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TOWARDS SUSTAINABLE CLOTHING!One step ahead  

Läs om vårt
  HÅLLBARHETS-

ARBETE!
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ONE STEP AHEAD

Sandryds långsiktiga vision och mål är 
att alla våra produkter ska bidra till en 
ansvars  full och cirkulär ekonomi inom 
textil  branschen.

Förutom att Sandryds ska ta ett socialt 
ansvar genom hela värdekedjan innebär 
detta att alla våra produkter ska vara  
ut vecklade och producerade på ett  
sätt som möjliggör återanvändning av 
materialet och där så lite som möjligt går 
till spillo när plagget är uttjänt.

Vi är övertygade om att detta är fram
tiden, och vi vill vara med och leda ut 
vecklingen dit.
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Vad innebär rollen som Sustainability Manager, 
rent praktiskt?
– Det är mitt jobb att ställa krav och följa upp 
att de som syr våra plagg i fabrikerna har okej 
arbetsförhållanden. Att arbetsplatsen är trygg 
och säker, att arbetsvillkoren är acceptabla och 
att lönen går att leva på. Jag följer branschens 
utmaningar och arbetar aktivt för att styra om 

”Det är det dagliga
 engagemanget som 
 ger resultat”

Med ett mångårigt engagemang är Sandryds ett av de företag som 
starkast driver hållbarhetsfrågor i branschen. Hållbar utveckling är en 
central fråga för både varumärket och affärslogiken. Erica Persson är 
Sustainability Manager och inköpsansvarig på Sandryds. 

våra processer till mer hållbara. Nu ligger bomull 
och vatten i vårt närmaste fokus. 

Vad är viktigt för att lyckas i hållbarhetsarbetet?
– Jag tror att det hänger på två saker, säger Erica. 
Närvaro och nätverkande. Man måste vara på 
plats lokalt, ställa rätt krav på förändringsarbetet 
och följa upp resultaten. Det är det dagliga en
gagemanget som ger resultat. Jag tillbringar själv 
mycket tid i Bangladesh, där flera av fabrikerna 
ligger. Vi har dessutom ett kontor i Dhaka, så vi 
har ständigt rätt kompetens på plats. Det gäller 
att jobba med leverantörerna, sätta gemensamma 
mål och skapa ömsesidig nytta.

På vilket sätt ger nätverkande bra resultat?
– Nätverkande för mig innebär att vi tillsam
mans i textilbranschen hjälps åt att sätta fokus på 
rätt fråga och hjälpas åt att nå förändring. Vi blir 
mycket starkare som grupp när vi tillsammans 
diskuterar med en leverantör som ligger efter i 
sitt förbättringsarbete. Dessutom kommer vi från 
olika stora företag med olika bakgrunder och i 
diskussioner lär vi av varandra för att nå målet. 
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VAD ÄR HÅLLBARHET OCH HÅLLBARHETSARBETE?

Det finns ingen entydig, fastslagen definition av hållbarhet. Lite förenklat kan man säga  

att hållbarhet är att bygga långsiktigt livskraftiga villkor för mänskligheten. Att medverka  

till att hantera vad enligt FN är de tre stora utmaningarna: 

} Att utrota extrem fattigdom

} Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen

} Att lösa klimatkrisen

För att möta dessa utmaningar har FN antagit 17 globala mål som ska uppnås till år 2030 

och som syftar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Sandryds arbetar sedan 

många år med hållbarhetsfrågorna i sin verksamhet.       Läs mer på www.globalamalen.se

Vilken konkret nytta gör alla märkningar och certifi
eringar?
– För oss är märkningar och certifieringar en liten 
del av ett hållbarhetsarbete. Men det ger trans
parens och hjälper kunden att se vilka produkter 
som har en certifiering. Våra kunder kan se att 
tredje part har granskat vilka kemikalier som an
vänts i produktionen. De kan se vilka plagg som 
är gjorda av ekologisk bomull. De kan övertyga 
sig om att våra leverantörer har rimliga arbets

villkor. För att ta några exempel. Det är en på
gående process som måste hållas igång. Vi satsar 
på att ständigt öka andelen certifierade plagg i 
vårt sortiment. Men på det stora hela anser vi 
att det förekommer för mycket olika märkningar 
och certifieringar som gör det svårt för kunden. 
Vi vill vara med och påverka branschen till en 
mer gemensam miljömärkning. Dessutom vill vi 
ju att alla våra produkter ska vara hållbara – då 
behövs ingen märkning alls.

Erica Persson, på 

plats i en av våra 

fabriker i Bangladesh. 

Hon försöker besöka 

fabrikerna minst 23 

gånger per år.
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VÅRT ANSVAR
SOM KUNDORIENTERAT KLÄDFÖRETAG

Senast år 2020 ska vi kunna informera våra kunder om alla våra produkters sociala och miljömässiga 
påverkan ur ett livscykel perspektiv. Vi vill hjälpa våra kunder att göra ett upplyst och medvetet val 
utifrån plaggens sociala och miljömässiga påverkan.

SOM INTERNATIONELL KLÄDPRODUCENT

Samtliga leverantörer till Sandryds ska leva upp till tufft ställda krav på kvalitet, arbetsvillkor, mänsk
liga rättigheter, resurseffektivitet och miljöpåverkan, samt antikorruption. 

SOM ARBETSGIVARE

För att vara ett välmående och framgångsrikt företag behöver vi ha motiverade medarbetare som är 
glada och stolta över att arbeta på Sandryds. Detta är en självklarhet och något som vi arbetar med 
varje dag.
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ARBETSFÖRHÅLLANDEN
BSCI – Business Social Compliance Initiative – är ett europeiskt affärsdrivet sam arbetsinitiativ för 
företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. 

Initiativet följer en gemensam ”Code of Conduct”, som är baserad på FN:s deklaration för mänsk
liga rättigheter, FN:s barnkonvention samt ILO:s åtta kärnkonventioner.

BSCI har idag 1900 medlemmar från 35 länder. Sandryds anslöt sig tidigt till BSCI (2008) och är 
därmed en föregångare i branchen.

Sandryds har via BSCI tagit RSP (ansvar) 
för ett antal leverantörer/fabriker där vi 

stöttar dem i sitt förbättringsarbete.
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SÄKER ARBETSMILJÖ
ACCORDET är ett oberoende, juridiskt bindande avtal mellan textilföretag och fackföreningar, som  
arbetar för en trygg och hälsosam klädindustri i Bangladesh. Syftet är att möjliggöra en arbetsmiljö 
där ingen arbetstagare behöver frukta bränder, byggnads kollaps eller andra olyckor, som kan före
byggas med rimliga hälso och säkerhetsåtgärder.

Idag har runt 200 internationella textilföretag skrivit på  
Accordet. Drygt 1600 fabriker har inspekterats efter satta rikt
linjer. Sandryds signerade avtalet i december 2013.

Sandryds har sex fabriker inom Accordet 
varav de tre största har åtgärdat mer 

än 75 procent av sina brister. 
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HÅLLBARA MATERIAL
SUSTAINABLE CHOICE är vår egen symbol, som hjälper våra kunder att enkelt göra ett hållbart val. 
Med symbolen märker vi de plagg som vi har producerat i hållbara material och med minsta möjliga 
miljöpåverkan, från fiberframställning till färdig produkt. Exempel på hållbara material som vi an
vänder är ekologisk bomull, recycled polyester och Lifewear bamboo.

Vår målsättning till år 2022, 
är att 50 procent av våra produkter 
ska vara producerade i certifierat  

och/eller återvunnet material.
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REACH-FÖRORDNINGEN (EG) NR 1907/2006 förbjuder/begränsar använ

dandet eller import av vissa typer av ämnen, med syfte att minska använd

ningen av miljö och hälsofarliga kemikalier. Sandryds ställer krav på sina 

leverantörer att de efter följer kemikaliekraven enligt Reach.

STANDARD 100 BY OEKO-TEX är en världsomfattande hälso märkning för 

textila råvaror och slutprodukter. Certifieringen gäller den färdiga produkten 

och märket garanterar att inga ohälsosamma kemikalier finns kvar i textilen. 

Sandryds har idag certifierat de flesta bas plaggen med ”Standard 100 by 

OekoTex”. Vi ställer dock höga kemikaliekrav på samtliga av våra plagg och 

adderar fler artiklar till certifieringen varje år.

KEMIKALIEGRUPPEN finns till för att sprida det senaste inom kemi och miljö

relaterade frågor till medlemsföretagen inom textil och elektronikbranschen. 

Syftet med gruppen är att på ett lättförståeligt sätt förmedla lagkrav och in

formation inom kemikalie området, så informationen blir använd i företagens 

dagliga kemikaliearbete. Sandryds är medlem i Kemikaliegruppen Swerea 

sedan 2011.

KEMIKALIER
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GOTS (Global Organic Textile Standard) är en internationell märkning för 

kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. Kedjan 

innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva 

plagget. Sandryds lanserade 2016 en tshirtserie med plagg märkta enligt 

GOTS. Eftersom GOTS inte tillåter någon större uppblandning med andra 

material, får vissa av våra färger istället en OCScertifiering, se nedan.

OCS (Organic Content Standard) är en internationell märkning som ställer 

krav på att textila produkter ska innehålla fibrer som är ekologiskt odlade 

enligt någon av de internationella lagstiftningarna om ekologisk produktion. 

FAIRTRADE är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka  

fattig dom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att 

skapa förändring och utveckling. Genom att köpa produkter producerade 

med Fairtrademärkt bomull bidrar man till att odlare och anställda, med 

egen kraft, kan förbättra sina arbets och levnadsvillkor. Sandryds har sedan 

2009 haft plagg producerade med Fairtradecertifierad bomull.

LIFE WEAR BAMBOO är märkningen på den bambuviskos vi valt att använda 

till våra underställ. Den är 100 procent biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar. 

Bambun växer helt organiskt utan konstbevattning, bekämpningsmedel eller 

gödning i plantager som är certifierade av FSC. Man återanvänder även 

större delen av vattnet i processen och skördningen av bambun sker för 

hand, vilket är skonsamt både för miljön och dess invånare.

MÄRKNINGAR
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EKOLOGISK BOMULL 
Odling av bomull och framställning av bomullstyg följer samma händelsekedja 
oavsett om det är ekologiskt eller ej. Skillnaden ligger i metoder och kemikalier 
och vilken miljöpåverkan det innebär.

Men ekologiskt är inte allt. Ett schysst plagg ska dessutom produceras på ett 
hållbart och ansvarsfullt sätt, med hänsyn till arbetsförhållanden och livsvillkor för 
odlare och anställda.

1) Frön planteras. Marken där 

bomullen odlas måste varit fri 

ifrån kemikalier i minst tre år.

2) Stora mängder vatten går åt 

för att driva bomullsplantan.

Ekologisk odling använder 

mindre vatten och inga kemiska 

bekämpningsmedel. 

GOTS

Internationell 

märkning av 

organiska kläder 

och textil som är ansvarsfullt 

framställda, socialt och miljö

mässigt.   

OCS

Symbol för 

Organic Cotton. 

Standard för 

andel organisk bomull i plagg 

och spårbart ursprung.

3) Efter 6 månader plockas 

bomullen.
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BOMULL

– VIKTIG MEN VATTENKRÄVANDE

} 40 % av världens textilier är av bomull.

} Bomull utgör 2,5 % av jordens grödor.

} Odling av bomull står för 25 % av 

   all användning av insektsmedel.

} Det går åt 8.500 liter vatten för att 

   göra ett par jeans.

EKOLOGISK BOMULL

} Får inte vara GMO.

} Odlas utan kemiska bekämpningsmedel.

} Energisnål produktion.

} Odlas växelvis med andra grödor.

} Blekning utan klor.

} Antikrympbehandling utan formaldehyd.

} Miljövänlig färgning, alternativt ingen färgning.

4) I maskinen, som kallas 

bomulls gin, renas bomullen och 

fibrerna separeras från frön 

och kapselrester.

 5) Bomullstussarna blir garn på 

spinneriet. Sedan stickas eller 

vävs garnet till ett färdigt tyg

6) Tyget färgas. Höga krav ställs 

på  färg och andra kemikalier.

REACH

Symbol för 

EUs tillsyn av 

ämnen som kan vara farliga för 

hälsan eller miljön.

OEKO-TEX

Hälsomärk

ning som visar 

att inga farliga kemikalier finns i 

det färdiga plagget.
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HANDLA MED SAMVETET

När du köper en tröja i Fairtradecertifierad 
bomull, då vet du att de som arbetar på bomulls
fälten har acceptabla arbetsförhållanden och att 
de fått mer betalt för sin råvara. Det känns bra, 
till och med något vi borde kräva. Att handla 
etiskt är en trend som växer. Världen blir stegvis 
lite bättre.

FAIRTRADE-PREMIEN BYGGER VÄLFÄRD 

Fairtradecertifierad råvara är lite dyrare. Pris
tillägget kallas Fairtradepremien och brukar ut
göra cirka fem procent av slutpriset som köparen 
betalar. De här pengarna används för att utveckla 
lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Det kan 
handla om en ny skola, nya bostäder, förbättrad 

RÄTTVISA!
Fairtrade är en global, oberoende certifiering som syftar till att 
förbättra arbets och livsvillkor i länder med utbredd fattigdom, 
och verka för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling. Märkningen är ett tecken som talar om för dig att en 
vara uppfyller några viktiga rättvisekrav. 

sjukvård eller investeringar i produktionen. Ju mer 
Fairtradecertifierad vara som säljs, desto mer 
pengar kommer till nytta i ökad välfärd. 

HUR GÅR CERTIFIERING TILL?

Det finns en lista över länder med utbredd fattig
dom. Alla producenter och organisationer i  
sådana länder kan ansöka om certifiering. En 
inspektion som leder till certifiering utförs av 
Flocert, ett oberoende internationellt certifie
ringsorgan. Kriterierna inriktar sig på rättvisa 
arbetsvillkor och löner samt kontinuerlig ut
veckling verksamheten socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. I uppföljningar kontrolleras att 
producenterna lever upp till kriterierna.



Hållbarhet med Fairtrade
Fairtrade arbetar med alla delar i hållbarhetsutvecklingen – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.  

Resultaten vilar på samarbetsmodeller med metodisk uppföljning, utvärdering och kontinuerligt lärande.   

För en socialt hållbar utveckling verkar Fairtrade för starka producentorganisationer och demo

kratiska, transparenta processer. Fairtrade premien som ger bättre livsvillkor och utvecklar lokal

samhällena.

Miljömässigt hållbart betyder att inte odla GMO (genetiskt manipulerade växter) och att minska 

användningen av kemikalier. Fokus på bördig jord och säker vattenanvändning och avfallshantering. 

För att uppnå en ekonomiskt hållbar utveckling verkar Fairtrade för att säkerställa stabila inkomster. 

Producentorganisationerna kan erbjudas finansieringsstöd. Bättre jordbruksmetoder ger högre lön

samhet. Diversifierade grödor ger säkrad tillgång till mat och extrainkomster. 
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TVÅ SAKER vi riktar särskild uppmärksamhet på  
är bomull och vatten. De hänger ihop till stor del, 
eftersom det går åt enorma mängder vatten att 
odla och processa bomull.

Det går inte att odla så värst mycket mer bom
ull än vad vi gör idag. Med jordens växande be
folkning ökar efterfrågan och behovet, och om 
bara några få år kommer vi att ha ett underskott. 
Bomullen kommer inte att räcka till. Och vattnet 
kommer inte heller att räcka till. På de platser 
där bomull odlas är det redan idag svårt med 
dricksvattenförsörjningen. 

GLOBAL SAMVERKAN

Organiskt odlad bomull använder mindre vat
ten än konventionellt odlad bomull. Det är en av 
flera anledningar till att vi prioriterar organiskt 
certifierad bomull. De vanligaste certifieringar
na är GOTS, OCS och Better Cotton Initiative, 
och i viss mån även Fairtrade. 

Vatten är en så stor fråga att det är mer effek
tivt att kunna agera tillsammans med flera ak
törer, och verka i en organisation som har större 
kraft. Vi ser STWI (Sweden Textile Water Ini

Inte bara Sandryds, utan alla aktörer i 
branschen står inför flera tuffa utma
ningar. På agendan står fyra punkter 
som behöver ett större strategiskt 
fokus än allt annat. Vatten. Bomull.  
Fler hållbara material. Omställning till 
en cirkulär ekonomi.

tiative) som en lyckad gemensam insats från flera 
svenska aktörer som verkligen gjort skillnad. 

UTVECKLA ALTERNATIVEN

Om bomull är en begränsad resurs, vad ska vi ha 
på oss då? Det är en fråga med många svar. Redan 
idag har vi plagg gjorda av bambu – härligt mjukt, 
organiskt och vattensnålt. Just nu pågår många 
stora industriella satsningar på att förädla cellu
losafibrer för textilproduktion – det blir kläder av 
trä. Återvunna PETflaskor blir fleece. Nya håll
bara material är inom räckhåll.

Vi tänker också på en framväxt av en cirkulär 
ekonomi. Som inte innebär bruka och förbruka, 
utan bruka och återbruka. Kanske kommer vi att 
hyra våra kläder i större utsträckning? Bilda kläd
pooler? Sådana verksamheter finns. Desto intres
santare är det att återvinna själva fibern. Vi följer 
med stor nyfikenhet forskning och försök att åter
vinna fibrer ur använda plagg. Det börjar finnas 
färdiga processer för detta, både för 100 procent 
bomull och för plagg där bomullen separeras från 
syntetinblandningen. I labbet. Nu gäller det att 
implementera samma kunskap i industriell skala. 

Vatten

fokusområden för 
en hållbar framtid4
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Vatten

SOCIAL HÅLLBARHET

Samtidigt återstår åtskilligt att göra i arbetet 
för social hållbarhet. Vi fortsätter att värna 
om de som arbetar på fälten och i fabrikerna 
för att producera våra kläder. Det handlar om 
arbetsrätt, säkerhet, lönevillkor, arbetsförhål
landen; och i förlängningen generell utveck
ling av välfärden i lokalsamhället. Det hand
lar också särskilt om kvinnofrid och kvinnors 
rättigheter.

ANSVAR OCH MÅL

Vi har satt tuffa mål för vårt hållbarhets arbete. 
På lite kortare sikt har vi satt två mål. Att kun
na ge information om våra produkters miljö 
påverkan i ett livscykelperspektiv (2020). Och 
att minst hälften av våra produkter ska vara 
certifierade och/eller av återvunnet material 
(2022). På längre sikt har vi ett åtagande som 
inte tar slut. Allt kan alltid bli bättre. Vi tänker 
ta vårt ansvar. Vi tänker driva utvecklingen.

Bomull

Fler hållbara
material

Omställning 
till en cirkulär 

ekonomi
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