public to work  

together to build a better future for everyone. In  
Sweden, the government’s ambition is to 
become world-leading in sustainable fashion 
production and consumption. 

For New Wave Group, all 17 sustainability 
goals are important and we try to influence 
them in a positive direction, either directly 
or indirectly. The goals are strongly inter- 
connected, but we consider our business can 
make more significant contributions to four 
of them. The illustration to the right shows  
examples of how we can contribute to the  
different goals. 

 Business context

In Sweden, the government’s ambition is to become world- 

 leading in sustainable fashion production and consump-

tion, which requires commitment from business, civil 

society and the general public.
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Example of how  New Wave Group contributes to the Global 
Goals towards sustainable development:

We consider our  
business can make  

more significant  
contributions to four of the 

Global Goals:

08 - DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH
Ensure good working 
conditions, both 
within the Group and 
in the global  
supply chain  
(page 14).  

12 - RESPONSIBLE PRODUCTION 
AND CONSUMPTION
Develop as sustainable  
products as possible  
(page 18) and actively 
spread knowledge and  
information about  
sustainable consumption.

13 - CLIMATE  
ACTION
Choose transportation 
with eco-friendly  
fuels and improved 
vessels  
(page 22).

17 - PARTNERSHIPS FOR  
THE GOALS
Partnerships such as amfori  
BSCI, FLA, Accord on Fire  
and Building Safety in Bangladesh, 
Clean Shipping Index and Mistra 
Future Fashion.
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HÅLLBARHET UR ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV
Med fler människor på jorden och en växande medel- 
klass i kombination med ohållbara konsumtionsmönster, 
förbrukar vi mer av naturens resurser än vad planeten 
klarar av. För att bemöta utmaningarna måste vi använda 
resurserna på ett mer ansvarsfullt sätt och flytta oss 
mot en cirkulär ekonomi. Detta handlar inte 
bara om återvinning och återanvänd-
ning, utan bygger på en effektiv an-
vändning av resurser genom hela 
produktens livscykel. Att öka pro-
dukternas livslängd är det viktigaste 
vi kan göra för att hejda den miljö- 
mässiga belastning som en linjär indus-
tri medför. Visste du till exempel att 
om det genomsnittliga plagget används 
tre gånger längre än idag så minskar 
dess klimatpåverkan med 65 % och  
vattenanvändningen med 66 %?*

För New Wave Group innebär det 
i grunden att skapa produkter med 
hög kvalitet för att möjliggöra en 
lång livslängd och samtidigt intro-
ducera fler hållbara och miljömärkta 
alternativ i sortimentet. 

HÅLLBAR KONSUMTION
Troligtvis vill ingen bidra till klimat-
förändringar och dåliga arbets-
förhållanden i utvecklingsländer. 
Ändå är det precis detta som är den 
negativa baksidan av dagens kon-
sumtion. Vid nästan varje köpbeslut 
tvingas kunden att välja mellan pro-
duktens värde och egna värderingar. 
Det behöver inte vara så. Idag visar un-
dersökningar från hela världen att det finns 
miljarder människor som söker efter mer medvetna 
erbjudanden. Ungefär en av fyra konsumenter letar 
aktivt efter köpbeslut som bidrar till en mer hållbar ut-
veckling. Konsument två och tre letar inte själva, men vill 
också kunna handla mer etiskt och ansvarsfullt. Det är 
bara konsument nummer fyra som är helt ointresserad, 
men blir ändå glad om produkten i efterhand visar sig 
ha medvetna mervärden. Med trender som en växande 
medveten medelklass, högre förväntningar på företa-
gens ansvar och ökad kunskapsspridning kring konsum-
tionens effekter på människor och miljö, tyder det på att  

marknaden kommer att växa mer.
På New Wave Group lägger vi stort fokus på att skapa 

erbjudanden för en medveten konsumtion, exempelvis 
genom varumärket Cottover. Vi vill genom spridning av 
kunskap hjälpa våra kunder att göra medvetna inköp, 

då vi är övertygade om att kundernas köpbeslut 
och konsumtionsmönster är avgörande för att  

kunna driva en hållbar utveckling på lång 
sikt. Kunden röstar med sin plånbok på 
de produkter och företag de vill stötta och 
som därmed blir framgångsrika på mark-

naden.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Två graders temperaturökning. Det är 

vad vår jord på lång sikt klarar av. Men 
jordens temperatur stiger snabbare än 
beräknat, orsaken är våra utsläpp av 
växthusgaser. Den globala uppvärmnin-
gen får katastrofala följder, som global 
avsmältning av glaciärer, höjda havs- 
nivåer, fler översvämningar, stormar och 
skogsbränder och att extremtempera-
turer uppnås allt oftare. De fattigaste 
och mest sårbara människorna på vår  
planet drabbas hårt, bland annat på 
grund av hotad livsmedelsproduktion. 
Därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och 
hela ekosystem. 

Förbränning av fossila bränslen står 
för det största bidraget till den globala 
uppvärmningen och därmed har tran- 

sportsektorn en avgörande roll i kamp-
en för klimatet. För New Wave Group är 

transport och logistik en nyckelfråga och vi 
är fast beslutna att ta vårt ansvar och vidta 

åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. 

Visste du om att det genomsnittliga plagget används tre 
gånger längre än idag, så minskar dess klimatpåverkan 
med 65% och vattenanvändningen med 66%?*

65%

FRÅGA! 
Vad ska man tänka  

på för en mer hållbar  
konsumtion?

 ✓ Investera i produkter av hög 
kvalitet (för att möjliggöra 
lång livslängd). Se värdet av 
produkten och vilket arbete 
som ligger bakom den.

 ✓ Vårda produkten.

 ✓ Tänk på transportsätt när 
produkten inhandlas.

 ✓ Fråga efter mer informa-
tion om producentens 
hållbarhetsarbete. Stötta de 
företag som du tycker gör ett 
bra jobb.

 ✓ Tänk på återbruk eller 
återvinning.

* Källa: Mistra Future Fashion

- Anni Sandgren,  
hållbarhetsansvarig, 

New Wave Group
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ÅterförsäljareAnvändning

Återanvändning & 
återvinning

Design & produkt- 
utveckling
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SUSTAINABILITY FROM A LIFE CYCLE PERSPECTIVE
With an increasing world population and a growing  
middle class, in combination with unsustainable  
human consumption patterns, we consume more 
of the nature’s resources than the planet is  
capable of. In order to meet the  
challenges we must use resources  
more responsibly and move towards 
a circular economy. This is not just 
about recycling and reuse but also 
efficient use of resources through-
out the entire life cycle of a product. In-
creasing the longevity of the products 
by prioritizing quality and optimizing 
the length of use is the most import-
ant thing we can do in order to cope 
with the environmental strain caused 
by a linear industry. For example, did 
you know that if an average garment 
could stay in use three times longer 
than today, its carbon footprint can 
be reduced by 65 % and the water 
use by 66 %?*

For New Wave Group, it basi- 
cally means to produce high-quality 
products to enable longevity and 
introduce more sustainable and 
eco-friendly options in our offer. 

SUSTAINABLE CONSUMPTION
It is unlikely that anyone wants 
to destroy the climate and contri- 
bute to bad working conditions in  
developing countries. Yet, this is the 
negative side of today ś consumption. In 
almost every purchase decision, the customer 
is forced to choose  between the value of the product 
and their own values. It does not have to be that way.  
Today, reports from around the world show that there 
are billions of people looking for more conscious  
offerings. Broadly speaking, one in four customers is 
actively looking for offerings that contribute to a more 
sustainable development. Consumer two and three are 
not looking for themselves, but also want to be able to 
shop more ethically and responsibly. Only consumer 
number four is uninterested, but still happy if the product 
subsequently turns out to have added values in terms of  
sustainability. With trends such as an increasingly  

conscious middle class, higher expectations on corpo-
rate responsibility and improved knowledge about the  
effects of consumption on people and planet, this sug-
gests that the market for sustainable products will grow 

more. 
At New Wave Group, we focus on creating 

eco-friendly offers, for example through 
the brand Cottover. We want to help our 
customers to make conscious purchases 
as we are convinced that the customers’ 

purchasing decisions and consumption 
are crucial to being able to drive sustainable 

development in the long term. The customer 
votes with his or her wallet on the products 

and companies they want to support and 
thus become successful in the market. 

CLIMATE CHANGES
Two degrees Celsius. That is the planet 
boundary for global warming. The tem-
perature is rising faster than predicted 
and it is due to our emission of green-
house gases. Global warming has cata-
strophic consequences, such as global 
meltdown of glaciers, elevated sea levels, 
more floods, storms and forest fires, and 
extreme temperatures are becoming 
increasingly common. The poorest and 
most vulnerable people on our plan-
et are suffering hard, partly because of  

threatened food production. In addition, 
important species, habitats and entire eco-

systems are threatened. 
Combustion of fossil fuels accounts for the 

biggest contribution to global warming. Thus, the 
transportation sector plays a vital part in the fight for 

our climate. For New Wave Group, transportation and  
logistics is a key question and we are determined to take 
our responsibility and take actions to reduce our climate 
impact.

Did you know that if an average garment could stay in 
use three times longer than today, its carbon footprint 
would be reduced by 65 % and the water use by 66 %?*

65%

QUESTION! 
What do you think one should 

consider for a more sustainable 
consumption?

 ✓ Invest in high-quality products 
(to enable long life-span). See 
the value of the product and 
the work behind it.

 ✓ Follow care instructions. 

 ✓ Consider which transportation 
to use when purchasing the 
product. 

 ✓ Ask producers for more 
information about their 
sustainability work. Support 
brands you think are doing a 
good job. 

 ✓ Enable further use of the  
 product by providing it to 
resellers/second hand.

- Anni Sandgren,  
CSR and Sustainability 

Manager, New Wave Group

* Source: Mistra Future Fashion
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Raw materials
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ResellersUsage

Reuse & recycling

Design & product 
development

Waste

9
Introduction

1



Våra hållbarhetsmål
New Wave Groups 

koncerngemensamma 
hållbarhetsarbete och 

hållbarhetsmål kretsar 
kring de områden där 

vi kan göra störst skill-
nad. Här presenterar 

vi målen lite närmare. 
Målen fungerar som 
en guide och påmin-

nelse om vad kon-
cernen och respektive 

bolag ska prioritera.

PRODUKTER MED HÅLLBARHETSATTRIBUT
New Wave Group har som målsättning att intro-
ducera fler hållbara och miljömärkta alternativ 
i sortimentet. Vi vill öka andelen produkter som 
kommer från smarta processer med extra mycket 
hänsyn till människa och miljö (läs mer på sida 18). 
Att arbeta med miljömärkningar och tredjeparts- 
certifieringar är en viktig del i arbetet. Det är ett 
verktyg för att hjälpa våra kunder att göra mer 
medvetna val.

Att mäta antal certifierade produkter hade 
varit ett tydligt sätt att redovisa antalet hållbara 
produkter, men vi tycker det är viktigt att även 
lyfta produkter med exempelvis mer miljömäs-
sigt hållbara material där inte alltid en certifi-
ering finns att tillgå. Detta gäller i synnerhet 
för de så kallade hårda produkterna där urvalet 
av märkningar och certifieringar är mycket be-
gränsat. Därför använder vi en egen indikator 

som vi kallar för “produkter med hållbarhets- 
attribut”. När vi klassificerar produkterna utgår 
vi från vedertagen branschpraxis. Utvecklingen 
går snabbt framåt och listan på material och  
processer vi idag ser som mer hållbara kommer 
att uppdateras och justeras under åren. 

Textila produkter med hållbarhetsattribut 
omfattar produkter med en eller flera av följande 
märkningar, material eller miljösmarta process- 
er: Svanen, GOTS, Oeko-Tex, Fairtrade, åter- 
vunnen polyester, spinnfärgad polyester, 

återvunnen polyamid och EXP 4.0- 
behandlad ull. Oeko-Tex är överlägset 

störst representerad och märkning- 
en hittas på över 90 % av produkt- 
erna med hållbarhetsattribut.

Hårda produkter med håll-
barhetsattribut omfattar pro-

dukter  med en eller flera av  
följande märkningar eller material: FSC 

återvunnen polyester, återvunnen gummi, 
plast baserad på sockerrör och återvunnet 
glas. Inkluderat är även kristallprodukter från  
Orrefors Kosta Boda, tillverkade av så kallad  
”miljökristall” som är fri från bly och arsenik; 
ämnen som tyvärr fortfarande är vanligt  
förekommande i branschen. 

Under 2019 ser vi en relativt blygsam ökning 
av produkter med hållbarhetsattribut, trots att 
mycket händer på området i bolagen. Flera av 
bolagen arbetade under året med att ta fram 
nya kollektioner av produkter med hållbarhets- 
attribut, vilka lanseras under 2020. Därmed kan 
vi förvänta oss att se större effekt i 2020 års  
rapport. 

* New Wave Group har runt 8 000 aktiva produkter (storlek/färg ej inkluderat) till försäljning i 
koncernen. Ca 50 % är textila produkter och 50 % är hårda produkter.     
   

2017 2018 2019 Mål Kommentar

 
Produkter med 

hållbarhetsattribut

Textila produkter* 835 964 1036
90%  

år 2025 Antal aktiva 
produkter

Hårda produkter* 384 397 461
50%  

år 2025

De globala  
målen
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2016 2017 2018 2019 Mål Kommentar

Andel fabriker  
belägna i risk- 

länder som  
genomgått  
oberoende  

granskningar

% av totalt antal fabriker 
i riskländer

- 59% 67% 77%
 

100%  
år 2025

Riskländer enligt  
amfori BSCIs  

definition

% av inköpsvolym från 
fabriker i riskländer

- 86% 85% 90%

% av inköpsvolym via 
inköpskontor

80% 92% 92% 96%

 Vår ständiga strävan 

är att samtliga fab-

riker i riskländer 

ska ha genomgått en 

oberoende gransk-

ning med bra betyg.

ANDEL FABRIKER I  
RISKLÄNDER SOM  
GENOMGÅTT OBEROENDE 
GRANSKNINGAR  
Hur en produkt tillverkas och 
under vilka förhållanden är 
en viktigt fråga. New Wave 
Group strävar ständigt efter 
att förbättra arbetsvillkoren 
i den globala leverantörsked-
jan (läs mer på sida 14). Ett 
viktigt verktyg är oberoende 
granskningar av externa leve- 
rantörer belägna i riskländer där  
man inte har kommit lika långt 
som i Sverige när det gäller  
arbetsvillkor och miljöfrågor. 

För inköpskontoren bör-
jade vi mäta andel oberoende 

granskningar år 2013, när 
New Wave Group blev medlem 
i amfori BSCI. Då gjordes 52 % 
av inköpen via fabriker som 
genomgått oberoende gransk-
ningar. 

År 2019 är motsvarande 
siffra hela 96 %. År 2017 bred-
dade vi scopet och tog med 
inköp både via inköpskontoren 
och bolagens egna inköp. 
Följande mål sattes för 2020 
gällande oberoende gransk-
ningar för fabriker i riskländer: 
90 % av totalt antal, 95 % av 
inköpsvolym samt 100 % av 
inköpsvolym via inköpskontor. 

Vi kan konstatera att vi har 
tagit kliv framåt, men att vi inte 

riktigt nådde hela vägen fram. 
Utmaningen ligger främst kring 
de inköp som görs utanför 
inköpskontoren, där produk-
tionerna ofta är mindre och inte 
återkommande. 

Vår ständiga strävan är 
att samtliga fabriker i risk-
länder ska ha genomgått en 
oberoende granskning med 
bra betyg. Därför väljer vi att 
omformulera målsättningen 
till att 100 % av våra anlitade 
fabriker - oavsett om siffran är 
baserad på antal fabriker eller 
inköpsvolym - ska ha en giltig 
oberoende granskning år 2025. 

De globala  
målen

Sustainability goals
New Wave Group’s 
corporate sustain- 
ability efforts and  

sustainability goals  
revolve around the 

areas where we can 
make the biggest 

difference. Below we 
present the goals a 

little closer. The goals 
serve as a guide and 
reminder of what the 

Group and its  
subsidiaries should 

prioritize.
 
PRODUCTS WITH SUSTAINABILITY  
ATTRIBUTES
New Wave Group aims to introduce more sus-
tainable and eco-friendly materials in our range 
of products. We want to increase the amount of 
products coming from sources and processes 
with extra care for people and the planet (read 
more on page 18). Working with eco-labels and 
certifications is an important part of our sustain-
ability work. It is a tool to help our customers to 
identify the best performing products in terms of 
social and environmental responsibility.

Measuring the amount of certified products 
would have been a clear way of reporting the 
amount of sustainable products. However, we 
think it is important to also highlight products 
which for example are made of more environ-
mentally friendly materials where certifications 

are not always available. This applies in parti- 
cular for the hardline products where the se-
lection of eco-labels and certifications is very  
limited. Therefore, when measuring the amount 
of sustainable products we use our own indicator 
“products with sustainability attributes”. 

We base our classification of the products 
on established industry practices. The develop- 
ment is moving forward and the list of mate-
rials and processes we view as more sustain- 
able will be updated and adjusted over the years. 

Textile products with sustainability attributes 
include products with one or more of the follow-
ing labels, materials or processes: The Nordic 
Ecolabel, GOTS, Oeko-Tex, Fairtrade, recycled  
polyester, spun dyed polyester, EXP 4.0 treated 
wool recycled polyamid. Oeko-Tex is by far the 
most represented attribute and accounts for 
more than 90 % of the products with sustainable 
attribute. 

Hardline products with sustainability  
attributes include products with one or more of 
the following labels and materials: FSC, recycled 
polyester, recycled rubber, biobased plastics and 
recycled glass. Also included are crystal products 
from Orrefors Kosta Boda made of so-called “eco- 
crystal” that are free from lead and arsenic, which 
is unfortunately still common in the industry.

In 2019, we see a relatively modest increase in 
products with sustainability attributes, despite a 
lot of work going on in the Group. Several of the 
subsidiaries worked during the year to develop 
new collections of products with sustainability 
attributes, which will be launched in 2020. Thus, 
we can expect to see greater effect in the 2020 
report.

* New Wave Group has around 8,000 active products (color/size excluded). Around 50% are 
textile products and 50% are hardline products.

2017 2018 2019 Goal Comments

 
Products with  
sustainability 

attributes

Textile products* 835 964 1036
90%  

year 2025 Number of active 
products

Hardline products* 384 397 461
50%  

year 2025
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2016 2017 2018 2019 Goal Comments

Third-party 
factories 

audited 
in risk  

countries

% of total number of factories 
in risk countries

- 59% 67% 77%
 

100%  
year 2025

Risk countries  
according to  

amfori BSCI’s 
definition

% of purchasing volume from 
factories  in risk countries

- 86% 85% 90%

% of purchasing volume from 
purchasing offices

80% 92% 92% 96%

We constantly strive 

toward having all 

factories in risk coun-

tries undergo a valid 

third-party audit 

with good grades.

THIRD-PARTY AUDITED FAC-
TORIES IN RISK COUNTRIES
We are aware of the responsi-
bility that comes with sourc-
ing goods in countries with  
different legal standards and 
labor conditions. New Wave 
Group strives to continuously 
improve working conditions in 
the global supply chain (read 
more on page 14). An import-
ant tool is third-party audits to 
follow up the implementations 
of our Code of Conduct.

For the purchasing offic-
es, we began measuring the 
amount of third-party audits 
in 2013 when New Wave Group 
became members of the amfori 
BSCI. At that time, 52 % of the 
purchases were made through 

factories that had undergone 
third-party audits. In 2019, the 
corresponding figure shows as 
much as 96 %. 

In 2017, we broadened the 
scope and included purchases 
both through the purchasing 
offices and also the subsi- 
diaries' own sourcing (not 
made through the purchasing 
offices). For 2020, the following 
goals were set for third-party 
audits of factories in risk coun-
tries: 90 % of total number,  
95 % of purchasing volume and 
100 % of purchasing volume 
through purchasing offices. 

We can conclude that we 
have stepped forward, but 
did not reach all the way. The 
challenge lies primarily in the 

purchases made outside the 
purchasing offices, when the 
orders are often smaller and 
non-recurring. 

We constantly strive  
toward having all factories 
in risk countries undergo 
valid third-party audits with 
good grades. Therefore, we 
choose to rephrase the goal to 
that 100 % of our factories -  
whether measured by the num-
ber of factories or purchasing 
volume - should have a valid 
third-party audit in 2025. 

The Global
Goals



UTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER
New 

W
ave 

Group 
ska 

vara 
m

ed 
i  

kam
pen för m

inskad klim
atpåverkan och 

ta till vara på alla m
öjligheter att m

inska 
utsläpp av växthusgaser från vår verk-
sam

het. Prioriterat om
råde är direkt 

påverkan genom
 koncernens transport-

er (läs m
er på sida 22). Då flyg är det  

transportslag som
 genererar m

est utsläpp 
av växthusgaser har vi en nollvision för  
detta fraktalternativ. 

För 2019 redovisar vi även viktdata för 
långdistanstransporterna m

ellan Asien 
och Nordam

erika. Dock redovisas inte 
utsläppsdata då bolagen använder olika 
transportörer, vilket gör att detaljerade 
m

etoder och räknesätt skiljer sig m
ellan 

bolagens rapportering som
 därm

ed inte 
är jäm

förbar. 

2016
2017

2018
2019

M
ål

Kom
m

entar

 
CO2e (t) 

Asien - Europa

Flyg
1 767

1 790
1 236

1  154

Nollvision 
för flyg.
Renare 

bränslen  
och bättre  

fartyg.

Utsläpp- och viktdata för 
långdistanstransporter 

m
ellan Asien och Europa. 

Viktdata för  
långdistanstransporter  

m
ellan Asien och  

Nordam
erika.

Båt
2 501*

7 852
3 804

2 672

Frakt (t) 
Asien - Europa

Flyg
218

234
154

183

Båt
4 460*

11 484
11 457

10 357

Frakt (t) 
Asien - Nordam

erika

Flyg
-

-
-

86

Båt
-

-
-

4 574

* Under 2016 teckande New Wave Group ett nytt transportavtal. Redovisad data gäller endast för 
perioden augusti-december 2016. 

Vänd!

De globala  
m

ålen

02 - Mot en 
hållbar lönsamhet
New Wave Group har en vision om hållbar 

tillväxt där affärslösningar inte bara är 
ekonomiskt gynnsamma, utan även håll-

bara ur ett socialt och miljömässigt perspek-
tiv. Genom att minimera negativ påverkan och 
maximera positiv påverkan vill vi arbeta för 
hållbar utveckling som maximerar vårt bidrag 
till globalt överenskomna mål för hållbar ut-
veckling, skapar långsiktigt värde för bolaget 
och samtidigt tar hänsyn till intressenternas 
förväntningar.

I det här kapitlet kommer vi beskriva mer 
kring hur vi arbetar med de områden där vi 
bedömer att vår verksamhet kan göra mer 
betydande skillnad. Detta inkluderar allt ifrån 
hur vi arbetar med sociala frågor i den globala 
leverantörskedjan och hur vi tänker kring ma-
terial och certifieringar – till produktansvar, 
kvalitet, transporter och vikten av partner-
skap i olika sammanhang. 

För oss handlar  
det inte bara om att  
redovisa vad vi gör, 
utan också om att  

sprida kunskap och ska-
pa medvetenhet kring 

hållbar konsumtion och 
hållbarhetsaspekter i 
produktionen av tex-
tilier och andra varor.

På så vis kan koncernen bidra till de globala  
utvecklingsmålen och samtidigt säkerställa en 
god dialog med kunder och koncernens övriga 
intressenter.

FRÅGA! 
Hur kommer utvecklingen av 
hållbarhetsarbetet att se ut 

några år framåt?

Jag tror att vi kommer att se fortsatt ökade krav på 
att bolag tar ansvar för ett hållbart samhälle och för 
att produkter är framtagna på ett mer ansvarsfullt 
sätt. Transparens i hela produktionskedjan och mer 
information om ursprung, kvalitet och innehåll är 
en nyckelfaktor för att ha kundernas förtroende i 
framtiden. 
   - Anni Sandgren,  

hållbarhetsansvarig, 
New Wave Group

2
KAPITEL

TVÅ
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EM
ISSIONS FROM

 TRANSPORTATION
New W

ave Group shall participate in 
fighting 

for 
reduced 

clim
ate 

im
pact 

and seize every opportunity to reduce 
greenhouse 

gas 
em

issions 
from

 
our 

business operations. Priority areas are 
prim

arily where we have direct im
pact by  

transportation and logistics (read m
ore 

on page 22). Since air freight has the  
highest 

em
issions 

of 
greenhouse 

gases, we have a zero vision for this  
transportation.

  For 2019, we also report weight data for 
long-distance transport between Asia 
and North Am

erica. However, em
issions 

data are not reported as the subsidiar-
ies use different carriers, which im

plies 
that detailed accounting m

ethods differ  
between the subsidiaries’ reporting and 
is thus not com

parable.

2016
2017

2018
2019

Goal
Com

m
ents

 
CO2e (t) 

Asia - Europe

Air
1 767

1 790
1 236

1  154

Zero vision  
for air freight. 

Cleaner fuel  
and vessels.

Long distance  
transportations 

between  
Asia and Europe.

Sea
2 501*

7 852
3 804

2 672

Freight (t) 
Asia - Europe

Air
218

234
154

183

Sea
4 460*

11 484
11 457

10 357

Freight (t) 
Asia - North Am

erica

Air
-

-
-

86

Sea
-

-
-

4 574

* During 2016, New Wave Group signed a new agreement for shipments between Asia and Europe. 
Reported data refers to the period August-December 2016.

Flip!

The Global
 Goals

02 - Towards a  
sustainable profitability
New Wave Group believes in sustainable 

growth. It is important for us to adapt 
business solutions that are financially pro- 
fitable, but also sustainable from a social and 
environmental perspective. The objective is to 
minimize any negative impact and at the same 
time maximize the positive effects. We work 
for sustainable development that maximizes 
our contribution to globally agreed sustain-
ability goals, creates long-term value for the 
company and at the same time takes stake-
holders’ expectations into account.

In this section, we will describe more about 
how we work with focus on the areas where we 
believe that our operations can make a signifi-
cant difference. This includes everything from 
how we work with social responsibility in the 
global supply chain and how we think about 
materials and eco-labels – to product respon-
sibility, quality, transport and the importance 
of partnerships in different contexts. 

For us, it is not just 
about reporting what we 

do, but it is also about 
spreading knowledge 
and raising aware-

ness about sustainable 
consumption and 

sustainability aspects 
in the production of 

textiles and other goods. 

In this way, the Group can contribute to Global 
Goals for Sustainable Development while en-
suring a good dialogue with customers and 
other stakeholders.

QUESTION! 
What will the development of 

companies’ sustainability work 
look like in a few years?

I think we will see continued increased demand on 
companies to take responsibility for a sustainable 
society and that products are produced in a more 
responsible way. Transparency throughout the whole 
supply chain and more information about origin,  
quality and content are key factors in having  
customers’ trust in the future. 

- Anni Sandgren,  
CSR and Sustainability 

Manager, New Wave Group
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Socialt ansvar  
i tillverkningen

VÅRA PRODUKTIONSLÄNDER 
De flesta av New Wave Groups  
produkter är tillverkade av externa 
leverantörer, på uppdrag av oss, 
belägna framförallt i Asien. Vi är 
medvetna om vårt ansvar när vi  
handlar i länder som inte har kommit 
lika långt som Sverige när det gäller 
arbetsvillkor och miljöfrågor. Många 
av de utmaningar som finns i olika 
produktionsländer beror på fattig-
dom och bristande välfärdssystem. 
Genom besök och samtal kan vi 
upptäcka eventuella brister i tid och 
skapa långsiktiga relationer med 
våra leverantörer för att bemöta 
dem. Besöken görs inte bara av vår 
CSR-personal, utan även av inköpare 
och kvalitetskontrollanter som 
också arbetar på inköpskontoren.  

Därmed har vi många personer som 
kontinuerligt är ute på fabrikerna. 
Bra leverantörer är en viktig del av  
vår konkurrenskraft och därför är 
vi måna om att deras verksamhet 
fungerar på ett bra sätt och att de 
anställda behandlas med respekt. 

2019 hade New Wave Group pro-
duktion i sammanlagt 33 länder. 
Majoriteten av fabrikerna finns i 
Kina. 91 % finns i så kallade risk-
länder enligt amfori BSCIs definition:  
Bangladesh, Bulgarien, Etiopien, 
Kina, Fillipinerna, Honduras, Indien, 
Indonesien, Makedonien, Myan-
mar, Pakistan, Rumänien, Taiwan,  
Thailand, Turkiet och Vietnam. 

New Wave Group skall arbeta för att vi, våra lever-
antörer och samarbetspartners lever upp till grund- 

läggande krav om mänskliga rättigheter och internatio-
nella konventioner för goda arbetsvillkor. Det innebär 

att aktivt ställa krav på och stötta leverantörer samt 
säkerställa att resurser sätts in där de behövs för att 

efterleva koncernens uppförandekod. Här berättar vi 
mer om vårt arbete för att förbättra arbetsvillkoren i den 

globala leverantörskedjan.

PRODUKTIONSLÄNDER
1. Kina 71% (72%)

2. Bangladesh 4% (3%)

3. Vietnam 3% (3%) 

4. Indien 3% (3%)

5. Pakistan 3% (2%)

6. Turkiet 3% (2%)

7. Portugal 2% (2%)

8. Myanmar 1% (1%)

9. Polen 1% (1%)

10. Taiwan 1% (2%)

11. Tyskland 1% (0%)

12. Nederländerna 1% (0%)

13. Övriga 6% (6%)

INKÖPSKONTOR
1. Kina 65% (67%)

2. Bangladesh 19% (19%)

3. Vietnam 11% (11%)

4. Indien  5% (3%)

1
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LOKAL FÖRANKRING
De fyra egna inköpskontoren i Kina, Bangladesh, Vietnam 
och Indien är mycket viktiga i arbetet med socialt och 
miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Närvaro och lokal 
förankring gör det lättare att besöka fabriker och stötta 
våra leverantörer i sociala och miljömässiga utmaningar. 
New Wave Groups styrka är att vi har egen CSR-personal på 
plats som arbetar heltid med dessa uppgifter. Baserat på 
inköpsvolym görs cirka 80 % av bolagens inköp i riskländer 
via inköpskontoren.

FÖRDELNING INKÖPSKONTOR
Baserat på inköpsvolym. Föregående år inom parentes.

NEW WAVE GROUPS  
PRODUKTIONSLÄNDER
Baserat på antal produk-
tionsenheter. Föregående år 
inom parentes.
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Tillsammans når medlemmarna 
i amfori BSCI över 30 000 unika 
leverantörer världen över.

UPPFÖRANDEKOD 
New Wave Groups uppförandekod är en slags 
policy som innehåller alla de krav vi ställer på 
tillverkande leverantörer. Uppförandekoden 
bygger på internationella ramverk som t.ex. 
ILOs kärnkonventioner och FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter. 

Uppförandekoden ställer bland annat krav 
på minimilön, reglerad arbetstid och att inget 
barnarbete får förekomma. Vår uppförande-
kod kommer från amfori BSCI (Business Social  
Compliance Initiative). Alla medlemmar har en  
gemensam uppförandekod, vilket innebär att över  
2 000 företag har antagit den uppförandekod  

 
som New Wave Group använder. Tillsammans når 
vi över 30 000 unika leverantörer världen över.

Som medlem av amfori BSCI har New Wave 
Group förpliktat sig att implementera och följa 
upp uppförandekoden genom oberoende gransk-
ningar av våra leverantörer.

FRÅGA! 
Vad är 

fördelarna 
med att  

vara  
medlem i 
amfori 
 BSCI?

Medlemska-
pet har många 
fördelar. Vi får 

ett starkare och 
tydligare budskap 
genom att ställa 

samma krav på våra 
leverantörer. Vi kan 

också  
minimera onödiga 

kostnader  
och  

dubbelarbete i 
uppföljningen 

av 

 
upp- 

förande-
koden. Genom 

amfori BSCI kan 
vi genomföra 

oberoende gransk-
ningar, som andra 

medlemmar kan ta 
del av. På så sätt  
får vi också ett  

större  
inflytande hos 
leverantören. 

Allt fler företag 
inser att  

 

gemensamma 
utmaningar bäst 

hanteras med 
gemensamma 

krafter. 
 

- Anni Sandgren,  
hållbarhetsansvarig, 

New Wave Group

amfori BSCI är en organisation där före-
tag från hela världen samarbetar för att 
förbättra arbetsvillkor i produktionsländer.

amfori BSCI
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Social  
responsibility in a 

global supply chain

OUR PRODUCTION COUNTRIES 
Most of our products are produced 
by external suppliers, mainly located 
in Asia. We are aware of the responsi-
bility that comes with sourcing goods 
in countries which have not come 
as far as Sweden when it comes to 
working conditions and environmen-
tal issues. Many challenges in de-
veloping countries can be related to 
poverty and lack of welfare systems. 
We always aim to have an open dia-
logue with our suppliers to discover 
potential issues in time. Having good 
suppliers is key for our business 
and we depend on their business  
operations as much as they depend  

 
on ours. Hence, we care about the 
situation on the factory floor and 
that the suppliers are treating their 
workers with respect and according 
to law.

In 2019, New Wave Group had pro-
duction in 33 countries. The majority 
of the factories are located in China. 
91 % are located in risk countries  
according to amfori BSCI’s definition: 
Bangladesh, Bulgaria, China, Ethiopia,  
The Philippines, Honduras, India, 
Indonesia, Macedonia, Myanmar,  
Pakistan, Romania, Taiwan, Thailand, 
Turkey and Vietnam.

New Wave Group shall work to ensure that we, our 
suppliers and partners respect human rights and 

international conventions for good labor conditions. 
This means actively setting requirements and  

supporting suppliers as well as ensuring that re- 
sources are deployed where they are needed to comply 

with the New Wave Group Code of Conduct. Here we 
will tell you more about our work to improve working 

conditions in the global supply chain.

PRODUCTION  
COUNTRIES
1. China 71% (72%)

2. Bangladesh 4% (3%)

3. Vietnam 3% (3%) 

4. India 3% (3%)

5. Pakistan 3% (2%)

6. Turkey 3% (2%)

7. Portugal 2% (2%)

8. Myanmar 1% (1%)

9. Poland 1% (1%)

10. Taiwan 1% (2%)

11. Germany 1% (0%)

12. The Netherlands 1% (0%)

13. Other 6% (6%)

PURCHASING OFFICES
1. China 65% (67%)

2. Bangladesh 19% (19%)

3. Vietnam 11% (11%)

4. India  5% (3%)
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LOCAL PRESENCE
Our own four purchasing offices in China, India, Vietnam and 
Bangladesh are an important part of our social and environ-
mental responsibility in the supply chain. Local presence 
makes it easier to visit, support and train our suppliers in 
sustainability questions. The biggest strength of New Wave 
Group is that we have our own CSR staff on site working full 
time with these tasks. Based on purchasing volume,  
approximately 80 % of the Group’s purchases in risk  
countries are made through the buying offices.

DISTRIBUTION PER PURCHASE OFFICE
Based on purchasing volume, previous year in  
parentheses.

NEW WAVE GROUP’S  
PRODUCTION COUNTRIES
Based on number of 
factories. Previous year in 
parentheses.

14
GRI index
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Together the members of amfori BSCI 
reach out to approximately 30 000 
unique suppliers worldwide.

CODE OF CONDUCT
New Wave Group’s Code of Conduct is a policy 
which contains requirements such as minimum 
wage, working hours, prohibition of child labor 
and several other requirements from the ILO 
Conventions and the UN Declaration of Human 
Rights. 

The Code of Conduct summarizes what we 
expect from our suppliers when it comes to 
social and environmental responsibility. We 
have adopted the Code of Conduct of amfori 
BSCI (Business Social Compliance Initiative). 
Companies all over the world are working to- 
gether, using the same Code of Conduct, meaning  

 
that more than 2 000 companies have adopted 
the code. Together we reach out to approxi- 
mately 30 000 unique suppliers worldwide. 

As a member of amfori BSCI, New Wave 
Group is obliged to implement and follow up the 
Code of Conduct through third-party audits of 
our suppliers.

QUESTION! 
What are the 

advantages of 
being a mem-
ber of amfori 

BSCI?

The 
member-

ship comes 
with many 

advantages. The 
harmonization 

helps us to create 
transparency and 
precision in our  

supplier require-
ments. At the 

same time, we 
minimize costs 
and admini- 

stration  
related to  

 
the  

monitoring 
process for both 

members and 
suppliers. Through 

amfori BSCI we can 
request an audit and 

share the reports 
with other members. 

Co-operating with 
other brands 

further improves 
our ability to 
implement 

changes, as we 
will  

have a stronger 
voice together. 
More and more 
companies are 
realizing that 

common chal-
lenges are best 
handled with 
joint forces. 

amfori BSCI is a global initiative for compa-
nies all over the world comitted to improve 
working conditions in the supply chain.

amfori BSCI

- Anni Sandgren,  
CSR and Sustain- 

ability Manager, New 
Wave Group
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96% 

13

C
C är det  

vanligaste betyget 
i en amfori-gransk-

ning, som betygsätts 
på en skala mellan 

A-F.

I en amfori-gransk-
ning bedöms 13 

olika  delområden 
som motsvarar 

kraven i uppförande-
koden.

96 % av inköpsvoly-
men via inköpskon-

toren är från fabriker 
som har genomgått 
oberoende gransk-

ningar.

OBEROENDE GRANSKNINGAR
Uppföljning av uppförandekoden sker, förutom genom 
interna kontroller, genom oberoende granskningar. En 
amfori-granskning utförs av professionella revisorer som 
är ackrediterade av SAAS (Social Accountability Accredi-
tation Services). Målsättningen är att samtliga New Wave 
Groups leverantörer i riskländer ska granskas genom  
amfori BSCI eller likvärdigt system samt att gransknin-
gen ska ge ett bra betyg. 

En amfori-granskning ger ett summerat betyg mellan 
A-F. Det handlar både om de faktiska arbetsvillkor såväl 
som att det ska finnas ledningssystem och rutiner för ett 
systematiskt arbete. Totalt bedöms 13 olika delområden 
som motsvarar kraven i uppförandekoden. Det vanligaste 
betyget är C, vilket innebär att leverantören håller 
en acceptabel standard. Det finns oftast en 
del avvikelser, men inga allvarliga brister 
som äventyrar arbetstagarnas hälsa 
och säkerhet. Vanliga avvikelser kan 
vara övertidsarbete och brist på doku-
mentation. Att komma till rätta med 
en sådan brist kräver mycket engage-
mang och förmåga att planera produk-
tionen. Det är viktigt att vara långsiktig 
och sträva efter ständiga förbättringar.

EGNA TILLVERKNINGSENHETER
New Wave Group har även några egna tillverknings- 
enheter. Glasbruket i Kosta förser Orrefors och Kosta 
Boda med förstklassigt munblåst glas. Seger har sin 
tillverkning i svenska Röshult där produktionen funnits 
sedan starten 1947. I Polen bedriver Toppoint trycke-
riverksamheter för tryck på bland annat pennor och 
muggar och i Danmark äger Dahetra en produktionsan-
läggning för broderi och transfertryck. I USA har AHEAD 
och Cutter & Buck viss tillverkning i form av brodyr. När 
vi har egen tillverkning har vi också direkt inflytande, 
vilket gör att vi kan påverka hållbarhetsfrågorna ännu 
mer.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING  
SAFETY IN BANGLADESH
År 2014 undertecknade New Wave Group Ackordet 
i Bangladesh, ett juridiskt bindande femårsavtal för 
förbättrad säkerhet inom textilindustrin i Bangla-
desh med fokus på byggnaders hållfasthet, el- och 
brandsäkerhet. Många viktiga förändringar har skett  

 
sedan undertecknandet, men än återstår mycket  
arbete för att säkra alla nödvändiga åtgärder innan 
uppföljningsarbetet kan lämnas över till den lokala  
regeringen och myndigheter. Därför tog ett nytt 
avtal vid i maj 2018 med en mer tydlig överlämnings-
fas. New Wave Group skrev under det nya avtalet i  
november 2017. Fler än två miljoner arbetstagare berörs 
direkt av Ackordet som därmed är ett av våra mest 
betydelsefulla projekt inom socialt ansvarstagande.  
 
Läs gärna mer på www.bangladeshaccord.org

BETYG FRÅN OBEROENDE GRANSKNINGAR

1. 76% (79%) Förbättringar behövs (BSCI C)

2. 9% (7%) Bra resultat (BSCI A+B, SA8000)

3. 9% (5%) Annat (FLA, WRAP, QCA, ICS, UL) 

4. 5% (5%) SMETA

5. 1% (4%) Avvikelser från kraven (BSCI D)

1
2 3

4
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96% 

13

C
C is the most 

common grade in 
an amfori-audit, 

graded on a scale 
from A-F.

In an amfori-audit, 13 
different areas  
are assessed,  

corresponding to the 
requirements in the 

Code of Conduct.

96 % of the purchas-
ing volume through 

the purchasing 
offices are from 

third-party audited 
factories.

THIRD-PARTY AUDITS
In addition to internal audits, the monitoring of the 
Code of Conduct is made through third-party audits. An  
amfori BSCI audit is performed by professional auditors, 
accredited by SAAS (Social Accountability Accreditation 
Services). Our goal is to include all our suppliers located 
in risk countries in amfori BSCI or an equal monitoring 
system and that the audit should result in a good grade. 

An amfori BSCI-audit results in an overall grade be-
tween A-F to summarize the supplier’s performance. The 
audit takes into account the actual working conditions 
as well as management systems and policies estab-
lished to ensure a systematic work. In total, 13 different  
areas are assessed, corresponding to the requirements 
in the Code of Conduct. The most common 
grade is C, which can be translated into  
“Acceptable”. There are usually some non- 
compliances that must be handled, but 
the labor conditions do not violate the 
Code of Conduct or pose an imme- 
diate threat to workers' health and 
safety. Common non-compliances 
could be excessive overtime work or lack 
of documentation. To address such issues 
requires dedication and the ability of produc-
tion planning. It is important to have a long-term 
perspective and work for continuous improvements.

OWN PRODUCTION UNITS
New Wave Group owns a few production units. The 
glasswork in Kosta supplies Orrefors and Kosta Boda 
with premium utility and art glass. Seger has its knit-
ting factory in Röshult where the production has been 
based since the company was founded in 1947. In Po-
land, Toppoint has a printing unit for pens and mugs and 
in Denmark our subsidiary Dahetra owns a facility for  
embroidery and transfer printing. In North America, 
AHEAD and Cutter & Buck have some production in  
terms of embroidery. In-house production has the  
benefit of direct influence, which gives us even better 
opportunities to work with sustainability.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING  
SAFETY IN BANGLADESH
In 2014, New Wave Group signed the Accord on Fire  
and Building Safety in Bangladesh, a legal agree-
ment between buyers of Bangladeshi garments and  
factory owners to work together for safe factories in the  

 
country with a focus on structural, electrical and fire safe-
ty. The Accord has brought important changes that would 
not otherwise have been possible in such a short period 
of time, but still a lot of work remains. Therefore, a new 
agreement has been developed that entered into force in 
May 2018 when the first accord expired. New Wave Group 
signed the new agreement in November 2017. The Accord 
directly affects two million workers, making it one of our 
most important social responsibility projects.

Read more on www.bangladeshaccord.org

GRADES FROM THIRD-PARTY AUDITS

1. 76% (79%) Improvements needed (BSCI C)

2. 9% (7%) Outstanding and good result   
(BSCI + B, SA8000)

3. 9% (5%) Other (FLA, WRAP, QCA,  
ICS, WCA, UL)

4. 5% (5%) SMETA

5. 1% (4%) Insufficient (BSCI D)1 2 3
4

5
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FAIRTRADE
När du köper 

Fairtrade- 
certifierad bomull 
ges producenter 
som odlar  
bomullen 
möjlighet att 
förbättra sin 
ekonomi och sina 
arbetsvillkor.

GOTS
Använder 
alltid ekologisk 
bomull och 
återvunnen 
polyester. 
Garanterar full 
spårbarhet och 
ställer även 

sociala krav 
på samtliga 
aktörer.

SVANEN
Tar hänsyn till 
dess miljöbe-
lastning genom 
hela livscykeln. 
Tuffa kemikalie- 
och kvalitets-
krav. 

OEKO-TEX
Garanterar att 
slutprodukten 
inte innehåller 
några skadliga 
och hälsovådli-
ga kemikalier.

Material och  
certifieringar

New Wave Group har som målsättning att introducera fler 
hållbara och miljömärkta alternativ i sortimentet. Vi vill 

öka andelen produkter som kommer från miljösmarta  
material och processer. Här kommer några exempel på  

produkter som tar extra hänsyn till människor och miljö.

Det är svårt för kunder att veta vad man egentligen köper och hur en produkt är 
tillverkad. En certifiering erbjuder trovärdig vägledning både för tillverkaren och 
för kunden på att en produkt uppfyller särskilda krav. Det hjälper kunden att göra 
ett mer hållbart val och stötta de leverantörer som investerar i miljöanpassade 
metoder och bättre arbetsvillkor.

 COTTOVER
År 2015 lanserades tillsammans med dotterbo-

laget Textilgrossisten Hefa en hel kollektion med miljömärk-
ta kläder! Alla plagg har så låg miljöpåverkan som möjligt och full 

spårbarhet hela vägen bakåt i leverantörskedjan. Bomullen är ekologiskt 
odlad utan kemiska bekämpningsmedel och har samtidigt bidragit till en 

bättre social och ekonomisk situation för odlarna genom Fairtrade. Den 
polyester som används är återvunnen från gamla PET-flaskor och hela kollek-

tionen är Svanenmärkt vilket bland annat innebär att vi klarar de tuffaste 
kemikaliekraven på marknaden.  Dessutom har plaggen blivit kvalitetstestade 

av oberoende part för att klara Svanens krav på kvalitet.  Cottover är en av våra 
största satsningar på miljömärkta kläder och vi är mycket stolta över samar-

betet med hela fyra oberoende certifieringar inom textil: Svanen, Fairtrade, 
GOTS och Oeko-Tex. Tillsammans täcker märkningarna de största håll-

barhetsutmaningarna vid tillverkningen av kläder.  Certifierings- 
organen har alla satt sin stämpel, sin oberoende garanti,  

på våra plagg.

FRÅGA! 
Varför ska man köpa  

certifierade produkter?

- Anni Sandgren, hållbarhetsansvarig, New Wave Group
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SPINNFÄRGAD POLYESTER
Den största miljöbelastningen i livscykeln 
hos kläder och textil ligger i berednings- 
processen och infärgningen. Här förbrukas 
stora mängder vatten, energi och kemikalier. 

Genom att välja spinn- 
färgad polyester kan 
vi se till att avtrycket 
blir mycket mindre. 
Spinnfärgning är 
en teknik som helt 
eliminerar behovet 

av den konventionella våtberedningen. Istället 
för att blötlägga tyget i ett vattenbad av ke-
mikalier och färgämnen tillsätts färgpigment 
direkt i polyestermassan innan massan spinns 
till tråd. Färgen blir således en integrerad del 
av själva textilfibern, vilket också ger bättre 
kvalitet och färgbeständighet eftersom färgen 
inte ligger utanpå fibern. Samtidigt minskar 
förbrukningen av vatten och energi med över 
60 %. Hållbarhet i sin bästa bemärkelse!  
Exempel på varumärken som erbjuder plagg i 
spinnfärgad polyester är Clique, Craft, Projob 
och Printer.

ETT STORT UTBUD AV OEKO-TEX
Oeko-Tex är världens mest kända och obero-
ende märkning för textilier som testats för häl-
soskadliga kemikalier. Oeko-Tex tar hänsyn till 
både reglerade ämnen såsom azofärgämnen, 
formaldehyd och nickel, samt kemikalier som 
ännu inte reglerats i lag. Inom New Wave Group 
finns ett stort utbud av produkter märkta med 
Oeko-Tex som ett resultat av vårt högt priorit-
erade kemikaliearbete. Exempelvis är över 
80% av varumärket Cliques produkter märkta 
med Oeko-Tex.

VÅRT FANTASTISKA GLAS!
Det är inte bara kläder som kan miljöanpas-
sas. Orrefors Kosta Boda har länge bedrivit 
ett världsledande miljöarbete och bland annat 
vunnit pris för bästa industriella miljöarbete. Vi 
var bland de första glasbruken i världen att ska-
pa kristallglas utan bly och arsenik, något som 
utmanade en hel bransch. Detta kallas ibland  

 
för ”miljökristall”, men i Kosta är det helt en-
kelt den glasmassa som används till alla glas-
brukets produkter. Glastillverkningen i Kosta 
är såväl kvalitets- som miljöledningscertifi-
erad enligt ISO-standard och spillvärme från 
glasbruket levereras till samhällets fjärrvär-

menät i Kosta.

EXP 4.0-BEHANDLAD ULL
Ull är en fantastisk råvara och mer mil-

jövänlig än många andra textila material. 
Det är en naturfiber som är 100 % nedbryt-

bar och naturligt smuts- och vattenavvisande. 
Tyvärr behandlar man ofta ullgarn på ett  
miljöbelastande sätt. Till ett ton ull används 
omkring ett halvt ton klorin och andra kemika-
lier samt stora mängder vatten. 

EXP 4.0-behandlad ull 
är en unik ullbehandling 

som sänker vattenför-
brukningen med upp 
till 50 % och minskar 
behovet av många ke-

mikalier i processerna. 
EXP 4.0 är den första ullbehandling som 
svarar upp till de högt ställda kraven för 
miljömärkningar som GOTS och Oeko-Tex.  
Du hittar produkter som är tillverkade i  
EXP 4.0-behandlad ull hos Seger.
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FAIRTRADE
When you buy 
Fairtrade cotton, 
producers who 
grow the cotton are 
given the oppor-
tunity to improve 
their finances and 
their working con-
ditions.

GOTS
GOTS-certified 
textiles are 
always made of 
organic cotton 
and if applicable, 
recycled polyester. 

Guarantees full 
traceability and 
puts social 
requirements 
on all actors 
in the supply 
chain.

OEKO-TEX
Guarantees 
that the finished 
product does not 
contain any harm-
ful and hazardous 
chemicals.

Sustainable and 
eco-friendly options

New Wave Group aims to introduce more sustainable and 
eco-friendly alternatives in our range of products. We want 

to increase the amount of products coming from sustainable 
sources and processes and help our customers to imbed social 

and environmental criteria in their purchasing decisions. 
Here are some examples of products developed with care of 

people and the planet in mind. 

As a customer, it is difficult to know what you are actually buying and how a product 
has been manufactured. A third-party certification provides credible guidance for 
both the producer and the customer that a product meets specific requirements. It 
helps the customer to make a more sustainable choice and support suppliers who 
invest in environmentally friendly practices and better working conditions.

 COTTOVER
In spring 2015, we launched the brand  

Cottover – a complete eco-labeled garment collection 
certified by Nordic Swan Ecolabel, GOTS, Fairtrade and Oeko-Tex. 

The cotton is organic, which means it is grown without chemical 
pesticides and fertilizers, and Fairtrade-certified which ensures fair 

economic and social conditions for the cotton farmers. The polyester is 
recycled from old PET-bottles and we have applied social and environ-
mental criteria throughout the whole supply chain – from raw material 

to finished garment. The garments have also been independently quality 
tested in order to pass the requirements of Nordic Swan Ecolabel. We are 

proud to be able to offer a complete assortment of sustainable clothing, 
cooperating with four different third-party certifications - Nordic 

Swan Ecolabel, GOTS, Faitrade and Oeko-Tex. The certi-
fications have all put their mark, their independent 

guarantee, on our garments.

QUESTION! 
Why should you buy  
third-party certified  

products?

- Anni Sandgren, CSR and Sustainability Manager, New Wave Group

NORDIC SWAN  
ECOLABEL
Takes the products’ 
environmental 
impact throughout 
the whole life cycle 
into account. Strict 
chemical and quali-
ty requirements.
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SPUN DYED POLYESTER
The biggest environmental impact in the life 
cycle of clothes and textile derives from the 
fiber processing and wet treatments. Nor-
mally, this requires huge amounts of water, 

chemicals and energy. 
Spun dyed polyester is 
a way to add color to 
polyester fabric in 
a much improved 
way. Instead of 
soaking fabric or 

yarn in water with dyestuffs, the color pigment 
is added into the polymer melt. Thus, the col-
or pigments become an imbedded part of the 
fiber prior to extrusion. Not only does this elim-
inate the need for a conventional wet dyeing 
process – saving approximately 60% energy 
and water – it also results in excellent quality 
properties such as improved color fastness. 
Garments made out of spun dyed polyester 
are available among our brands Clique, Craft,  
Projob and Printer.

A WIDE ASSORTMENT OF OEKO-TEX
Oeko-Tex is the world’s most recognized and 
independent product label for all types of tex-
tiles tested for harmful substances. Garments 
with the Oeko-Tex-label have been successfully 
tested for chemicals that pose a health risk, 
and therefore contribute to an effective con-
sumer protection, taking into consideration 
both REACH and non-regulated substances. 
Within our brand Clique, more than 80 % of the 
assortment is certified by Oeko-Tex. 

OUR AMAZING GLASS!
Garments are just one example of materials 
that can decrease their environmental im-
pact. Another important material is glass. 
Glass affects the environment in several 
ways and historically, many substances have 
been used that are harmful to the environ-
ment. Orrefors Kosta Boda has conducted 
active environmental work for many years and  
has been world leading in its ambition 
to create crystal glass without lead and  

 
arsenic. This glass is sometimes referred to as  
“eco-crystal”, but in Kosta Glassworks it is 
simply the material we use for the entire glass 
manufacture in Kosta.

EXP 4.0 MERINO REWOOLTION
Wool is a fantastic material and more sus-

tainable in itself than most other textile 
fibers. It is a 100 % biodegradable and 
renewable fiber, valued for its natural  

water- and soil repellence. Unfortu- 
nately, the processing of wool includes steps 

with negative environmental impact. The pro-
cess of one ton of wool treatment requires 
approximately 0.5 ton of chlorine, several  
other industrial chemicals and huge amounts 
of water. 

EXP 4.0 is a modern 
technology of wool that 

requires fewer  
chemicals and uses 

up to 50 % less water 
than older treatments. 

EXP 4.0 is the first wool treatment that meets 
stringent requirements of eco-labels such as 
GOTS. Our brand Seger obviously chose to 
knit its Sense and EveryDay socks in EXP 4.0  
treated wool.
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KVALITETSKONTROLLER OCH  
INSPEKTIONER
New Wave Groups inköpsstrategi bygger på 
direkta köp från leverantörerna utan mellan-
händer som kan minska vårt inflytande i värde-
kedjan. Att vara representerade på plats i Asien 
med inköpskontor gör det möjligt för oss att ha 
ett nära samarbete med våra leverantörer och 
aktivt övervaka flödet av varor och kvalitet. Vi 
har egna anställda kvalitetskontrollanter som 
kontinuerligt besöker våra fabriker för inspek-
tioner. Vi har också investerat i egna kvalitets-
labb där vi har utrustning för att genomföra 
en rad olika kvalitetstester, som exempelvis  
krympning, färgfasthet och noppbildning.   
 
ETT PROGRESSIVT KEMIKALIEARBETE
Kemikalier finns i allt runt omkring oss men 
innebär inte automatiskt en fara. Faktum är 
att kemikalier behövs för att vi ska kunna leva 
det liv vi gör. Men vi behöver också kunskap för 
att använda kemikalier på ett ansvarsfullt sätt. 
New Wave Group lägger mycket tid och resurs-
er på ett progressivt kemikaliearbete.

New Wave Group ingår i RISEs Kemikalie-
grupp. I Kemikaliegruppen tar vi del av den 
senaste kunskapen och forskningen kring 
kemikalier från RISEs kemister och experter. 
Det lägger grunden till vårt arbete med att  
reducera och byta ut kemikalier till bättre al-
ternativ, i linje med god tillverkningssed och 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Alla våra 
leverantörer måste följa de krav som framgår  

 
 
av New Wave Groups restriktionslista för  
kemikalier. Listan utgår från lagar som till  
exempel REACH (EU:s kemikalielagstiftning) 
och olika branschrekommendationer. Restrik-
tionslistan uppdateras och kommuniceras  
regelbundet till våra leverantörer.

Vi utför stickprovskontroller för att kon-
trollera att produkterna lever upp till 
New Wave Groups krav. Under ett år 
genomför vi omkring 300 olika labb-
tester av såväl textil som produkter i 
plast och keramik. Ett labbtest är aldrig 
en garanti för en produkts kemis-
ka innehåll, men det ger oss en 
bra indikation på produktens 
och leverantörens efterlevnad. 
I kombination med övriga ruti-
ner utgör detta ett systematiskt 
kemikaliearbete. Vi tar även 
hjälp av produktmärkningar 
som exempelvis Oeko-Tex.
Kontroll av rutiner sker också 
i samband med tillsyn av Kemi-
kalieinspektionen.

Vi utför stickprovskontroller för 

att kontrollera att produkterna 

lever upp till New Wave Groups 

krav. 

Kvalitet och  
produktansvar Kemikalier finns i 

allt runt omkring 
oss men innebär 
inte automatiskt 
en fara. 

New Wave Group ska tillhandahålla  
produkter och tjänster som uppfyller – och 
överträffar - kundernas förväntningar och 

krav på hållbarhet och produktsäkerhet. För 
att säkra kvaliteten på våra produkter  
arbetar vi nära våra leverantörer och  

genomför kvalitets- och kemikalietester.   
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Många frågor och utmaningar kräver samarbete 
på högre nivå än hos enskilda företag. Det finns 
många sätt att göra skillnad tillsammans och lära 
av varandra. Därför medverkar vår personal re-
gelbundet i olika branschforum för att ta del av 
information och diskutera strukturella problem 
och lösningar. 

 
Exempelvis deltar vi regelbundet på amfori  
BSCI-möten och Kemikaliegruppens träffar. 
Utöver nämnda partnerskap ovan deltar vi även 
i Buyers Forum Bangladesh (som samordnas av 
Världsbanken IFI-SED F), CSR Forum i Shanghai 
och CCR CSR (Rädda Barnens hållbarhetscenter 
i Kina) virala arbetsgrupp.

 
 

Rådet för Hållbar  
Produktmedia  
är ett nätverk av engagerade aktörer som 
delar en hållbar vision för produkt- 
mediabranschen. Nätverket är en  
samlingsplats för kunskap, diskus-
sion och information. Initiativet 
bildades under 2018 av 
Marknadsbyrån, Master 
Design, New Wave 
Group, Olsson & 
Co, Wackes och 
Sandryds.

 
 

 
Clean  

Shipping Index 
är ett initiativ som 

har som mål att påverka 
skeppsrederierna att använda 

renare fartyg. Organisationen har 
utvecklat verktyget Clean Shipping 

Index som syftar till att hjälpa företag 
att värdera miljöpåverkan vid val av 

speditörer eller rederier.
(Läs mer på s. 22) 

 
Kemikaliegruppen 

anordnas av RISE IVF och finns till för 
att sprida den senaste informationen om 

kemi- och miljörelaterade frågor. Syftet 
med gruppen är att vara ett stöd och ta 

fram verktyg för lagkrav och andra 
aktiviteter på kemikalieområdet. 

Gruppen träffas regelbundet 
för att diskutera aktuella 

ämnen och föränd-
ringar i lagstift-

ning. 

 
FLA 

är en 
internationell 

organisation som 
arbetar med socialt 
ansvarstagande och 

förbättrade arbetsvillkor i 
produktionsländer världen 

över. New Wave Group är 
medlemmar genom  

dotterbolaget Cutter & 
Buck.   

 

  
CTPAT

främjar säker 
transport och 

anti-terrorism. 
Amerikanska CBP 

(Customs and Border 
Protection) genomför 

oberoende kontroller av våra 
leverantörer som tillverkar 

produkter för den amerikanska 
marknaden. 

 
amfori BSCI

är ett initiativ för företag 
som vill arbeta aktivt med 

att förbättra arbetsvillkoren i den 
globala leverantörskedjan. Amfori BSCI 

sammanför idag över 2 000 medlemmar 
kring en gemensam uppförandekod 
som  ställer krav på medlemmarnas  

leverantörer exempelvis avseende 
löner, förbud mot barnarbete, 

tvångsarbete och  
diskriminering.

(Läs mer på s. 25)

 
 

Textile Exchange
är en internationell organisation som 

arbetar för en hållbar textil-
bransch. New Wave Group är 

medlemmar för att stötta 
utvecklingen av ekolo-
gisk bomullsodling. 

 
Ackordet 

är ett internationellt 
avtal som  ska leda till ökad 
säkerhet inom textilindustrin i 
Bangladesh. Avtalet innebär bland 
annat att fabriker ska genomgå el- 
och byggnadsinspektioner samt träning 
och utbildning i brandsäkerhet. Avtalet 
upprättades för att skapa säkrare fabriker 
i Bangladeshs klädindustri efter katastro-
fen Rana Plaza 2013 när en fabriks- 
byggnad kollapsade. 
(Läs mer på s. 17)  

Partnerskap och nätverk

QUALITY CONTROL AND INSPECTIONS
New Wave Group’s procurement strategy is to 
purchase directly from the suppliers, without 
intermediaries that reduce our control of the 
supply chain. Being represented on site with 
sourcing offices enables us to have a close 
partnership with our suppliers and to actively 
monitor the flow of goods and quality. We have 
employed quality controllers that continuous-
ly visit factories to ensure the highest product 
quality. We have also invested in our own, in-
house quality labs where we have equipment 
for conducting a variety of quality tests, such 
as for shrinkage, color fastness and pilling.
 
PROGRESSIVE CHEMICAL WORK
Chemicals are present in our everyday-environ-
ment, but do not automatically imply a hazard. 
In fact, chemicals are needed to live the life 
we do. However, it is important with adequate 
knowledge to handle chemicals in a correct and 
safe manner. New Wave Group invests a lot of 
time and resources in a progressive approach 
to chemicals.

New Wave Group is a member of the  
Swedish Chemicals Group by RISE. We receive 
the most updated information on legislation 
and research on chemicals, which supports our 
active work to reduce and replace chemicals 
in accodrance with the best available tech-
niques. All New Wave Group suppliers must  
follow the requirements stated in our Restricted  
Substance List (RSL). The list has been designed  

 
in accordance with legislations such as REACH 
(European Union chemical legislation) and  
other industry recommendations and stan-
dards. As a result, our requirements some-
times are stricter than the applicable legis-
lation. The RSL is continuously updated and 
communicated to our suppliers. 

We conduct sample testing to ensure that 
our requirements are being respected 
and adhered to. Every year, we con-
duct about 300 different chemical 
lab tests, including textile products as 
well as products made out of plastic or  
ceramic. A lab test is never a  
guarantee of a product's chem-
ical content, but an important 
tool for us to get an indica-
tion of product compliance 
and maintaining a systematic  
approach regarding chemicals. 
We also benefit from product  
labels such as the Oeko-Tex  
label. Follow-up and control 
of routines also take place in 
connection with inspections by 
authorities.

We conduct sample testing to 

ensure that our requirements 

are being respected and  

adhered to.

Quality and  
product compliance Chemicals are 

present in our 
everyday- 
environment,  
but do not  
automatically 
imply a hazard.

New Wave Group shall consistently  
provide products and services that meet 

or exceed the requirements and  
expectations of our customers. To  

ensure the quality of our products, we 
work closely with our suppliers and  

perform both quality and 
chemicals testing.    
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Many issues and challenges require cooperation 
at a higher level than with individual companies. 
There are many ways to make a difference to-
gether and learn from each other. Therefore, an 
important mission for our Sustainability-Team 
is to participate in different industry networks 
and round table discussions to share information 
and discuss structural problems and solutions.  

 
For example, we regularly participate in the  
amfori BSCI National Group and the Swedish 
Chemicals Group. In addition to the above initia-
tives, we also participate in the Buyers Forum in  
Bangladesh (organized by World Bank Group IFC-
SEDF), CSR Forum in Shanghai and CCR CSR’s 
(Save the Children’s Sustainability Center in Chi-
na) Virtual Youth Development Working Group.

 
 

The board  
for sustainable  
product media
is a Swedish network of committed 
actors who share a sustainable vision 
for the product media industry. The 
network is a hub for knowledge, 
discussions and information. The 
initiative was formed in 2018 
by Marknadsbyrån, Master 
Design, New Wave Group, 
Olsson & Co, Wackes 

and Sandryds.

 
 

 
Clean  

Shipping Index 
 aims to impact the freight 

companies to use cleaner 
vessels and upgrade their fleet of 

ships in order to reduce greenhouse 
gas emissions and chemicals in our 

oceans. The organization has developed a 
tool in order to help companies evaluate the 

environmental impact when selecting freight 
forwarders or shipping companies.

(Read more on p. 22) 

 
The Swedish Chemicals Group 

is arranged by RISE IVF, a world leading 
research group with a key role in the Swedish 
innovation system. The purpose of the group 
is to share the most updated information on 

chemical legislations and developments 
and to support companies with tools 

to manage legal requirements and 
other activities in the chemical 

field. The group meets  
regularly to discuss 
current topics and 

changes to  
legislation.

 
FLA 

is a  
collaborative 

effort of universities, 
civil society organi-

zations and socially 
responsible companies 
dedicated to protecting 
workers’ rights around the 
world. New Wave Group is a 

member through the  
subsidiary Cutter & Buck.

 
CTPAT

 is a  
voluntary initia-

tive by the US CBP 
(Customs and Border 

Protection) to build rela-
tionships that strengthen 

international supply chains to 
improve border and cargo  

security. CBP organizes regular 
visits to our suppliers for 

on-site inspections.

 
amfori BSCI

is a global initiative for 
companies committed to 

improve working conditions in the 
global supply chain. Over 2 000 members 

around the world are working together, 
using the same Code of Conduct with 
requirements such as minimum wage, 

working conditions, prohibition of 
child labor, bonded labor and 

discrimination.  
(Read more on p. 25)

 
 

Textile Exchange 
is an international non-profit  

organization working for respon-
sible expansion of the textile 

industry and the organic 
cotton production.

 
The Accord 

on Fire and 
Building Safety in 
Bangladesh 
The Accord is a legal agreement to 
improve the safety of textile factories 

in Bangladesh, with focus on building 
construction, electrical- and fire safety. The 
Accord includes inspections, fire safety training 
as well as effective remediation and renovations. 
The agreement was established in 2013 after 
the Rana Plaza disaster when a factory build-
ing collapsed. 
(Read more on p.17)  

Partnerships and networks



Smarta transporter  
för ett hållbart klimat

Transportsektorn 
har en avgörande 
roll i kampen för 
klimatet, då för-

bränning av fossila 
bränslen står för det 

största bidraget till 
växthuseffekten. För 
New Wave Group är 
transport och logis-

tik en nyckelfråga. 
Vi är fast beslutna 
att ta vårt ansvar 

och vidta åtgärder 
för att minska vår 

klimatpåverkan. 

Vår verksamhet kräver ett välfungerande dis-
tributionsnät, som måste vara både effektivt 
och hållbart. Den största delen av våra trans-
porter är containerbaserad sjöfrakt mellan 
Asien och Europa. Detta resulterar i ungefär 
3 000 skeppade containers årligen. För varor 
som färdas långa sträckor är transport med 
båt eller flyg oftast de enda alternativen. Flyg är 
det transportslag som bidrar till högst utsläpp 
av växthusgaser. Därför har vi en nollvision att 
minimera flyget till situationer då det är absolut 
nödvändigt, exempelvis vid mycket brådskande 
leveranser som kan vara avgörande för stora 
affärsuppgörelser. 

EFFEKTIVA RUTINER
New Wave Group har två huvudsakliga  
strategier för att minska vår miljöpåverkan 
från transporter. Den första handlar om att se 
över vår logistik och skapa effektiva rutiner och 
planera våra inköp i god tid. Inom koncernen 
strävar vi efter samlastning mellan våra bolag 
så att containrar alltid är optimalt fyllda under 

transporten. Bland annat genomförde vi under 
2018 ett koncerngemensamt projekt kring 
förbättrade förpackningslösningar. Utöver att 
skona miljön från onödiga och halvfulla trans-
porter bidrar effektiva rutiner till besparingar 
även kostnadsmässigt. Därför ser vi hållbara 
transporter som en självklar del i resan mot ett 
mer hållbart företag.

Vi har en  
nollvision att 
minimera 
flygfrakt

De stora fartygsmotorernas avgaser innehåller ofta höga halter av 
försurande och gödande svavel, kväveoxider och andra farliga partiklar. 
Utsläpp av oljor och kemikalier till vatten och läckage av giftiga ämnen från 
båtvattenfärg är tyvärr också fortfarande en realitet. Därför är det viktigt 
att vi försöker påverka de rederier vi arbetar med. 
 - Anni Sandgren, hållbarhetsansvarig, New Wave Group

FRÅGA! 
Hur påverkar egentligen 

sjöfarten havsmiljön?
0000000000000000000000000 0

3 000
Ca 3 000  

containers skeppas 

årligen mellan 

Asien och Europa
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FÖRBÄTTRAD MILJÖPRESTANDA
Vår andra strategi handlar om att påverka de rederier och transportföretag 
som vi samarbetar med. Eftersom flyget har en sådan betydande klimat- 
påverkan har kanske sjöfartens utmaningar inte fått ett så stort utrymme i 
många företags miljöarbeten. Men sjöfarten har också sina problem som 
framförallt hänger ihop med utsläpp, föroreningar och skräp från fartyg. De 
största miljövinsterna kan uppnås genom bättre bränslen och fartyg med  
bättre miljöprestanda. New Wave Group är därför medlem i Clean Shipping 
Index. 

Clean Shipping Index grundades år 2007 och har bland annat tagit fram 
ett verktyg som hjälper företag att utvärdera olika fartyg efter deras miljö- 
prestanda. Genom en databas får vi tillgång till mätbara uppgifter om  
exempelvis utsläpp och kemikalieföroreningar från olika fartyg. Syftet är att 
skapa marknadsincitament för rederierna att förbättra sitt miljöarbete.

Clean Shipping Index är ett 
initiativ som vill påverka 
rederier att använda renare och 
mer miljöanpassade fartyg.

Clean  
Shipping  
Index
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Transportation for a  
sustainable climate

The transportation 
sector plays a vital 
part in the fight for 

our climate as fossil 
fuel accounts for the 
biggest contribution 

to the greenhouse gas 
effect. For New Wave 

Group, transpor-
tation and logistics 

is a key question. 
We are determined 

to seize every op-
portunity to reduce 

greenhouse gas 
emissions from our 

business operations.
 
New Wave Group depends on a well-functioning 
distribution network. Hence, transportation 
and logistics must be efficient and sustainable 
to meet our requirements. Most of New Wave 
Group's transportation consists of ocean con-
tainer shipments between Asia and Europe, 
resulting in an average of 3 000 containers per 
year. For long-distance shipments, air freight 
and ocean freight are usually the only available 
transport modes. Air freight results in signifi-
cantly higher emissions of greenhouse gases. 
Therefore, we have a zero vision to keep air 
freights to an absolute minimum, for example 
only very urgent deliveries that may be crucial 
for large business agreements.

EFFICIENT ROUTINES
New Wave Group has two main strategies to 
decrease our environmental impact and to cut 
our emission of greenhouse gases. First of all, 
we strive to streamline our own logistics and 
operations. Within New Wave Group, we club 
together as much of our shipments and cargo  

 

as possible. Among other things, we im-
plemented a project in 2018 on improved  
packaging solutions for long-distance trans-
portation. Effective routines reduce the en-
vironmental footprint as well as the financial 
cost for our company. Hence, we consider 
sustainable distribution as a natural part of our 
journey towards a more sustainable company. 

We have a  
zero vision to 
minimize air 
freight.

The exhaust gases from the large ship engines often contain high levels 
of acidifying and fertilizing sulfur, nitrogen oxides and other dangerous 
particles. Also, the release of oils and chemicals into water and the leakage 
of toxic substances from boat watercolor is unfortunately still a reality. 
Therefore it is important that we try to influence the carriers we work with. 

- Anni Sandgren, CSR and Sustainability Manager, New Wave Group

QUESTION! 
How does shipping affect the 

marine environment?

0000000000000000000000000 0

3 000
About 3 000  

containers are shipped 

yearly between Asia and 

Europe
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IMPROVED ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
Our second strategy is to influence the carriers that we are cooperating with. 
Because the air freight has such a significant climate impact, perhaps the 
challenges within the shipping have not been given so much attention in many 
companies’ environmental work. But shipping also has its problems, mainly 
related to emissions, pollution and garbage from the vessels. The biggest im-
pact from an environmental point of view can be achieved by investments in 
eco-friendly fuels and vessels with improved fuel- and energy efficiency. New 
Wave Group is therefore a member of Clean Shipping Index (CSI). 

Clean Shipping Index was founded in 2007 with the aim to impact the  
carriers to use cleaner vessels and upgrade their fleet of ships. Through the 
CSI Database we have direct access to data on emissions and the environmen-
tal performance of a high number of ships. In this way, we can help to create 
market incentives for environmentally improved vessels. 

Clean Shipping Index is an 
initiative aiming to impact the 
carriers to use cleaner vessels 
and upgrade their fleet of ships.

Clean  
Shipping  
Index
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Det goda exemplet
Fuseknit Comfort 
Baselayer gjord 
av återvunnen 
polyester

Koncernens övergripande håll-
barhetsarbete är tätt samman-

kopplat med inköpskontoren och 
tillverkningen av produkter. Men 
inom koncernen, i de olika verk-

samheterna, pågår ett mycket mer 
omfattande arbete än så. Här lyfter 

vi några exempel från bolagen.

CRAFT
Hållbarhet spelar en central roll för Craft i ut-
vecklingen av funktionella sportkläder som ska 
hålla länge och klara tuffa miljöer och väder-
förhållanden. Craft drivs av ett hållbart tanke- 
sätt genom hela design- och produktutveck-
lingsfasen för att utveckla produkter av hög 
kvalitet som inte behöver bytas ut så ofta.

De senaste säsongerna har Craft imple-
menterat ett antal initiativ på produktnivå. 
Till exempel är Crafts mest sålda under-
ställskollektion, Fuseknit Comfort, nu gjord 
i återvunnen polyester och alla bomulls- 

 
produkter är ersatta med ekologisk bomull. 
Under 2019 lanserade Craft sin första kollek-
tion helt gjord i spinnfärgad polysester: The  
Essence i cykelkategorin. Tack vare möjlig- 
heten att tillsammans med andra bolag 
inom New Wave Group göra ett gemen- 
samt inköp för råmaterialet har Craft kunnat  
utveckla ett hållbart koncept som samtidigt är 
mycket kommersiellt. 

Framtida mål och 
ambitioner är 

höga och Craft är 
fast beslutna att 
ständigt öka an-

vändningen av mer 
hållbara material 

och processer. 
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SEGER
På Segers fabrik i svenska Röshult har man sedan en län-
gre tid gjort satsningar på ett grönare produktionssätt. 
Bland annat har man arbetat med att återvinna material, 
minska spill och avfall och skapa långsiktiga lösningar för 
att minska miljöpåverkan. Det gäller också materialval 
där Seger till exempel använder sig av Bamlana från bam-
bufiber och EXP 4.0-behandlad merinoull. Under 2017 
gick Seger över till att helt och hållet använda förnyelse-
bar energi från vindkraft, producerat från vindkraftverk 
som står ett stenkast bort från fabriken.

ORREFORS KOSTA BODA
Orrefors Kosta Boda har bedrivit ett aktivt miljöarbete 
sedan 1970-talet. Glasbruket i Kosta var bland de första 
i världen att skapa kristallglas utan bly och arsenik, något 
som utmanade en hel bransch. Orrefors Kosta Bodas 
ambition är att vara världens mest hållbara bolag inom 
glasproduktion där fokus ligger på förnybar energi, åter-
vinna vatten i produktionsprocessen, utsläpp, kemikalier 
och glasspill från produktionen.

De senaste säsongerna har Orrefors Kosta Boda 
utvecklat flera spännande kollektioner. Tillsammans 
med Cervera – Sveriges största kedja inom kök, hem 
och hushåll - har man exempelvis utvecklat serien  
”Recycle”. Serien är gjord av färgat spillglas från andra  
produktioner. Varje skål är unik eftersom nyansen  
varierar beroende på hur mycket pigment som finns i det 
återvunna glaset. 

Man har även gjort ett samarbete med Ryds Bilglas 
och Erika Lagerbielke där skadat glas från bilar används 
till att ta fram unika, handgjorda konstverk med sin egen 
karaktär och stil. Varje år samlas tusentals fordonsglas 
in och blir vanligtvis mineralull eller deponi, men det har 
tidigare varit ett mycket litet intresse för att återvinna 
detta glas på nya och kreativa sätt. 

Seger anväder sig utav  
Bamlana från bambufiber och 

EXP 4.0-behandlad  
merinoull
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The good example
Fuseknit Comfort 
Baselayer is 
made of recycled 
polyester

New Wave Group’s sustainability  
efforts are closely linked to the  

purchasing offices and the production 
of products. But within the Group, 

there is a much more extensive work 
going on than that. Here are some 

examples from different subsidiaries.

CRAFT
Sustainability plays a central role for Craft 
when developing functional sports clothing 
designed to last over time and withstand 
tough environments and weather conditions. 
Craft is driven by a sustainable mindset in the  
entire design process – developing high-quality  
products that don’t need to be replaced as  
often.

The last seasons Craft has also implement-
ed a number of other initiatives in a product  
level. For example, Craft’s most sold base layer 
collection, Fuseknit Comfort, is now made of a  
recycled polyester fabric and all cotton-based  

 
products are replaced with an organic cotton 
fabric. In 2019, Craft launched its first fully 
spun dyed concept: The Essence range in the 
bike category. Thanks to the opportunity of 
sharing the raw fabric used with other brands 
within the Group, Craft have been able to reach 
sustainable concept that is still highly commer-
cial. Future ambitions and goals are set high 
and Craft is committed to steadily increase 
the use of more sustainable materials and  
processes.  

Future ambitions 
and goals are set 
high and Craft is 

committed to  
steadily increase the 

use of more sus-
tainable materials 

and processes.  
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SEGER
The Seger factory in Röshult, Sweden, has for a long time 
invested in a greener production process. The work to 
recycle and reduce waste is an on-going part of the daily 
environmental efforts. In terms of sustainable materials, 
Seger for example uses Bamlana from bamboo fiber and 
EXP 4.0 treated merino wool. In 2017, Seger completely 
switched to energy from wind power in the production, 
coming from wind power plants just a stone’s throw away 
from the factory.

ORREFORS KOSTA BODA
Orrefors Kosta Boda has been working actively with envi-
ronmental questions since the 1970’s. The glasswork in 
Kosta was among the first in the world to create crystal 
glass without lead and arsenic, which challenged a whole 
industry. Orrefors Kosta Boda’s aim it to become the world’s 
most sustainable company in glass production, where focus 
is on renewable energy, water in the production process,  
emissions, chemicals and glass waste from production.

In recent seasons, Orrefors Kosta Boda has developed 
several exciting collections. For example, together with  
Cervera - Sweden’s largest chain of stores selling quality 
products for the kitchen, table and home – the collection  
“Recycle” has been developed. The collection is made of 
crushed colored waste glass from other productions. Each 
bowl is unique because the shade varies depending on how 
much pigment is in the recycled glass.

They have also done a collaboration with Ryd’s Car Glass 
and the artist Erika Lagerbielke, where damaged glass from 
cars is used to produce unique, handmade art glass with its 
own artisanal character and style. Every year, thousands 
of tonnes of car glass are collected and usually become  
mineral wool or landfill, but there has previously been very little  
interest in recycling this glass in new and creative ways.  

Seger uses ses Bamlana 
from bamboo fiber and EXP 

4.0 treated merino wool.
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KOSTA BODA ART HOTEL
Kosta Boda Art Hotel är en hotell- 
verksamhet med många smarta 
hållbarhetslösningar. För att nämna 
några så har man vattenreducering 
i kranarna, återvinner 80 % av pool-
vattnet (de 20% som de måste fylla 
på med värms upp med värmen från 
det som tappas ur), tömmer sopor 
utan att byta plastpåsarna och ett 
nytt elektroniskt ekonomisystem 
som minskar mängder av papper och 
tid. Mycket kretsar även kring mat-
en och lokalt producerade råvaror. 
Det är en självklarhet att använda  
svenska grönsaker, köpa bröd från 
bageriet på andra sidan gatan och ta 
hand om vegetabiliskt matsvinn som 
ges till djuren i Kosta Safaripark. Under 2019  

investerade 
man i solceller 
och LED- 
belysning.Clique har ett stort utbud av  

plagg certifierade med Oeko- 
Tex – över 80 % av sortimentet. 

CLIQUE
Clique är ett av New Wave Groups största varumärke och associeras 
framförallt med en bred kollektionen av klassiska basplagg och ac-
cessoarer – produkter som alltid är aktuella och användbara. Clique 
har ett stort utbud av  plagg certifierade med Oeko-Tex – över 80 % av  
sortimentet. 

Under 2019 har man arbetat med att ta fram en kollektion med 
ekologisk bomull och där den polyester som används kommer från 
återvunnen polyester. Resultatet kommer vi att se under 2020 när 
kollektionen lanseras. 

NEW WAVE GROUP SCHWEIZ
New Wave Group i Schweiz är ett 
av våra största kontor och lager i  
Europa. Härifrån sköter man distru-
bitionen av koncernens varumärken 
till stora delar av Europa. Under 
2019 investerade man i solceller och 
LED-belysning samtidigt som man 
förbättrade isoleringen – något som 
kommer spara energianvändningen 
framåt. Kontoret är också väldigt 
drivande i frågor som att minska 
kvantiteter av printade kataloger, 
byta ut de traditionella plastpåsarna 
när produkter packas och försöker 
att välja tåg för långdistanstrans-
porter när det är möjligt. De planerar 
även att byta ut alla sina bilar till el 
eller elhybrider. 

80%
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KOSTA BODA ART HOTEL
Kosta Boda Art Hotel is a business 
with many smart sustainability solu-
tions. To name a few, they have water 
reduction in the taps, reuse 80 % of 
the pool water (the 20 % they have 
to refill is heated with the heat from 
what is drained), empty the garbage 
without replacing the plastic bags 
and a brand new accounting system 
that reduces the amount of paper 
and time. The restaurants put great 
emphasis on good food and locally 
produced ingredients. It is a given to 
use Swedish vegetables, buy bread 
from the bakery on the other side 
of the street and take care of food 
waste that can be given as food to 
the animals in the Kosta Safari Park.

In 2019, they 
invested in  
solar panels 
and LED  
bulbs.

Clique has a large assortment of 
Oeko-Tex certified garments – 
over 80 % of the product range. 

CLIQUE
Clique is one of New Wave Group ś biggest brands and is 
mainly associated with a wide collection of classic basic 
garments and accessories – products that are always 
useful. Clique has a large assortment of Oeko-Tex certified  
garments – over 80 % of the product range. 

During 2019, Clique has worked on developing a collec-
tion of organic cotton and where the polyester used comes 
from recycled post-consumer material. We will see the  
result in 2020 when the collection is launched. 

NEW WAVE GROUP SWITZERLAND
New Wave Group in Switzerland 
is one of our largest office and 
warehouse in Europe. From here, 
many New Wave Group brands are  
distributed to big parts of Europe. 
In 2019, they invested in solar  
panels and LED bulbs while improv-
ing insulation – which will save a lot 
of energy onwards. The office has a 
sustainable mindset and works on 
reducing the quantities of printed 
catalogs, replacing the traditional 
polybag when packing products and 
try to choose train for long-distance 
transport whenever possible. They 
also plan to replace all their cars with 
electric cars or hybrids. 

80%
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Towards a sustainable profitability
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New Wave Group är en tillväxtkoncern som 
skapar, förvärvar och utvecklar varumärken 

och produkter inom företagsbranschen samt 
sport-, gåvo- och heminredningssektorn. 

New Wave Group etablerades år 1990 
i Sverige och har sedan dess successivt  
expanderat i Europa, Nordamerika och Asien.  

Varje bolag drivs med ett stort mått av entre-
prenörskap och självbestämmande, men med 
fördelarna av att tillhöra en större koncern. 
Koncernens värderingar fungerar som en  
gemensam plattform och ett stort arbete läggs 
på att bevara och sprida dessa.

03 - Om koncernen

C-TPAT 
inspektioner

Medlemskap i 

FLA

Clean Shipping Index

Kemikalie- 
gruppen Mistra 

Future 
Fashion

Egna  
kvalitetslabb

Egen CSR-personal 
som utför  

inspektioner

Accord on Fire  
and Building  

Safety  
in Bangladesh

Medlemskap i 

amfori- 
BSCI

6 903,5
årsomsättning  
2019msek

Egna inköpskontor
Shanghai (Kina), Dhaka 
(Bangladesh), Ho Chi Minh City 
(Vietnam), Bangalore (Indien)

Försäljningsverksamhet 
i egna dotterbolag

52% 48% 

67% 33% 

< 30 år: 19% 
30-50 år: 54%  
> 50 år: 27%

2 579
anställda

andel anställda i ledande positioner

andel anställda

kvinnor

män
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CHAPTER
THREE

3
KAPITEL
TRE

001
Det mesta är ogjort. 
Vad vi eller andra än har 
åstadkommit, så finns det 
alltid ännu mer att göra. 
Jaga ständig tillväxt.
 
002
Det finns inga gränser. 
Varken nation, kultur, 
religion, prestation eller 
andra gränser. Om du tror 
att du har kommit till en 
gräns; hitta ett sätt att 
passera den.

003
Ständiga förbättringar. 
Allt går att förbättra – 
alltid.

004
Om du gör fel, lär av 
misstagen. Ingen är felfri, 
men vi måste lära av våra 
misstag och förbättra oss 
och vårt företag.
 
005
Var glad! Din omgivnings 
humör påverkas av dig och 
den förtjänar ett leende.
 
006
Se möjligheterna och 
inte problemen.Alla 
problem döljer egentligen 
en möjlighet och det är där 
fokus ska läggas.

007
Agera nu. Imorgon kan det 
vara för sent.

008
En sparad krona är en 
tjänad krona. För att tjäna 
en krona måste vi sälja för 
tio kronor.

009
Hårt arbete ger resultat.

010
Behandla våra  kunder 
som du själv vill bli  
behandlad när du köper 
något privat. Våra varu- 
märken blir aldrig bättre 
än oss själva; New Wave 
Group är ett serviceföre-
tag.

011
Var alltid 100 % lojal mot  
företaget.
 
012
Använd sunt förnuft och 
ett gott omdöme.

013
Tänk alltid: vad är mitt 
bidrag till att förbättra 
företaget?

014
Var alltid ärlig. 
Ljug aldrig, vare sig för  
medarbetare, chefen eller  
kunden och detta oavsett 
syfte.

015
Kunskap. Vi ska alltid ha 
högst kunskap av alla i de  
branscher vi är verksam-
ma inom, oavsett om det 
är sportkläder, yrkesk-
läder, glas eller annat.

016
Vi har åtagit oss att 
bedriva verksamheten 
på ett ansvarsfullt sätt.
Hållbarhet och långsik-
tigt tänkande ska prägla 
besluten vi tar, stora som 
små. Ta inte genvägar som 
riskerar att skada männis-
kor, miljön eller företaget. 
Utför ditt arbete med 
respekt och omsorg! 

016 “Hållbarhet 
och långsiktigt 
tänkande ska 

prägla besluten vi tar, stora som små.”

New Wave Group är en  
decentraliserad  

organisation med stor  
entreprenörsanda.  

Koncernens värderingar 
fungerar som en gemen- 
sam platt-form, oavsett 

bolag, produktgrupp eller 
land. Ett stort arbete läggs 

på att bevara och sprida 
New Wave Groups  
värderingar inom 

koncernen.

VISION
Alla rörelsesegment och varumärken inom koncernen har 
sin egen vision och affärsidé. Trots att de kan skilja sig åt 
i vissa delar samlas alla under en övergripande vision om 
att bygga världsledande leverantörer och varumärken. 
Läs mer om respektive rörelsesegments vision i årsredo-
visningen.

Vision och 
värderingar
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New Wave Group is a growth company that 
designs, acquires and develops brands and 

products in the corporate, sports and leisure, 
gifts and home furnishings sectors.

New Wave Group was established in  
Sweden 1990 and has since gradually expanded 
in Europe, North America and Asia. New Wave 
Group’s organization is decentralized, with a 

high degree of independence and self-deter-
mination being delegated to company manage-
ment, but with the advantages of belonging to a 
larger group. The Group’s values are its guiding 
principle and we are dedicated to upholding 
and spreading New Wave Group’s values within 
the Group.

03 - About the Group

C-TPAT 
inspections

Membership in 

FLA

Clean Shipping Index

Swedish  
Chemichals  

Group Mistra 
Future 

Fashion

In-house  
quality labs

Own CSR- 
personnel

Accord on Fire  
and Building  

Safety  
in Bangladesh

Membership in 

amfori- 
BSCI

52% 48% 

67% 33% 

< 30 years: 19% 
30-50 years: 54%  
> 50 years: 27% 

6,903.5
net sales  
2019sek million

2,579
employees

employees in leading positions

employees

Own purchasing offices
Shanghai (China), Dhaka 
(Bangladesh), Ho Chi Minh City 
(Vietnam), Bangalore (India)

Sales activities 
in own subsidiaries

women

men
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CHAPTER
THREE

001
Most things are still 
undone. No matter what 
has been achieved by us 
or others in the past, there 
is always more to be done. 
Pursue constant growth.
 
002
There are no limits. 
Neither national nor 
cultural, religious, per-
formance or any other 
limits. If you feel you have 
reached one, try to find a 
way round.

003
Constant improvements. 
Everything can be  
improved - always!

004
If you make a mistake, 
learn from it. Everyone 
makes mistakes, but if we 
learn from them we can 
improve ourselves as well 
as the company.
 
005
Be happy! Your mood 
affects people around you 
and they deserve a smile.
 
006
See the opportunities 
and not the problems. 
Every problem is actually 
an opportunity in disguise, 
and that is what you 
should focus on.

007
Act now. Tomorrow may 
be too late.

008
A dollar saved is a 
dollar earned. To earn a 
dollar we must sell for ten 
dollars.

009
Hard work gives results.

010
Treat customers the way 
you want to be treated 
when buying something 
privately. Our brands 
are never better than 
our performance. New 
Wave Group is a service 
company.

011
Always be 100 percent 
loyal towards the com-
pany.
 
012
Use common sense and 
good judgement.

013
Always think: what is 
my contribution towards 
improving the company?

014
Always be honest. Never 
lie, neither to your col-
leagues nor superiors or 
customers, regardless of 
the objective.

015
Knowledge. We should 
always strive to have the 
highest competence and 
knowledge in the business 
we operate in.

016
We have committed 
ourselves to conduct 
the business responsi-
bly. Sustainability and 
long-term thinking shall 
characterize the decisions 
we make, big and small. 
Do not take shortcuts that 
risk damaging people, the 
environment or the  
company. Perform your 
work with respect and 
care!

016 
“Sustainability 
and long-term 
thinking shall characterize 

the decisions 
we make, big and small.”

New Wave Group’s orga-
nization is decentralized 

with a lot of entrepre- 
neurial spirit. The 

Group’s values are its 
guiding principle, no 

matter which subsidiary, 
operating segment or 

country. We are dedicated 
to upholding and spread-

ing New Wave Group’s 
values within the Group.

VISION
All operating segments and brands have their own visions 
and business concepts. Although they may differ in some 
parts, all subsidiaries are gathered under an overall vision 
of building world-leading brands and world-leading supp- 
liers in each operating segment. Read more about the 
visions of each operating segment in the Annual Report.

Vision and 
values
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Or
ga

nisation och styrning avhå
llbarhetsarbetet

Det övergripande  
ansvaret för strategier, 
mål samt uppföljning 
ligger hos koncernled-
ningen samt CSR- och 

hållbarhetsansvarig. Det 
operativa ansvaret är 

decentraliserat till  
bolagen och  

respektive VD.

UPPFÖRANDEKOD, POLICYS  
OCH RIKTLINJER
New Wave Group ska bedriva affärer en-
ligt god affärssed och med hög etik i alla 
koncernens relationer med intressenter. 
Grunden för arbetet är New Wave Groups 
värderingar och uppförandekod (läs 
mer på sida 15), där vi strävar efter att  
arbeta förebyggande i så hög utsträckning 
som möjligt och tillämpa försiktighets- 
principen. 

Utöver uppförandekoden omfattar ytter- 
ligare koncerngemensamma riktlinjer  
följande: antikorruptionspolicy med riktlinjer  
för mutor, bestickning och korruption,  

CSR- och miljöpolicy, personalhandbok,  
finansiell riskpolicy, informationspolicy, IT- 
policy samt Data Breach policy.

HÅLLBARHETSRÅD
New Wave Group bildade 2015 ett expert- 

råd för hållbarhetsfrågor, vars syfte är att 
komma med synpunkter, förslag och kritik på 
New Wave Groups arbete. Det är ett sätt att 
bjuda in till dialog och ta del av den expertis 
ledamöterna besitter. Exempel på frågor som 
har diskuterats inom hållbarhetsrådet är 
hållbarhetskrav inom offentlig upphandling, 
skydd av unga arbetstagare och strategisk 
kommunikation. Under 2019 hade rådet en 
löpande dialog, men inget fysiskt möte.

CSR- och  
hållbarhets- 

ansvarig

    
    

CSR ADVISORY BOARD    
VD, KONCERNLEDNING

DOTTERBOLAG INKÖPS
KO

NT
O

R
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Ulrica Messing
 – Styrelseordförande i Astrid  
Lindgrens Värld

 – Styrelseordförande i  
Wallenstam AB

 – Styrelseledamot i  
Länsförsäkringar Fond

 – Styrelseordförande  
i SOS alarm

 – Styrelseordförande i  
Göteborgs hamn (t.om.  
mars 2019)

 
 
Mikael Karlsson

 – Forskare på Kungliga  
Tekniska Högskolan

 – Lektor i miljövetenskap vid 
Karlstad Universitet

 – Senior Partner och  
rådgivare, 2050 Consulting

 – Styrelseledamot i  
Skogsstyrelsen

 – Ledamot i Insynsrådet vid 
Kemikalieinspektionen

 – Ledamot i Kärnavfallsrådet 

Anders Ferbe
 – Senior rådgivare

 – Ordförande i statens  
delegation för senior  
arbetskraft S 2018:10

 – Partsutredare kollektiv- 
avtalad arbetslöshet-
försäkring

 – Tidigare förbundsord-
förande i IF Metall

 – Nämndeman vid Södertörns 
tingsrätt 
 
 
Anni Sandgren

 – CSR-och  
hållbarhetsansvarig 
 på New Wave Group 

Hållbarhetsrådet
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   O
rganization andgovernance

The overall responsi- 
bility for strategies, goals 
and follow-ups lies with 
the Group Management 
and the CSR and Sus-
tainability Manager. 

The operational respon-
sibility is decentralized 
to the subsidiaries and 
their respective CEO’s.

CODE OF CONDUCT, POLICIES AND 
GUIDELINES
New Wave Group shall conduct business in 
accordance with good business practice 
and high ethics in all relationships with dif-
ferent stakeholders. The foundation of the 
work is the values of New Wave Group and 
the Code of Conduct (read more about the 
Code of Conduct on page 15). We strive to 
work preventively as much as possible and 
apply the precautionary principle.

In addition to the Code of Conduct, New Wave 
Group has the following policies and guide-
lines: Anti-corruption policy with guidelines 
for bribery and corruption, CSR and environ-

mental policy, Handbook for employees, 
Financial risk policy, Information policy, IT 
policy and Data Breach policy.

SUSTAINABILITY BOARD
New Wave Group established in 2015, an 

expert panel on social and environmental  
topics. The purpose of the board is to give 
feedback, critique and suggestions on our 
work with sustainability. It is a forum for dia-
logue and a great opportunity to get qualified 
advice from true experts within sustainabil-
ity. Topics that have been discussed in the 
Sustainability Board are sustainable public 
procurement, young workers protection 
and strategic communication. In 2019, the 
Sustainability Board had an ongo-
ing dialogue, but no physical 
meeting.

CSR and 
Sustainability 

Manager

    
    

CSR ADVISORY BOARDCEO, GROUP MANAGEMENT

SUBSIDIARIES
PURCHASIN

G 
OF

FI
CE

S
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Ulrica Messing
 – Chairman of the Board  
Astrid Lindgrens Värld

 – Chairman of the Board  
Wallenstam AB

 – Member of the Board  
Länsförsäkringar Fond

 – Chairman of the Board  
SOS Alarm

 – Chairman of the Board 
Port of Gothenburg (until 
March 2019) 
 
 
Mikael Karlsson

 – Researcher at  
KTH Royal Institute

 – Lecturer environmental  
science Karlstad University

 – Senior Partner and Advisor, 
2050 Consulting

 – Member of the Board  
Swedish Forest Agency

 – Member of  
Kemikalieinspektionen's 
insynsråd

 – Member of Kärnavfallsrådet 
 

Anders Ferbe
 – Senior Advisor

 – President for the Swedish 
State Delegation for Senior 
Labor

 – Investigator collectively 
agreed unempolyment 
insurance

 – Previous President of the 
Trade Union IF Metal

 – Lay judge at Södertörns 
Tingsrätt 
 
 
Anni Sandgren

 – CSR and Sustainability  
Manager  
at New Wave Group 

The Sustainability  
Board
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SKAPA

 ✓ Design och  
produktutveckling

 ✓ Materialval

 ✓ Produktkvalitet och 
livslängd

TILLVERKA
 ✓Råvaror

 ✓ Användning av
kemikalier

 ✓Leverantörsrelationer

 ✓ Arbetsmiljö och 
mänskliga rättigheter

MARKNADSFÖRA
 ✓ Hållbara erbjudanden

 ✓ Miljömärkningar och 
produktcertifieringar

 ✓ Produkt- och kundinfor-
mation

SÄLJA
 ✓Kundrelationer
 ✓Medarbetaren-

gagemang

LEVERERA
 ✓ Effektiva transporter
 ✓ Leveranskvalitet
 ✓ Klimat - och miljö- 

påverkan
 ✓ Säkerhet

ANVÄNDA

 ✓ Produkt och 
kundinformation

 ✓Reklamation-
shantering

1

3
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VÄRDEKEDJA
New Wave Groups värdekedja sträcker 
sig från design och produktutveckling, till 
leverans och slutkundens användning av 
produkten. Varje liten detalj är betydelse-
full i alla de hundratals steg som tas på 
vägen.

INFLYTANDE I VÄRDEKEDJAN
New Wave Group påverkar och styr olika delar av värde-
kedjan i olika utsträckning. Mycket kretsar kring själva 
tillverkningen där majoriteten av produkterna tillverkas 
av externa leverantörer, framförallt i Asien. Vissa bolag, 
som Seger och Orrefors Kosta Boda, har egen tillverkning 
där vi har direkt inflytande och större möjlighet att  
påverka.

EGNA INKÖPSKONTOR
För att finnas nära tillverkningen av de produkter vi köper 
in, har New Wave Group egna inköpskontor i Asien som 
sköter den dagliga kontakten med våra leverantörer. Vi 
har kontor i fyra produktionsländer: Kina, Bangladesh, 
Vietnam och Indien. Här arbetar sammanlagt över 200 
New Wave Group-anställda.

Kina är vårt största produktionsland. Inköps- 
kontoret ligger i Shanghai där New Wave Group har bedrivit  

 
verksamhet sedan 1992. Dessutom har vi tre satellit- 
kontor i Qingdao, Xiamen och Nanchang. Vår strategi är 
att inköpen sker direkt mellan oss och leverantören utan 
agenter och mellanhänder. Det tycker vi skapar bäst 
förutsättningar för ett nära samarbete och för bättre  
kontroll över inköpspriser, kvalitet och produktions-
flöden. 

Egna bolag 

- Sortimentstrategi 

- Val av produkter 

- Internutbildning 

- Medarbetarutveckling 

- Information och  lobbying 

- Regelbundna egenkontroller

Leverantörer 

- Val av leverantörer 

- Avtal och villkor  

- Val av produkter 

- Revisioner av produktkvalitet  

- Revisioner av sociala och 

   miljömässiga aspekter

St
or

t  
in

fly
ta

nd
e

Be
gr

än
sa

t i
nfl

yt
an

de

Underleverantörer 

- Avtal och villkor med leverantör 

- Val av material

Inköpta transporter 

- Val av speditörer 

- Krav på transportvägar, 

   transporträtt och drivmedel 

- Löpande kontroller och  

   uppföljningar

Kunder 

- Kommunikation och 

   marknadsföring 

- Produkterbjudanden 

- Lojalitetsprogram 

- Dialog och samverkan med 

   intressegrupper 

Egen tillverkning 

- Regelbundna egenkontroller 

- Avfallshantering  

- Val av energikällor

Egna lager och  
transporter 

- Val av lagerlokaler 

- Avfallshantering 

- Val av energikällor 

- Val av transportvägar 

- Val av transportsätt

4 200Inköpskontor i fyra 
produktionsländer

Över 200 
anställda
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CREATE

 ✓ Design and product 
development

 ✓ Choice of material

 ✓ Quality and product 
life-span

PRODUCE
 ✓Raw materials
 ✓Usage of chemicals
 ✓Supplier relationships

 ✓ Working conditions
and human rights

MARKET
 ✓ Sustainable offers
 ✓ Eco-labels and product  

certifications
 ✓ Product and  

customer information

SELL

 ✓ Customer 
relationships

 ✓ Employee 
engagement

DELIVER
 ✓ Efficient  

transportations
 ✓ Quality of delivery
 ✓ Climate- and  

environmental 
impact

 ✓ Safety

USE

 ✓ Product and 
 customer 

information

 ✓Reclaims

1

3
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VALUE CHAIN
New Wave Group’s value chain covers 
several steps from design and product 
development, to delivery and the use of 
the product. Every detail is important in 
all the hundreds of steps taken along the 
way.

IMPACT IN THE VALUE CHAIN
New Wave Group influences and manages different parts 
of the value chain to varying extent. Because of the nature 
of the operations, our efforts are mainly put on sourcing, 
production and suppliers in the global supply chain. How-
ever, some subsidiaries like Seger and Orrefors Kosta 
Boda have their own in-house production, where we also 
have direct influence and greater impact.

OWN PURCHASING OFFICES
New Wave Group is never far away from the production. 
We have our own purchasing offices in charge of sourcing 
and production. Our offices are located in China, India, 
Vietnam and Bangladesh, consisting of approximately 
200 employees. 

China is our biggest country of production. In addi-
tion to our main office in Shanghai, where we have been  

 
operating since 1992, we have three minor offices in  
Qingdao, Xiamen and Nanchang. Our procurement  
strategy is to purchase directly from our suppliers and 
to cut intermediaries that could jeopardize our control of 
the supply chain. Being represented on site enables us to 
have a close partnership with our suppliers and to active-
ly monitor flow of goods and quality.

Subsidaries 

- Assortment strategy 

- Product development 

- Internal education 

- Employee development 

- Information and 

   lobbying 

- Regular self-monitoring

Suppliers 

- Choice of suppliers 

- Agreements and terms 

- Choice of products                                                                  

- Product quality audits  

- Social and environ- 

   mental audits
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Subcontractors 

- Agreements and terms 

   with suppliers 

- Choice of materials

Transportation providers 

- Choice of transportation 

   providers 

- Requirements on routes, 

   transportation means and fuel 

- Regular checks and follow-ups

Customers 

- Communication and marketing 

- Product offers 

- Loyalty programs 

- Dialogue and cooperation with

   interest groups

In-house production 

- Regular self-monitoring 

- Waste disposal 

- Choice of energy 

   sources

Own warehouses and transportation 

- Choice of facilities 

- Waste disposal 

- Choice of energy sources 

- Choice of routes 

- Choice of transportation 

   means and fuel

4 200purchasing offices in four 
production countries

Over 200  
employees
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04 - Om redovisningen

Väsentlighetsanalys
Innehållet i rapporten speglar de frågor som 
är mest väsentliga för New Wave Group på 
koncernnivå och som har prioriterats högt 
av våra intessenter. 

Detta är New 
Wave Groups 

koncernge-
mensamma 

hållbarhets- 
redovisning som 

summerar håll-
barhetsarbetet 

för verksam-
hetsåret 2019. 

 
Redovisningen har tagits fram av 
New Wave Groups hållbarhets- 
avdelning. Styrelsen och ledningen 
har varit involverade i processen. 
Data har samlats in och samman-
ställts centralt. Rapportering har 
skett från respektive bolags VD eller 
ansvarig för hållbarhetsrelaterade 
frågor.

Redovisad data och nyckeltal 
baseras på 2019 års aktiviteter, 
om inget annat anges. I likhet 
med tidigare år har vi tagit stöd  i 
GRI Standards, Global Reporting  
Initiatives senaste riktlinjer. Än  
återstår arbete och datainsamling 
för att kunna redovisa fullt ut enligt 
GRIs principer. Ambitionen är att 
kontinuerligt förbättra och utveck-
la såväl hållbarhetsarbetet som  
rapporteringen. 

Intressenternas förväntningar i kombination med New 
Wave Groups medarbetares kunskap är vägledande 
för hållbarhetsarbetet. Genom att vara lyhörda för om-
världens förväntningar kan vi fortsätta att utvecklas 
i önskad riktning. Väsentlighetsanalysen innefattar 
bland annat resultatet av enkäter till tre av våra viktiga  
intressegrupper: aktieägare, kunder och medarbetare. 

Hänsyn är också taget till vilka hållbarhetsfrågor som 
på koncernnivå är viktigast för New Wave Group samman-
taget med tanke på affärsstrategi och konkurrenskraft. 
Centralt för våra intressenter är att skapa hållbara pro-
dukter där vi utöver kvalitet, design och regelefterlevnad 
också ska sträva efter bättre miljöprestanda samt främja 
goda sociala förhållanden genom hela värdekedjan. 

Fokusera
 ✓ Hållbara produkter

 ✓ Kontroll av  
leverantörskedjan

 ✓ Arbetsmiljö och  
arbetsvillkor

 ✓ Kunskap och utbildning

 ✓ Transparens

Inkludera
 ✓ Inköpsstrategi

 ✓ Transporter

Exkludera
✓ Skatt och samhällsetik

✓  Attrahera och 
utveckla medarbetare

✓  Kundnöjdhet

✓  Avfallshantering i egna
verksamheter

Inkludera
✓  Kommunikation 

och marknadsföring

✓  Anti-korruption och 
 affärsetik, både i egna

 verksamheter och 
leverantörskedja

VIKTIGT         HÖG

MYCKET VIKTIGT         MYCKET HÖG

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

    
    

    
    

  b
et

yd
else fö

r in
tre

ssenter

                                                    ekonomisk miljömässig och social p
åv

er
ka

n

HÖG MYCKET HÖG
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Intressentegrupp Intressenter Kanaler för dialog Viktiga frågor

Ägare
Fastställer New Wave 

Groups uppdrag 
och ger direktiv som 

påverkar bolagets 
riktning

 ✓ Fonder och 
 finansiella

institut

 ✓ Privata
aktieägare

 ✓Årsstämma

 ✓Enskilda möten

 ✓Aktieanalyser

 ✓Enkäter

 ✓Skatt och samhällsetik

 ✓Produktkvalitet

 ✓Attrahera och utveckla medarbetare

 ✓Kommunikation och marknadsföring

Kunder
Påverkar New Wave 

Groups intäkter 
och anseende på 

marknaden

 ✓ Återförsäljare
(profil) t

 ✓Detaljhandeln

 ✓Slutkonsumenter

 ✓Kundundersökningar

 ✓Marknadsråd

 ✓Enskilda möten

 ✓Sociala medier

 ✓Produktkvalitet

 ✓Starkt varumärke i hållbarhetsfrågor

 ✓Ursprung och transparens

 ✓Kontroll av leverantörskedjan

 ✓ Tillhandahållande av information
 som kan främja inköp av hållbara

produkter

 ✓Påläst personal

Medarbetare
Genomför och utveck-

lar det operationella 
arbetet inom  

New Wave Group

 ✓ Samtliga
 anställda i alla

dotterbolag

 ✓ Konsulter och
uppdragsgivare

 ✓Daglig interaktion

 ✓ Personalmöten och
medarbetarsamtal

 ✓Medarbeta-
rundersökningar

 ✓Kundnöjdhet och produktkvalitet

 ✓Medarbetarsamtal och feedback

 ✓Arbetsmiljö och arbetsvillkor

 ✓Jämställdhet

 ✓Kunskap och utbildning

 ✓Kontroll av leverantörskedjan

 ✓Anti-korruption och affärsetik

Leverantörer 
Tillverkar och 

påverkar intrycket 
av New Wave Groups 

produkter

 ✓ Fristående
 leverantörer,
 majoriteten i

Asien

 ✓Inköpskontoren

 ✓Enskilda möten

 ✓ Leverantörsgranskningar- 
(interna och oberoende)

 ✓Långsiktiga affärsrelationer

 ✓Anti-korruption och mutor

 ✓Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa

 ✓Kemikalier

Samhälle 
Påverkar omgivning-
ens förväntningar på  

New Wave Group

 ✓Intresseorgani-
sationer

 ✓Samarbetspart-
ners

 ✓Politiker

 ✓Beslutsfattare

 ✓ Presentationer vid
 seminarier och andra

sammankomster

 ✓ Medlemskap i 
branschorganisationer

 ✓Enskilda möten

 ✓Produktkvalitet

 ✓Kemikalier

 ✓Anti-korruption och mutor

 ✓Demokrati

 ✓Ursprung och transparens

 ✓Kontroll av leverantörskedjan

 ✓Certifieringar

INTRESSENTER
New Wave Groups viktigaste intressenter är de grupper som i störst utsträckning 
berörs av och/eller påverkas av vår verksamhet. Vi strävar efter en kontinuerlig 
dialog för att stärka våra relationer och förstå deras förväntningar. 
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Focus
 ✓ Sustainable  

products

 ✓ Monitoring the  
supply chain

 ✓ Working terms  
and conditions

 ✓ Knowledge and education

 ✓ Transparency

Include
 ✓ Procurement  

strategy

 ✓ Transportation  
and logistics

Exclude
✓ Tax and society ethics

✓  Attraction of employees  
and employee development

✓ Customer satisfaction

✓  Waste management 
in own operations

Include
✓  Communication and

marketing

✓  Anti-corruption and  
 business ethics, both in

 own operation and supply
chain

IM
PORTANT         HIGH

VERY IMPORTANT        VERY HIGH

    
    

    
    

    
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
  im

porta

nce fo
r stakeholders

                                                    economic, environmental and social
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pa
ct

04 - About the report

Materiality analysis
The content in the report reflects the  
questions that are most important for New 
Wave Group on Group level and has been 
prioritized high by our stakeholders.

This is the New 
Wave Group  

Sustainability 
Report that  

summarizes the 
work with sustain-

ability within the 
Group during the 

fiscal year 2019. 
 
The report has been developed 
by the Sustainability Department 
of New Wave Group. The Board of  
Directors and the Group Manage-
ment have been involved in the pro-
cess. Data collection and compila-
tion has been made on Group level 
while the CEO of each subsidiary has 
been responsible for reporting. 

Reported data and key figures 
are based on 2019 activities, unless 
otherwise stated. As in previous 
year, we have chosen to report with 
support from GRI Standards, Global 
Reporting Initiative’s latest guide-
lines. Still a lot of work and data col-
lection remain in order to be able to 
fully report according to GRI’s princi-
ples. The ambition is to continuously 
improve and develop both our work 
with sustainability and reporting.

The expectations of the stakeholders in combination with 
the knowledge of our employees are guidelines for how 
we work with sustainability. By being responsive to the 
expectations, we can continue to develop in the desired 
direction. The materiality analysis includes, among other 
things, the result of surveys filled in by three of our key 
stakeholders: shareholders, customers and employees. 

We have also taken into consideration the sustain-
ability questions most important for New Wave Group 
in terms of business strategy and competitiveness. A 
key question for our stakeholders is New Wave Group’s  
efforts to create sustainable products where quality,  
design and compliance with regulations, as well as 
good environmental performance and social conditions 
throughout the supply chain are taken into account. 

HIGH VERY HIGH

4
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Stakeholder groups Stakeholders Channels for  
communication Important questions

Shareholders
Decides on the aims 
of the business and 

influence the  
company's direction.

 ✓ Funds and 
 financial 

institutions

 ✓ Private 
shareholders

 ✓Annual General Meeting

 ✓Individual meetings

 ✓Stock analysis

 ✓Surveys

 ✓Tax and social ethics

 ✓Product quality

 ✓ Attraction of employees and 
employee development

 ✓Communication and marketing

Customers
Affects New Wave 

Group’s revenue and 
brand perception

 ✓ Promo 
distributors

 ✓Retail

 ✓End consumers

 ✓Customer surveys

 ✓Market Advisory Board

 ✓Individual meetings

 ✓Social media

 ✓Product quality

 ✓Strong brand in light of sustainability

 ✓Origin and transparency

 ✓Monitoring of the supply chain

 ✓ Provide information to support 
purchases of sustainable products

 ✓Knowledgeable staff

Employees
Implement and  

develop operational 
work within  

New Wave Group

 ✓ All employees in
all subsidiaries

 ✓ Consultants and
clients

 ✓ Daily interaction

 ✓ Staff meetings and 
performance reviews

 ✓Employee surveys

 ✓ Customer satisfaction and product
quality

 ✓Performance reviews and feedback

 ✓Working terms and conditions

 ✓Equality

 ✓Knowledge and education

 ✓Monitoring of the supply chain

 ✓Anti-corruption and business ethics

Suppliers 
Produce and influence 

the impression of  
New Wave Group’s 

products

 ✓ External
 suppliers, for the

majority in Asia

 ✓Purchasing offices

 ✓ Individual meetings

 ✓ Supplier audits (internal
and third-party)  y

 ✓Long-term business relationships

 ✓Anti-corruption and bribes

 ✓ ,Working conditions, terms 
health and safety

 ✓Chemicals

Society 
Sets the outside  
expectations on  

New Wave Group

 ✓ Interest groups
and organiza-

tions

 ✓Partners

 ✓Politicians

 ✓Policy makers

 ✓ Lectures at seminars
and other events

 ✓ Memberships in industry
organisations

 ✓Individual meetings

 ✓Product quality

 ✓Chemicals

 ✓Anti-corruption and bribes

 ✓Democracy

 ✓Origin and transparency

 ✓Monitoring of the supply chain

 ✓Eco-labels and certifications

STAKEHOLDERS AND IMPORTANT QUESTIONS
The most important stakeholders for New Wave Group are the ones that are most 
affected and/or affect our business to a large extent. We strive for a continuous 
dialogue to ensure good relationships and understand their expectations.  
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GRI index
Generella  

upplysningar

 
GRI 
upplys-
ning

 
 
 

Titel/Beskrivning

 
 
 

Kommentar

  
 

Sida

Organisationsprofil

GRI 102:  
Standard- 

upplysningar 
2016

102-1 Organisationens namn New Wave Group AB.

102-2
Aktiviteter, varumärken, produkter och 

tjänster
HR s.6, 28-29,  

ÅR s.10-35

102-3 Huvudkontorets säte Göteborg.

102-4 Länder som organisationen är verksam i ÅR s.14-15

102-5 Ägarstruktur och företagsform ÅR s.38

102-6
Marknader som organisationen är 

verksam på
HR s.28-29,  

ÅR s.14-15

102-7 Organisationens storlek HR s.14-15

102-8 Information om anställda
HR s.28,  
ÅR s.80

102-9 Värdekedja HR s.32

102-10
Väsentliga förändringar för organisatio-

nen och dess värdekedja
Förvaltningsberättelser ÅR s.57-63

102-11 Försiktighetsprincipen
Vi tillämpar försiktighetsprincipen i vårt miljöarbete 
och har antagit ett förebyggande tillvägagångssätt 

med substitution av farliga kemikalier.

102-12
Externa regelverk, standarder, principer 
som organisationen omfattas av/stödjer

Amfori BSCI, Fair Labour Association, C-TPAT.

102-13
Medlemskap i organisationer och/eller 

nationella/internationella lobby- 
organisationer

Amfori BSCI, Bangladesh Accord on Fire and Buil-
ding Safety, RISE, RISE IVF Kemikaliegrupp, Clean 
Shipping Index, Textile Exchange, CCR CSR, Rådet 

för hållbar produktmedia. 

HR s.21

Strategi

102-14 Uttalande från VD HR s.4

102-15 Viktiga effekter, risker och möjligheter
HR s.6-9 

ÅR s.92-98

Etik och integritet

102-16
Värderingar, principer, standarder och 

normer
Amfori BSCI uppförandekod,  

personalhandbok.
HR s.15, 29

102-17 Rutiner för rådgivning om etiska frågor Hållbarhetsråd. HR s.30

Styrning

102-18 Struktur för styrning
HR s.30,  

ÅR s.39-45

102-22 Styrelsens sammansättning ÅR s.52-53

102-23 Styrelseordförande ÅR s.52

102-24 Nominering och val av styrelse ÅR s.40

102-32
Styrelsens roll i redovisning av hållbar-

hetsarbetet
Granskas av VD och relevanta  

medlemmar i ledningsgruppen.

GRI Standard 2016 
Hållbarhetsredovisning (HR) 

Årsredovisning (ÅR)
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Intressenter och intressedialog

GRI 102:  
Standard- 

upplysning-
ar 2016

102-40
Intressentgrupper som organisationen har 

kontakt med
HR s.35

102-41 Kollektivavtal Alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. 
Övriga länder följer kollektivavtalens riktlinjer. 

102-42 Identifiering och urval av intressenter HR s.34

102-43
Tillvägagångssätt vid kommunikation med 

intressenter
HR s.35

102-44
Viktiga områden och frågor som har lyfts 

via kommunikation med intressenter
HR s.36

Rapportering

102-45
Enheter som inkluderas i den finansiella 

redovisningen
ÅR s.115

102-46
Definiering av redovisningens innehåll och 

aspektavgränsningar
HR s.34

102-47
Identifierade väsentliga aspekter för att 

definiera innehåll
HR s.34

102-48
Ändringar av information från tidigare 

redovisningar
Eventuella omräkningar av data beskrivs alltid i  

anslutning till redovisade nyckeltal.

102-49
Ändringar av tillvägagångssätt för redo-

visning
Eventuella ändringar av tillvägagångssätt beskrivs 

alltid i anslutning till redovisade metoder.

102-50 Redovisningsperiod Avser verksamhetsåret 2019.

102-51
Datum för publicering av den senaste  

redovisningen
5 april 2019.

102-52 Rapporteringscykel Årligen.

102-53
Kontaktperson för frågor angående redo-

visningen och dess innehåll
Anni Sandgren, CSR-och hållbarhetsansvarig,  

anni.sandgren@nwg.se.

102-54 Val av rapporteringsnivå GRI stadards nivå Core. 

102-55 GRI innehållsindex Utgörs av detta index.

102-56 Externt bestyrkande
Redovisningen är granskad av externa revisorer 

som bestyrker att redovisningen uppfyller gällande 
lagkrav för hållbarhetsredovisning.

HR s.42
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GRI indexGeneral  
Disclosure

 
 
Disclo-
sure

 
 
 

Disclosure/title

 
 
 

Comment

  
 

Page

Organization profile

GRI 102:  
Standard 

Disclosures 
2016

102-1 Name of the organization New Wave Group AB.

102-2
Activities, brands, products, and 

services
SR p.6, 14-15,  

AR p.28-29

102-3 Location of headquarters Gothenburg.

102-4 Location of operations AR p.14-15

102-5 Ownership and legal form AR p.38

102-6 Markets served
SR p.28-29,  

AR p.14-15

102-7 Scale of the organization SR p.14-15

102-8
Information on employees and other 

workers
SR p.28,  
AR p.80

102-9 Supply chain SR p.32

102-10
Significant changes to the organization 

and its supply chain
Management Report. AR p.57-63

102-11 Precautionary Principle or approach 
We apply the precautionary principle in our environ-

mental work and have adopted a preventative app-
roach with the substitution of hazardous chemicals.

102-12 External initiatives Amfori BSCI, Fair Labour Association, C-TPAT.

102-13 Membership of associations

Amfori BSCI, Bangladesh Accord on Fire and Building 
Safety, RISE, The Swedish Chemicals Group by RISE 

IVF, Clean Shipping Index, Textile Exchange, CCR 
CSR, The Board for sustainable Product Media. 

SR p.21

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SR p.4

102-15 Key impacts, risks, and opportunities
SR p.6-9 

AR p.92-98

Ethics and integrity

102-16
Values, principles, standards, and norms 

of behavior
Amfori BSCI Code of Conduct, Handbook for 

employees.
SR p. 15, 29

102-17
Mechanisms for advice and concerns 

about ethics
Sustainability Board. SR p.30

Governance

102-18 Governance structure
SR p.30,  

AR p.39-45

102-22
Composition of the highest governance 

body and its committees
AR p.52-53

102-23 Chair of the highest governance body AR p.52

102-24
Nominating and selecting the highest 

governance body
AR p.40

102-32
Highest governance body’s role in 

sustainability reporting
Reviewed by all the relevant members of the  

executive management team and CEO.

GRI Standard 2016 
Sustainability Report (SR) 

Annual Report (AR)
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Stakeholders and stakeholder engagement

GRI 102:  
Standard 

Disclosures 
2016

102-40 List of stakeholder groups SR p.35

102-41 Collective bargaining agreements
All employees in Sweden are covered by collective 

agreements. Other countries follow the guidelines of 
collective agreements.

102-42 Identifying and selecting stakeholders SR p.34

102-43 Approach to stakeholder engagement SR p.135

102-44 Key topics and concerns raised SR p.35

Reporting

102-45
Entities included in the consolidated finan-

cial statements
AR p.115

102-46
Defining report content and topic  

Boundaries
SR p.34

102-47 List of material topics SR p.34

102-48 Restatements of information Any restatements of information are always descri-
bed in connection with the reported key figures.

102-49 Changes in reporting Any changes in reporting are always described in 
connection with reported methods.

102-50 Reporting period Refers to fiscal year 2019.

102-51 Date of most recent report 5 April 2019.

102-52 Reporting cycle Yearly.

102-53
Contact point for questions regarding the 

report
Anni Sandgren, CSR and  

Sustainability Manager, anni.sandgren@nwg.se.

102-54
Claims of reporting in accordance with the 

GRI Standard
GRI standards level core.

102-55 GRI content index Consists of this index.

102-56 External assurance
The report has been reviewed by an external auditor, 
who confirms that the report complies with applica-

ble legal requirements for sustainability reporting.
SR p.42
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Ekonomi
 

GRI upp-
lysning

 
 

Titel/Beskrivning

 
 

Kommentar

 
 

Sida

GRI 201: 
Ekono-

miskt 
resultat 

2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 201
ÅR  

s.16-35

201-1
Skapat och levererat 

direkt ekonomiskt värde
ÅR  

s.58-59

 
GRI 205: 
Anti-kor-

ruption 
2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 205

Risker för korruption finns bland annat i våra inköpsprocesser samt i mötet med 
våra kunder. Grundläggande för det förebyggande arbetet är New Wave Groups 

värderingar och uppförandekod samt ytterligare koncerngemensamma policys. 
Vid granskningar i leverantörsledet är risker för korruption i fokus och är en allvarlig 

avvikelse av typen nolltolerans.

HR  
s.14-17

205-1
Bedömda risker i verk-
samheten kopplade till 

korruption
Se 103-1/2.

205-2
Kommunikation och 

träning kring policys och 
rutiner för anti-korruption

Kommunikation av uppförandekod sker till samtliga  
leverantörer med tillhörande avtal. Uppföljning och träning sker inom ramen för 

amfori BSCI. 

205-3
Bekräftade incidenter av 

korruption samt vidtagna 
åtgärder

Inga incidenter har rapporterats under året.

w

Miljö
 

GRI upp-
lysning

 
 

Titel/Beskrivning

 
 

Kommentar

 
 

Sida

GRI 301: 
Material 

2016
103-1/2

Förvaltningsstrategi, 
301

Beslut kring val av material är decentraliserat till bolagen. New Wave Group har som 
målsättning att introducera fler hållbara och miljömärkta alternativ i sortimentet. 

Egen  
indikator

Produkter med hållbar-
hetsattribut

HR 
s.10

GRI 302: 
Energian-
vändning 

2016
103-1/2

Förvaltningsstrategi, 
302

Den direkta energiförbrukningen sker framförallt i egen produktion samt genom 
fastighetsenergi, där vi har direkt inflytande. Andra betydande delar av energiför-
brukningen sker uppströms i våra leverantörers fabriker och även nedströms vid 

exempelvis tvättning av plagg. Därför arbetar vi med att minska vår egen förbruk-
ning, fokusera på fabrikers miljöarbete genom revisioner samt ger råd till kunder 

gällande tvätt av plagg.

 
GRI 305: 
Utsläpp 

2016

302-1
Energianvändning inom 

organisationen
Energianvänding i egen produktion. 

HR 
s.39

103-1/2
Förvaltningsstrategi, 

305

Väsentlig klimatpåverkan kommer från långdistanstransporter mellan Asien och Eu-
ropa samt Asien och Nordamerika.  Därför arbetar vi aktivt med att skapa effektiva 
rutiner samt att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med. 

HR 
s. 12, 

22-23

305-1
Direkta utsläpp av växt-

husgaser (scope 1)
Tjänstebilar.

HR 
s.39

305-3
Övriga relevanta indirek-
ta utsläpp av växthusga-

ser (scope 3)
Inköpta godstransporter.

HR 
s.12

305-5
Initiativ för att minska 

utsläpp av växthusgaser
Nollvision att minimera flyget, skapa effektiva rutiner samt att påverka de rederier 

och transportföretag som vi samarbetar med genom Clean Shipping Index. 
HR s. 

22-23

GRI 308: 
Miljöbe-

dömning av 
leverantö-

rer 2016

103-1/2
Förvaltningsstrategi, 

308

New Wave Group arbetar tillsammans med andra i branschen för att få en förståelse 
för den miljöpåverkan som finns i leverantörsledet och genom kravställning och 

utvecklingsprojekt kunna bidra till förbättringar. 

308-2
Negativ miljöpåverkan 
i leverantörsledet och 

åtgärder som vidtagits 

En bedömning av nya leverantörer samt fortlöpande bedömningar av befintliga 
görs. Till viss del ingår miljökrav i de granskningar som görs inom ramen för amfori 

BSCI. Finns också med i våra interna granskningar. 
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BETYDANDE ENERGIANVÄNDNING -  
EGEN PRODUKTION
Vi har under 2019 kartlagt koncernens energianvändning hänförbart till 
egen produktion samt fastighetsel för kontor och lager. Majoriteten av  
fastigheterna är hyrda, varför förbättringspotentialen av fastighetsel bedöms 
som relativt liten. Därför har vi valt att inte inkludera detta i rapporten.  
Egen produktion redovisas till höger.

UTSLÄPP FRÅN TJÄNSTEBILAR
Med många resande säljare är tjänstebilar en naturlig del av New Wave Groups 
verksamhet. Liksom många andra funktioner är valet av tjänstebilar ett beslut 
som tas av de enskilda bolagen. Flera av bolagen har policys kring att av- 
vägning ska ske mellan nödvändiga egenskaper och miljöpåverkan, både  
genom att välja miljövänligare bilar och bränslen.

* Beräkningen är gjord med följande 
schablonvärden på antal mil och 
bränsletyp: 0,45 l/mil för diesel och 
0,6 l/mil för bensin.

** Beräkningen är gjord med hjälp 
av Miljöfordons drivmedelskalkyl 
som baserar sig på genomsnittliga 
utsläppsdata för de drivmedel som 
såldes i Sverige förra/förrförra året, 
vilket är de senast tillgängliga.

2019

Egen produktion 
(MWh)*

16 791,5

* Inkluderar Dahetra, Glasma, Orrefors  
Kosta Boda, Seger, Termo Original, Toppoint  
(GS Plastics och Toppoint Polska)

2019

Antal  
tjänstebilar

395

Dieselbilar Bensinbilar Hybridbilar 

Antal 363 26 6

Antal mil 1 102 429 82 223 23 860

Antal liter* 496 093 49 334 -

Utsläpp CO2 (t)** 1 356 140 -
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GRI 102:  
Standard 
Disclosu-
res 2016

103-1/2
Management Approach, 

201
AR  

p.16-35

201-1
Direct economic value 

generated and distributed
AR  

p.58-59

GRI 205: 
Anti-cor-

ruption 
2016

103-1/2
Management Approach, 

205

Risk for corruption can be found in our sourcing processes and in the meetings 
with our customers. Fundamental for the preventive work is the values of New 

Wave Group, the Code of Conduct and additional Group policys. During audits of 
suppliers there is a risk of corruption, which is a serios zero tolerance issue.

SR  
p.14-17

205-1
Operations assessed for 

risks related to corruption
See 103-1/2.

205-2
Communication and trai-

ning about anti-corruption 
policies and proceduresn

Communication of Code of  
Conduct is made to all suppliers with related agreements.

205-3
Confirmed incidents of 
corruption and actions 

taken
No reported incidents during the year.

Environ-
ment

 
 
Disclosure

 
 

Disclosure/title

 
 

Comment

 
 

Page

GRI 301: 
Materials 

2016
103-1/2

Management Approach, 
301

Decisions regarding materials are decentralized to the  
subsidiaries. New Wave Group  aim to introduce more sustainable and eco-friendly 

materials in our range of products. 

Own 
indicator

Products with  
sustainable attribute

SR p.10

GRI 302: 
Energy 

2016 103-1/2
Management Approach, 

302

The direct energy consumption occurs mainly in own production, where we 
have direct influence, and real estate energy. Other significant parts of energy 

consumption are upstream in our suppliers’ factories and also downstream, for 
example, by washing garments. Therefore, we work to reduce our own consump-

tion, focus on manufacturers’ environmental work through audits, and advise 
customers on care instructions for garments.

GRI 305: 
Emissions 

2016

302-1
Energy consumption 

within the organization
Energy consumption in own production. SR p.39

103-1/2
Management Approach, 

305

Significant climate impact comes from freight transportation between Asia and 
Europe and Asia and North America. Therefore, we are actively working to create 

effective routines and to influence the transportation providers we cooperate with.

SR p. 12, 
22-23

305-1
Direct (Scope 1) GHG 

emission
Company cars. SR p.39

305-3
Other indirect (Scope 3) 

GHG emissions
Indirect from carriers. SR p.12

305-5
Reduction of GHG 

emissions
Zero vision to minimize air freight, create efficient routines and influence the  

carriers  we are cooperating with to use cleaner vessels.
SR p. 

22-23

GRI 308:  
Supplier  
Environ-

mental As-
sessment 

2016

103-1/2
Management Approach, 

308

New Wave Group works with other actors in the industry to gain an understanding 
of the environmental impact in the supplier chain, and how we through require-

ments and development projects can contribute to improvements.

308-2
Negative environmental 

impacts in the supply 
chain and actions taken.

An assessment of new suppliers, as well as ongoing assessments of  
existing ones, are conducted. To some extent, environmental requirements are 

included in the amfori BSCI audits, but are also included in our internal audits.
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DETAILED ENERGY AUDITS
During 2019, we have mapped the Group’s energy use in own produc-
tion as well as for properties (offices and warehouses). The majority of the 
properties are rented, why the potential for improvement in energy use is  
considered small. Therefore, we have chosen not to include this in the report.  
Own production is reported to the right.

COMPANY CARS
With a large number of travelling salesmen, company cars are a natural part of 
New Wave Group’s business. Like many other business decisions, the choice 
of company cars is decentralized to the subsidiaries. Several of the compa-
nies have car policies including the aim of using more environmental friendly 
alternatives. 

* The calculations are made with the 
following standard values on mileage 
and fuel type: 0.45 litres/10 kilo-
meters for diesel and 0.6 litres/10 
kilometers for gasoline.

** The calculations are based on the 
average emission data for the fuel 
sold in Sweden during 2019/2018, 
which is the latest available.

2019

Own production 
(MWh)*

16 791.5

*Includes Dahetra, Glasma, Orrefors  
Kosta Boda, Seger, Termo Original, Toppoint  
(GS Plastics and Toppoint Polska)

2019

Company  
cars

395

Diesel fuel Gasoline fuel Hybrid

Number 363 26 6

Kilometers 11 024 290 822 230 238 600

Litres* 496 093 49 334 -

Emissions CO2 (t)** 1 356 140 -
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lysning
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Sida

GRI 201: 
Ekonomiskt 

resultat 
2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 403

New Wave Group AB och samtliga dotterbolag har ett lagstiftat ansvar 
och direkt påverkan för våra medarbetares arbestmiljö. Beroende på 

verksamhet (kontor, lager, tillverkning etc.) görs särskilda riskbedöm-
ningar och åtgärdsplaner. (För arbetet med hälsa och säkerhet hos 

leverantörer, se GRI 414.)

GRI 404: 
Träning och 

utbildning 
2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 404 Ansvaret för regelbunden utvärdering, karriärsutveckling samt utbild-
ning ligger på respektive bolag. 

 
404-1

Genomsnittligt antal utbildnings-
timmar per år och anställd

Baserat på bolagens uppskattningar är det genomsnittliga antalet utbild-
ningstimmar (både internt och externt) per år och anställd 12 timmar. 

GRI 405: 
Mång-

fald och 
jämställdhet 

2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 405 Mångfald, jämställdhet och anti-diskriminering är en grundläggande 
princip i New Wave Groups uppförandekod.

405-1 Mångfald för ledande befattning-
ar och anställda I dagsläget endast fördelat på kön.

HR s.28  
ÅR s.80

GRI 407: För-
eningsfrihet 

och rätten 
att ingå 

kollektivav-
tal 2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 407, 408, 
409

Föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal, inget barnarbete och 
inget tvångsarbete är grundläggande principer i New Wave Groups 

uppförandekod. Uppförandekoden följs upp både genom tredjepartsrevi-
sioner samt egna granskningar och fabriksbesök.

HR s. 
14-17

 
407-1

Delar av verksamheten eller 
leverantörer där föreningsfrihet 

och rätten att ingå kollektivavtal 
kan vara i fara

Risken för begränsad föreningsfrihet och rätten att ingå kollektivavtal 
ligger i vår leverantörskedja, framförallt hos fabriker och  

underleverantörer i riskländer. 

GRI 408: 
Barnarbete 

2016

 
408-1

Delar av verksamheten eller 
leverantörer där det finns en 

signifikant risk för incidenter med 
barnarbete

En ökad risk för barnarbete finns längre ner i leverantörskedjan där 
kontrollen är mer begränsad. För att få mer kunskap, utbildning och råd-

givning kring hur barn påverkas i den globala leverantörskedjan är vi med 
i CCR CSRs (Rädda Barnens hållbarhetscenter i Kina) arbetsgrupp. 

GRI 409: 
Tvångsarbe-

te 2016

 
409-1

Delar av verksamheten eller 
leverantörer där det finns en 

signifikant risk för incidenter med 
tvångsarbete

Risken för tvångsarbete ligger i vår leverantörskedja, framförallt fabriker 
och underleverantörer i riskländer. 

GRI 414: 
Bedömning 

av sociala 
aspekter hos 

leverantör 
2016

103-1/2 Förvaltningsstrategi, 414

Bedömning av sociala aspekter hos leverantörer är en stor utmaning, 
inte bara för oss utan för hela branschen. Samtliga leverantörer erkänner 

uppförandekoden som en del av det affärsmässiga avtalet och en 
bedömning av sociala aspekter måste göras innan första inköpsorder. 
Bedömningen görs antingen via självbedömning, en intern granskning 

av oss eller en tredjepartsgranskning (amfori BSCI eller motsvarande). 
Målet är att samtliga fabriker i riskländer ska vara tredjepartsgranskade.  

HR s. 
14-17

414-1 Nya leverantörer som utvärderats 
med sociala kriterium HR s.17

414-2
Negativa sociala konsekvenser i 

leverantörskedjan samt vidtagna 
åtgärder

HR 
s.317

Egen  
indikator

Procent av leverantörer i Bangla-
desh som genomfört brand- och 

säkerhetsinspektioner under Ac-
cord on Fire and Building Safety 

in Bangladesh 

100% av New Wave Groups leverantörer i Bangladesh har genomfört 
brand- och säkerhetsinspektioner under Accord on Fire and Building 

Safety in Bangladesh. 

GRI 416: 
Kundernas 

hälsa och 
säkerhet 

2016

416-1 Produktkategorier som bedömts 
ur hälso- och säkerhetssynpunkt

100% av New Wave Groups produkter är bedömda ur hälso- och  
säkerhetssynpunkt, exempelvis i fråga om kemikalier.

 
Egen  

indikator
Frivilliga regler New Wave Groups restriktionslista för kemikalier är på många punkter 

mer omfattande än lagkrav.

GRI 417: 
Märkning av 

produkter 
och tjänster 

2016

 
417-1

Krav för märkning av produkter 
och tjänster

New Wave Group utgår från gällande lagstiftning och branschnormer/
överenskommelser vad gäller produktinformation och märkning.

 
417-2

Brott/överträdelser mot be-
stämmelser och frivilliga koder 

kopplat till information avseende 
produkter och tjänster

Inga rapporterade fall.
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Tillägg för 
kläd- och 

skosektorn

 
 

GRI upp-
lysning

 
 
 

Titel/Beskrivning

 
 
 

Kommentar

  
 

Sida

AF1
Innehåll och täckning av 

uppförandekod
Bilagd poster.

HR  
s. 15

AF2
Grupper och personal som 

arbetar med att följa upp efter-
levnad av uppförandekoden

Egen personal och ackrediterade revisorer.
HR  

s. 14-17

AF3
Process för efterlevnadskon-

troll
HR s.17

AF4
Möjlighet att framföra 

klagomål
Grundläggande princip i uppförandekod.

AF5 Uppbyggnad av kapacitet
Både av New Wave Group initierade utbildningsinsatser samt inom 

ramen för amfori BSCI och Accord on Fire and Building Safety  
in Bangladesh 

AF6
Policys för val av leverantör, 

styrning och avslutande

Se GRI: 414. Avslutande av ett samarbete med en leverantör kan ske 
om det upptäcks en avvikelse av typen noll-tolerans (barnarbete, 

allvarliga hälso- och säkerhetsrisker, byte av underleverantör utan 
vårt godkännande samt vägran att låta sig granskas), men i regel 
avslutar vi inte ett samarbete med en leverantör om vi upptäcker 

brister. Istället tar vi fram en handlingsplan så att leverantören kan 
nå upp till kraven igen.

AF7
Antal och lokalisering av 

arbetsplatser som täcks av 
uppförandekoden

Samtliga bolag inom koncernen samt leverantörer. 

AF8
Antal utförda revisioner och 

andel reviderade arbetsplatser 
i procent

Andel reviderade fabriker. HR s.11

AF9
Brott/överträdelser mot lagar 
eller kollektivavtal avseeende 

lön

Avvikelser avseende lön förekommer, framförallt i riskländer, men 
bedöms inte som en avvikelse av typen noll-tolerans som äventyrar 

arbetstagarnas hälsa och säkerhet (se även AF6). 
HR s.17

AF10
Brott/överträdelser mot stan-

darder för övertidsarbete

Avvikelser mot standarder för övertidsarbete förekommer, fram-
förallt i riskländer, men bedöms inte som en avvikelse av typen 

noll-tolerans som äventyrar arbetstagarnas hälsa och säkerhet (se 
även AF6). 

HR s.17

AF11
Brott/överträdelser mot 

standarder för graviditet och 
mammaledighet

Inget rapporterat fall.

AF12
Brott/överträdelser mot 

förbud av barnarbete
Inget rapporterat fall.

AF13
Brott/överträdelser mot stan-
darder för könsdiskriminering

Inget rapporterat fall.

AF14
Brott/överträdelser mot 

uppförandekod
Vanliga avvikelser gäller främst övertidsarbete och brist på  

dokumentation. Inga fall av typen nolltolerans har rapporterats.
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GRI 403: 
Occupatio-
nal Health 

and Safety 
2016

103-1/2 Management Approach, 403

New Wave Group AB and all  
subsidiaries have a legal responsibility and direct impact on the  

employees working environment. Depending on the activity (office, 
warehouse, production etc.), specific risk assessments and action plans 
are made. (For the work with health and safety at suppliers, see GRI 414.

GRI 404: 
Training and  

Education 
2016

103-1/2 Management Approach, 404 The responsibility for regular evaluation, career development and 
education lies on the respective company within the Group.

 
404-1

Average hours of training per year 
per employee

Based on the estimations from the companies, the average number of 
training hours (internally and externally) per year and employee is 12 

hours.

GRI 405:  
Diversity 

and Equal 
Opportunity 

2016

103-1/2 Management Approach, 405 Diversity, gender equality and anti-discrimination are a  
fundamental principles of the Code of Conduct.

405-1 Diversity of governance bodies 
and employees Currently, only by gender.

SR p.28, 
AR p.80

GRI 407: 
Freedom of  

Associa-
tion and 

Collective 
Bargaining 

2016

103-1/2 Management Approach, 407, 
408, 409

Freedom of association and collective bargaining, no child labor and 
no forced labor are fundamental principles in the Code of Conduct. 

The Code of Conduct is followed up through third-party audits, internal 
audits and factory visits.

SR p.14-17

 
407-1

Operations and suppliers in which 
the right to freedom of associ-
ation and collective bargaining 

may be at risk

An increased risk of limited association freedom of association and  
collective bargaining lays in the product supply chain, in particular 

factories and subcontractors in risk countries.

GRI 408: 
Child Labor 

2016

 
408-1 Operations and suppliers at 

significant risk for incidents of 
child labor

An increased risk for incidents of child labour lays further down in 
the supply chain, where the control is limited. In order to gain more 

knowledge, education and advice on how children and young people are 
affected in the global supply chain, New Wave Group is a part of CCR 

CSR’s (Save the Children’s Sustainability Center in China) Virtual Youth 
Development Working Group.

GRI 409: 
Forced or  

Compulsory 
Labor 2016

 
409-1 Operations and suppliers at signi-

ficant risk for incidents of forced 
or compulsory labor

An increased risk of forced or compulsory labor lays in the product 
supply chain, in particular factories and subcontractors in risk countri-

es.

GRI 414: 
Supplier 

Social  
Assessment 

2016

103-1/2 Management Approach, 414

The assessment of social aspects of supplies is a challenge, not just 
for us but for the entire industry. All suppliers acknowledge the Code 

of Conduct as part of the Business Agreement and an assessment 
of social aspects must be done before the first purchase order. The 

assessment is done either through self-assessment, an internal audit 
or a third-party audit (amfori BSCI or equivalent). Our goal is to include 

all our suppliers located in risk countries in amfori BSCI or an equal 
monitoring system. 

SR p.14-17

414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria SR p.17

 
414-2 Negative social impacts in the 

supply chain and actions taken SR p.17

Own  
indicator

Percentage of Bangladesh 
suppliers who conducted fire and 
safety inspections under the Ac-
cord on Fire and Building Safety 

in Bangladesh

100% of New Wave Group’s suppliers in Bangladesh have conducted 
fire and safety inspections under the Accord on Fire and Building Safety 

in Bangladesh.

GRI 416: 
Customer 

Health and 
Safety 2016

416-1 Assessment of the health and 
safety impacts of product and 

service categories

100% of New Wave Group’s products are assessed for health and safety 
improvements, for example in the case of chemicals.

Own  
indicator Voluntary requirements New Wave Groups Restricted Substance List is on many points more 

extensive than legal requirements.

GRI 417: 
Marketing 

and  
Labeling 

2016

 
417-1

Requirements for product and 
service information and labeling

New Wave Group base requirements on current legislation and industry 
standards/agreements regarding information and labeling.

 
417-2

Incidents of non-compliance 
concerning product and service 

information and labeling
No incidents reported during the year.
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Apparel and 
footwear 

sector  
supplement

  
 
Disclosure

  
 

Disclosure/title

 
 
 

Comment

 
 
 

Page

AF1
Code of conduct content and 

coverage
Attached poster.

SR  
p. 15

AF2
Parties and personnel engaged 
in Code of Conduct compliance 

function
Own personnel and accredited auditors.

SR  
p. 14-17

AF3 Compliance audit process SR p.17

AF4 Grievance mechanisms Fundamental principle in our Code of Conduct.

AF5 Capacity building
Trainings initiated by New Wave Group as well as training within the 

context of amfori BSCI and the Accord on Fire and Building Safety in 
Bangladesh. 

AF6
Policys for supplier selection, 

management and termination

Termination of cooperation with a supplier may occur if a zero 
tolerance issue reveals (child labor, serious health and safety risks, 
substitution of subcontractor without prior approval and refusal to 

be audited) are detected, but if we identify non-compliances, we 
prefer to develop an action plan in order to bring the supplier back to 

an acceptable standard, rather than to end our cooperation.

AF7
Number and location of work-
places covered by the code of 

conduct
All companies and all suppliers within the Group.

AF8
Number of audits conducted 

and percentage of workplaces 
audited

Share of factories audited. SR p.11

AF9

Incidents of non-compliance 
with legal requirements or col-
lective bargaining agreements 

on wages

Non-compliances regarding wages may occur, especially in risk 
countries, but are not considered as a zero tolerance issue that pose 
an immediate threat to the health and safety of the workers (see also 

AF6).

SR p.17

AF10
Incidents of non-compliance 

with overtime standards

Non-compliances regarding overtime standards may occur, espe-
cially in risk countries, but are not considered as a zero tolerance 

issue that pose an immediate threat to the health and safety of the  
workers (see also AF6).

SR p.17

AF11
Incidents of non-compliance 

with standards on pregnancy 
and maternity rights

No incidents reported  
during the year.

AF12
Incidents of the use of child 

labor
No incidents reported  

during the year.

AF13
Incidents of non-compliance 

with standards on gender 
discrimination

No incidents reported  
during the year.

AF14
Incidents of non-compliance 

with Code of Conduct.

Common non-compliances are excessive overtime (mainly China) 
work or lack of documentation. No zero-tolerance incidents have 

been reported during the year.
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DENNA HÅLLBARHETSREDOVISNING  
AVGES AV NEW WAVE GROUPS 

STYRELSE

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE  
DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETS- 
RAPPORTEN
Till bolagsstämman i New Wave Group AB 
(publ), org.nr 556350 - 0916.

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för 
hållbarhetsrapporten för år 2019 och 
för att den är upprättad i enlighet med  
Årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH  
OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs  
rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande 
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbar-
hetsrapporten 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 till-
räcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 2 april 2020
Ernst & Young AB

Styrelseordförande
Olof Persson

Ledamöter 
Torsten Jansson

M. Johan Widerberg

Christina Bellander

Mats Årjes 

Jonas Eriksson 

Magdalena Forsberg

Styrelsen har god-
känt hållbarhets- 
redovisningen den  
2 april 2020.

Nina Bergman
Auktoriserad revisor
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Revisorns yttrande

KONTAKT
Har du frågor eller synpunkter kring rapporten, kontakta oss:

New Wave Group AB
Kungsportsavenyen 10

411 36, Göteborg

+ 46 (0) 31 712 89 00

Anni Sandgren
CSR-och hållbarhetsansvarig

anni.sandgren@nwg,se

Följ vår  
hållbarhetsresa på

NWG.SE
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THIS SUSTAINABILITY REPORT IS 
SUBMITTED BY THE BOARD  

OF DIRECTORS

THE AUDITOR’S REPORT ON THE  
SUSTAINABILITY REPORT
To the General Meeting of New Wave Group 
AB (publ), corporate identity number 
556350 - 0916.

ENGAGEMENT AND RESPONSIBILITY
The Board of Directors is responsible for that 
the statutory sustainability report has been 
prepared in accordance with the Annual Ac-
counts Act.

THE SCOPE OF THE AUDIT
Our examination of the statutory sustainabil-
ity report has been conducted in accordance 
with FAR ś auditing standard RevR 12 The au-
ditoŕ s report on the statutory sustainability 
report. This means that our examination of 
the statutory sustainability report is different 
and substantially less in scope than an audit 
conducted in accordance with International 
Standards on Auditing and generally accept-
ed auditing standards in Sweden. We believe 
that the examination has provided us with 
sufficient basis for our opinions.

OPINION
A sustainability report has been prepared.

Gothenburg, April 2, 2020
Ernst & Young AB

Chairman of the Board
Olof Persson

Members of the Board
Torsten Jansson

M. Johan Widerberg

Christina Bellander

Mats Årjes 

Jonas Eriksson 

Magdalena Forsberg

The Sustainability 
Report has been  
approved by the 
Board of Directors 
on April 2, 2020.

Nina Bergman
Authorized Public Accountant
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CONTACT
If you have any questions or comments on the report, contact us:

New Wave Group AB
Kungsportsavenyen 10

411 36, Gothenburg 

+ 46 (0) 31 712 89 00

Anni Sandgren
CSR and Sustainability Manager

anni.sandgren@nwg,se

Follow our  
sustainability  

journey on

NWG.SE/EN
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