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Pernilla har bestigit flera höga berg, hon har varit på Everest Base camp och backpackat jorden runt. 

Niclas älskar äventyr och actionfylld aktiviteter som bergscykling, Snowboard, klättring samt att 

upptäcka nya platser. Tillsammans beslutade de sig för att skapa ett friluftsmärke år 2014.

Vi växte upp i det svenska vackra landskapet. Redan från barnsben var naturen vår lekplats och det 

har den fortsatt att vara. Vi grundade RevolutionRace av just den anledningen: Hjälpa naturälskare att 

få njuta av naturen i färgglada, bekväma och välsittande friluftskläder i den bästa kvaliteten och till ett 

bra pris. Redan från start ville vi utmana gamla sanningar och visa att högkvalitativa friluftskläder kan 

vara prisvärda samtidigt som de är välsittande och färgglada. Då vi har ett säsongslöst sortiment där 

varje produkt får leva länge samt att vi säljer direkt till slutkund gör att vi kan trä�a rätt och faktiskt 

sälja allt vi köper in, vilket resulterar i ytterst få restprodukter. Det kanske låter som en självklarhet  

men ett stort problem idag är alla de produkter som produceras i onödan och aldrig blir sålda. 

VI, PERNILLA OCH NICLAS NYRENSTEN, 
ÄLSKAR NATUREN OCH ATT RESA! 

 

 

Om vi vill lämna naturen i gott skick till nästa generation så måste vi agera nu! Vi håller just nu på att 

kartlägga alla våra utsläpp. Där vi kan vidta åtgärder direkt, till exempel byta ut all elektricitet i egen 

verksamhet till förnyelsebar så gör vi det. Där åtgärden är mer komplicerad kommer vi fortsätta 

analysera och utveckla nya möjligheter tillsammans med våra partners. Vi förstår att vi har  

mycket jobb framför oss och vi känner oss ödmjuka samt motiverade för att fortsätta jobba hårt.

VÅR NÄSTA STORA OCH BRÅDSKANDE 
UTMANING ÄR ATT MINSKA VÅR 
MILJÖPÅVERKAN

Our story / 03
Grundarnas berättelse / 04

Grundarnas Berättelse

RevolutionRace Hållbarhets Presentation



Inte ens i Sverige kan mångfald, inkludering och lika rättigheter tas för givet. Från start hade vi en 

vision om att skapa den bästa arbetsplatsen. En inkluderande arbetsplats med massa skoj och en 

familjekänsla. Där man respekterar alla, är lyhörd för orättvisor, och supportrar varje anställd på 

dennes individuella väg. 

FRÅN START HADE VI EN VISION OM ATT 
SKAPA DEN BÄSTA ARBETSPLATSEN

Grundarnas berättelse / 05

Sverige är inte enbart känt för sin fantastiska natur, det är även en rik och priviligerad del av världen, 

med en lång historia av demokrati, mänskliga rättigheter samt social jämställdhet. Från många av våra 

resor samt leverantörsbesök förstår vi att mänskliga rättigheter inte kan tas för givet.  Mänskliga 

rättigheter har alltid varit och kommer förbli fundamentala för oss och i takt med att vi växer kommer  

vi även bli bättre på hur vi uppnår transparens och efterlever våra principer. 

RESPEKT FÖR MÄNNSKLIGA RÄTTIGHETER 
ÄR EN SJÄLVKLARHET FÖR OSS
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A RESPONSIBLE RACE
På RevolutionRace strävar vi efter att vara en attraktiv arbetsplats och agera ansvarsfullt både socialt och miljömässigt. Vi följer nationella och internationella konventioner och lagstiftningar. Vi kallar detta 

”A responsible race”. Vi förstår att vi inte är perfekta. Vi är ödmjuka inför våra framsteg och vi vet att vi kan bli ännu mer hållbara. Vi lovar att vara öppna med våra utmaningar samt att fortsätta utvecklas. 

Hittills har vi fokuserat vårt hållbarhetsarbete på våra produkter, våra anställda samt vår värdekedja. Vi tillverkar så slitstarka produkter som möjligt, vi säljer allt vi köper in vilket resulterar i få restprodukter 

och vi säkerställer kundsäkerhet genom strikta kemikaliepolicys. Vi fokuserar på våra anställdas välmående och utveckling. Vi jobbar för att få en ansvarsfull värdekedja. Under 2021 har vi fortsatt 

ansträngt oss för att minska vår klimatpåverkan. Vi supportar UNFCCA Fashion Industry Charter for Climate Action.  Vi kollar över hur vi kan arbeta med mer hållbara material och förpackningar för att bli mer 

cirkulära. Vi ökar arbetet med våra leverantörer för insyn i deras miljöpåverkan och förbättringsinitiativ.  

  

 

 “Nature will remain our playground” gäller endast om vi agerar nu och tillsammans!  
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PRIORITERINGAR 
A RESPONSIBLE RACE 

Inspirerade anställda

Socialt ansvar i vår leverantörskedja

Slitstarka och säkra produkter 

Cirkulära resurser

Miljöansvar i värdekedjan

Klimatskydd

.

.

.

.

+

.

.
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VÅRA PRODUKTER
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FRAMSTEG 
VÅRA PRODUKTER 
RevolutionRace designar multifunktionella friluftskläder som är färgglada och slitstarka till rimliga priser. 

Vi strävar efter att tillverka alla våra produkter med sådan liten påverkan på miljön som möjligt och 

garantera våra kunders säkerhet. Vi är stolta över att vi inte har kasserat någon produkt under våra sju år 

och att vi endast haft 0,5% överproduktion under 2019/20. 0.5% står för 3000 produkter och samtliga 

sålde vi vidare. Vi vet inte om någon annan som kan möta kundens efterfrågan så exakt. Vi utvecklar 

ständigt vårt sortiment efter kundernas önskemål. 80% av vårt totala produktsortiment är rullande, 

samma ikoniska produkter år efter år och de flesta av våra produkter är inte säsongsbetonade. Vårt 

fokus på högkvalitativa och slitstarka produkter resulterar i nöjda kunder. Vi har över 239 000 

produktrecensioner med ett genomsnittligt betyg på 4.6/5.  Vi har implementerat en djurrätts policy och 

vi använder oss enbart av certifierad ull och dun i våra produkter. Vi testar kontinuerligt produkterna för 

att säkerställa att de följer REACH lagstiftning samt vår kemikaliepolicy. För att ytterligare säkerställa 

våra produkter har vi förbjudit skadliga fluorkarboner i alla våra produkter. 

 

Våra produkters hållbara framsteg under 2019/20
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0.5% överproduktion 

Inga produkter har hittills kasserats (någonsin)

80% rullande sortiment 

Ingen päls 
 
100% certifierad ull 
 
100% certifierat dun 

239 000 produktrecensioner med   
genomsnittligt betyg på  4.6/5.0 
 
 Inga skadliga fluorkarboner

Lansering av RVRC GP Pro pants med 
återvunnen polyester och nylon 
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Öka andelen hållbara material som  
återvunnen polyester och nylon

Introducera reparations-kit  och addera  
hållbarhetsråd till tvättetiketten år 2021  
 

Köpa 100% av alla tillbehör från  
nominerade leverantörer från SS22 
 

Fortsätta följa utvecklingen av mikroplaster  
och införa åtgärder för att minska dessa

Behålla överproduktionen under 3%

Våra produkter / 11
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LÖFTEN 
FÖR VÅRA 

PRODUKTER 
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Dessvärre lämnar textilindustrin ett negativt klimatavtryck på naturen. En stor del av detta avtryck 

kan härledas till överkonsumtion och överproduktion. Varje år slängs 40 miljoner ton textilier, en del 

hamnar på återvinningscentraler men de allra flesta bränns upp. Konsumenter köper för mycket, 

använder produkterna för kort tid och slänger alldeles för mycket. Många företag tillverkar alldeles 

för mycket produkter som de aldrig ens säljer. Endast 60% av allt som tillverkas säljs till fullpris  

och mer än 20% säljs aldrig. Detta var till och med innan den globala pandemin.  Även när kläder  

har sålts så disponeras 50% av modekläderna inom ett år och den genomsnittliga livslängden  

för ett plagg är färre än 3 år. 

SLÖSAKTIG ÖVERPRODUKTION 
I TEXTILINDUSTRIN

Våra produkter / 12Källa: A new textile Economy (Ellen MacArthur, 2017), Too much to wear (Sharecloth 2018), Fashion on Climate (McKinsey 2020).
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PÅ REVOLUTIONRACE ÄR VI 
STOLTA ÖVER ATT ENDAST HA 
0,5% ÖVERPRODUKTION
I textilindustrin är det inte ovanligt att mer än 20% aldrig säljs.



Det bästa ett textilföretag kan göra för att bli mer hållbara är att undvika överproduktion och att 

tillverka slitstarka produkter som håller under många år. Detta kommer bespara vår planet resurser 

som annars hade gått till produkter som aldrig säljs. Att rapportera sin överproduktion är en stor tabu 

i textilindustrin och ytterst få företag redovisar sina nummer. På RevolutionRace är vi stolta över att 

endast haft 0,5% överproduktion under 2019/20 och vi har aldrig slängt någon produkt! Hela vår 

produktutveckling samt a�ärsmodell är konstruerad för att minimera överproduktion. 80% av vårt 

sortiment är rullande och inkluderar produkter som levt kvar sedan början. Majoriteten av våra 

produkter är inte säsongsprodukter utan kläder som funkar året om. Vi säljer direkt till slutkund och 

kan tillverka våra produkter efter efterfrågan. Vi har ett fantastiskt nätverk där vi lyssnar till våra 

kunder och förbättrar våra produkter kontinuerligt för att matcha efterfrågan. 

 

INGEN ÖVERPRODUKTION  
PÅ REVOLUTIONRACE

Överproduktion refereras oftast som överskottslager, material samt produkter som företag inte 

använder eller kan sälja. Företaget tillverkade helt enkelt för mycket eller så gillar inte kunden 

slutprodukten. Detta är framförallt ett stort problem med säsongsprodukter som ingen vill ha 

efter säsongen är över. Det är ett ökat fokus på hur mycket skada överproduktion resulterar i och 

textilföretag försöker drastiskt minska sin överproduktion genom att designa om produkterna 

eller återvinna dem. Det värsta man kan göra är att slänga ett nytt klädesplagg. Vi definierar 

överskottslager generöst som produkter RevolutionRace inte säljer direkt till slutkund utan  

säljer vidare till ett billigare pris än inköpspriset.  

 

VAD ÄR ÖVERPRODUKTION? 
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VÅRT RECEPT FÖR ATT 
UNDVIKA RESTMATERIAL 
OCH ÖVERPRODUKTION

Våra Produkter

Sälja direkt till slutkund för att undvika onödiga säljprover 

samt möta efterfrågan mer exakt. 

Behålla en stor andel säsongslösa, högkvalitativa 

produkter och fortsätta tillverka efter efterfrågan.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra produkter efter våra kunders önskemål, i 

ett steg att möta efterfrågan och reducera returer.

Minimera returer med hjälp av omfattande feedback från 

våra kunder, idag har vi över 239 000 produktrecensioner.

Optimera returhanteringen så att varje returnerad 

produkt kan säljas på nytt. 

Vi testar alltid av marknaden och köper in färre antal av 

nya produkter. Dels för att undvika överproduktion samt 

kunna skala upp utefter efterfrågan.

3. Vi säljer direkt till slutkund

2. Vi producerar efter efterfrågan

1. Vi tillverkar produkter efter kunders önskemål

4. Vi reducerar returer med hjälp av produktrecensioner

5. Vi optimerar returhanteringen

6. Vi köper in nya produkter i färre antal

Våra produkter / 14
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Det är en ökad medvetenhet i textilindustrin att den traditionella linjära a�ärsmodellen i produktion 

och konsumtion som baseras på ”ta, tillverka och slänga” måste bytas ut mot ett mer cirkulärt 

förhandlingssätt. Ett förhandlingssätt där man använder modeller som kräver mindre resurser och 

tar tillvara på resurserna genom att laga, återanvända och återvinna istället för att kasta bort.  

 

Idealt skulle en produkt tillverkas av förnyelsebart eller återvunnet material i en tillverkningsprocess 

med liten miljöpåverkan. Produkten skulle sedan bäras av första användaren under en lång tid och 

eventuellt repareras under tiden. När personen inte längre vill ha produkten får den leva vidare hos 

nästa användare. Tillslut när produkten inte längre kan brukas bör den återvinnas och bli till nya 

fibrer. RevolutionRace kommer fortsätta att jobba för att bli mer cirkulära, vi kommer fortsätta 

tillverka slitstarka produkter som ska leva längre, använda färre resurser samt mer hållbara material. 

ETT CIRKULÄRT RACE

Att tänka om

Reducera

Laga

Vårda

Återanvända

Återvinna

RevolutionRace Hållbarhets Presentation
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REDUCERA GENOM KVALITET
Det bästa vi kan göra för miljön är att konsumera mindre. Oavsett hur miljövänlig en 

produkt är, kan det sällan rättfärdigas om produkten endast används ett fåtal gånger 

innan den kasseras. På RevolutionRace startar hållbarhet just här!  Vi tillverkar tidlösa 

kvalitativa och slitstarka produkter som håller vandring efter vandring. 

Vi designar och väljer material efter 

produktens syfte. Den perfekta 

passformen, förstärkningar där det 

behövs, extra sömmar på utsatta 

områden och material som lämpar sig 

till olika väder och vind. Vi fortsätter 
att utvecklas för att hitta den 

perfekta kombinationen. 

Vi samarbetar med några utav de bästa 

leverantörerna på marknaden, för oss är 

det viktigt att leverantören förstår våra 

krav på kvalitet i alla led, från slitstarka 

material till starka trådar och sömmar. 

Tillsammans med våra leverantörer har vi 

ett tight samarbete där vi utvecklar nya 

metoder och tekniker för att göra 

RevolutionRace produkter till de 

slitstarkaste på marknaden.  

Vi testar kontinuerligt samtliga 

produkter. Varje ny produkt godkänns 

både i laboratorium samt genom 

”verklighetstest” där vi helt enkelt testar 

produkten i den miljö den är ämnad för. 

Både vi samt våra samarbetspartners 

testar våra produkter för att garantera 

att de håller för sitt syfte. 

Vi lyssnar på våra kunder och utvecklar 

kontinuerligt våra produkter. Vi är så 

glada över att ha ett öppet och aktivt 

community. Idag har vi över 239 000 

produktrecensioner. Vi analyserar 
samtliga recensioner och använder 

underlaget för att utveckla produkterna 

och göra dem ännu bättre.  

Design till  
syfte

Samarbete  

med 

leverantören

Lyssna till  
feedback 

Testning 

Våra Produkter
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Under 2016 var RevolutionRace fortfarande ett relativt litet företag, efterfrågan på våra byxor ökade 

och vi inledde ett samarbete med en leverantör i Vietnam. När den första relativt lilla ordern var klar 

besökte Pernilla och Niclas fabriken för den sista inspektionen av byxorna. Efter att ha kontrollerat 

ytterligare byxor uppdagades det att fabriken hade valt fel tråd, de hade inte använt tråden som 

Niclas specificerat. RevolutionRace använder en stark tråd där tre starka trådar har spunnits 

samman för att skapa en riktigt stark och slitstark tråd, denna tråd används än idag i samtliga 

friluftsbyxor. Ägaren av fabriken skämdes så tråden byttes ut till den rätta och samtliga byxor syddes 

om. Då var RevolutionRace den minsta kunden men idag är vi bland de större och fabriken i Vietnam 

är fortfarande en av våra viktigaste samarbetspartners. 

EN STARKARE TRÅD KAN GÖRA 
STOR SKILLNAD I SLITSTYRKA

A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

Våra Produkter
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Samtliga djurfibrer som ull och dun, måste leva upp till vår djurrättspolicy. Vi köper endast 

certifierad ull samt certifierad dun. Dessa certifikat säkerställer att inget djur farit illa, inga får har 

utsatts för smärtsam mulesing behandling och dunet plockas inte från levande djur. 

VI HAR ALDRIG OCH KOMMER ALDRIG 
ANVÄNDA PÄLS! STOLT MEDLEM I 
ORGANISATIONEN  “FUR FREE RETAILERS”

Valet av material är av stor betydelse för social och miljömässig påverkan, därav har vi 

sett ett ökat intresse för mer hållbara material det senaste. För att producera bomull 

krävs mycket vatten samt bekämpningsmedel, viskos tillverkas av våra värdefulla träd, 

ull och dun kan inkludera smärtsam djurhantering och polyester tillverkas av olja.  

Med hållbara material hänvisar vi till förnyelsebara material samt återvunna material.  

Vi är hängivna till att öka andelen hållbara material i våra produkter. När vi gör aktiva val 

kommer vi noggrant balansera slitstyrka och kvalitet med hållbara material. Vi vill göra 

bra materialval men tänker inte tumma på kvaliteten.

VÅRA MATERIAL

Våra Produkter
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FIBERANVÄNDNING 2019/2020 100% = 246 TON

Polyester 46%

Nylon 29%

Bomull 19%

Spandex & Elastan 3%

Övriga 3%

Polyester och Nylon 
 

För år 2019/2020 gjorde vi en total översikt över vår fiberanvändning.  

46% av våra fiber är gjorda av polyester och 29% nylon. Vi har precis som andra sportföretag 

valt att arbeta främst med polyester och nylon då fibrernas egenskaper lämpar sig för aktiva 

aktiviteter. Polyester och nylon är slitstarka, lätta och kan göras både stretchiga och 

ventilerande beroende på stick- och vävsätt. Vi är väl medvetna om att både polyester och 

nylon utvinns från olja och om världen ska bekämpa klimatförändringarna  måste vi minska 

vårt beroende av fossila bränslen. Vi har redan gjort våra första framgångsrika tester, år 2020 

introducerade vi två produkter med återvunnen nylon och i juli 2021 lanserar vi våra 

bästsäljande byxor RVRC GP Pro Pants i återvunnen polyester och nylon. Vi kommer sträva 

efter att omvandla fler produkter i vår kollektion till mer hållbara material, med hållbara 

material menar vi främst förnyelsebara samt återvunna material  

 

 

Bomull 
 

Idag består 19% av vår totala fiberanvädning av bomull. Vi gör en spårning av all bomull  

och utvärderar vilken bomull vi ska använda oss av i framtiden för att reducera social  

och miljömässig påverkan.

FIBERANVÄNDNING 
2019/2020 

Våra Produkter
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ÅTERVUNNET – VÅR GP PRO 
PANTS I ÅTERVUNNEN 
POLYESTER OCH NYLON
 

Vårt mål är att introducera fler hållbara material i vårt produktsortiment. Tillsammans med 

två av våra samarbetspartners har vi gjort en ny version av vår bästsäljande byxa GP Pro 

Pants i återvunnen polyester och nylon.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter många prover och desto fler tester har vi lyckats utveckla återvunna material som är 

lika bra som befintliga material.  Innan vi ställer om helt och byter ut samtliga material till  

de återvunna materialen vill vi att våra kunder ska ha möjlighet att tycka till. Vi har därför 

beslutat att göra en lansering i två färger och under juli 2021 får våra kunder möjligheten  

att testa och komma med feedback. Vi är väldigt förväntansfulla över vad våra kunder 

kommer tycka om de nya byxorna. 

”Det var inte ett alternativ att 
kompromissa med kvalitet och slitstyrka.”

RevolutionRace Hållbarhets Presentation
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Även om vi gör vårt yttersta för att tillverka de mest kvalitativa och slitstarka produkterna, kan de 

ibland gå sönder. Ingen kund ska någonsin behöva kassera en RevolutionRace produkt för en reva 

eller ett hål, det är endast en del av produktens historia och bör istället lagas! Vi har utvecklat 

lagnings-kit och till sommaren 2021 kommer de att finnas tillgängliga på hemsidan. Niclas påstår 

att lagnings-kiten är lätta att använda så vi utmanar  honom att dokumentera sin egen 

lagningsprocess och resultat. Håll utkik och ge er produkt en andra chans!

Våra produkter kommer kunna leva längre samt ha mindre klimatpåverkan om vi lär oss hur vi ska 

sköta om dem på rätt sätt. Vi har uppdaterat våra tvättråd för att hjälpa våra kunder med just det, 

ni kommer hitta de uppdaterade tvättråden i produkterna med start från hösten 2021.  

 

LAGA 

TVÄTTRÅD

Our story / 03
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PRODUKTSÄKERHET
När vi tillverkar kläder vill vi ha klara vackra färger samt att produkten ska vara bekväm att bära.  

Vi vill också att våra friluftskläder ska stå emot smuts och vara vattenavvisande även under 

extrema väderförhållanden. Allt detta uppnår vi med hjälp utav kemikalier. Med REACH lagstiftning 

(EC No 1907/2006) har Europa en strikt kemikalielagstiftning mot alla kemikalier som kan vara 

skadliga för naturen eller människor. Med vår kemikaliepolicy och hanteringsprocess av kemikalier 

kan vi säkerställa att vi följer REACH.  Under 2021 kommer vi än en gång att granska samtliga 

kemikalier som används i våra produkter. Vi har även beslutat att vi endast ska köpa alla våra 

tillbehör från ett fåtal nominerade leverantörer. Våra tillbehör är främst dragkedjor, knappar samt 

olika etiketter. Genom att enbart handla från ett fåtal leverantörer får vi bättre kontroll på kemikalier 

och vi kan även säkerställa kvaliteten.  

 

Samtliga leverantörer har 

signerat vår kemikaliepolicy 

som följer REACH lagstiftning. 

Samtliga produkter har analyserats av 

en professionell kemikaliekonsult, 

produkterna kategoriseras därefter av 

kemikalierna som använts.   

Samtliga produkter genomgår 

tester i produktutvecklingen för att 

säkerställa produktsäkerheten.

Det rullande sortimentet testas 

regelbundet med stickprover av 

ett oberoende testinstitut.  

Steg 1 Steg 2

Vår kemikaliehanteringsprocess

Steg 4Steg 3

RevolutionRace Hållbarhets Presentation
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Med vår kemikaliehantering för att säkerställa produktsäkerhet tar vi potentiella hälsa- och miljöfaror 

med kemikalier i våra produkter på största allvar. För att skydda våra kunder, medarbetare samt miljön 

valde vi år 2019 att förbjuda alla typer av PFAS i våra produkter.  

 

PFAS är en grupp kemikalier som ofta används på ytterkläder för extra vattenavvisning, de är mycket 

e�ektiva för detta ändamål. Forskning har dock visat att de är extremt svårnedbrytbara i naturen och 

har andra skadliga e�ekter. Vi uppnår därför vattenavvisande resultat med PFAS-fria behandlingar. 

PFAS

INGA SKADLIGA PFAS I 
VÅRA PRODUKTER!

RevolutionRace Hållbarhets Presentation

Våra produkter / 23

Våra Produkter



När garner och material tvättas under produktion samt av konsumenter släpper 

materialet ifrån sig mikrofibrer och utan bra avloppssystem hamnar dessa 

mikrofibrer i haven. Mikrofibrer har hittats i fisk och även nere på Antarktis, det är 

självklart inte bra långsiktigt för friska hav. Forskare vet fortfarande för lite om vart  

i värdekedjan mikrofiberutsläpp sker och vilka garner och material som orsakar det. 

Vi vet därför inte heller hur vi ska kunna undvika dem.  

 

Ämnet mikrofibrer är omdiskuterat och mycket forskning pågår. Eftersom vissa 

polyestermaterial kan förväntas fälla mikrofibrer så tar vi detta på största allvar.  

Vi kommer att följa forskningen och specifikt det nystartade Microfiber Consortium 

initiativet och arbeta för lösningar samt rekommendationer med avseende på val 

av fibrer och tyger, produktionsprocesser och kundutbildning i ämnet.   

 

MIKROPLASTER
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VÅRA ANSTÄLLDA
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Pernilla och Niclas 

tillverkade den första byxan 

och var överväldigade över 
859 kundrecensioner 

2014
2016

2018 2020 Idag

REVOLUTIONRACE FAMILJEN 
FORTSÄTTER ATT VÄXA
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5 anställda (och alla är kvar)!  
15 170 kundrecensioner

19 anställda och  

77 149 kundrecensioner
46 anställda och 

207 237 kundrecensioner 
75+ anställda  

250 000+ kundrecensioner



FRAMSTEG FÖR 
VÅRA ANSTÄLLDA

 

När RevolutionRace grundades år 2014 var endast grundarna Pernilla och Niclas Nyrensten 

anställda. Nu 7 år senare är vi över 75 och vi fortsätter att växa på vårt huvudkontor i Borås.  

Revolutionrace har kommit långt på grund av alla fantastiska medarbetare. Vi vill fortsatt 

behålla och rekrytera nya talanger genom att erbjuda en inspirerande och jämställd 

arbetsplats. Vi respekterar mänskliga rättigheter, hög arbetsmoral och etiska a�ärsmetoder 

då det är förankrat i vår uppförandekod, vår antikorruptionspolicy och 

visselblåsarinstruktion. Vi utbildar våra anställda regelbundet i relevanta ämnen. Under 

2019/2020 hade alla anställda en onlineutbildning i GDPR och datasäkerhet. Respekt, 

icke-diskriminering, individuell utveckling och välbefinnande har alltid varit grundläggande 

på RevolutionRace. Likaså är RevolutionRace en informell arbetsplats med massor av roliga 

och gemensamma firanden. Alla våra anställda har årliga utvärderingar och välbefinnande 

visas i låg personalomsättning och frånvarotid. Vi bryr oss om rättvisa löner och lika 

möjligheter, våra anställda får betalt enligt kvalifikationer och prestationer.  

Vi är stolta över att ha en kvinnlig VD och 40% kvinnor i ledningsgruppen.  

 

Våra anställda hållbara framsteg under 2019/20

Kvinnlig VD

66% kvinnliga medarbetare

40% kvinnor i ledningsgrupp

14% kvinnor i styrelsen  
 
43% nyanställda 
 
9% personalomsättning

100% av alla anställda har genomgått 
kurs i GDPR och datasäkerhet

4 dagar i genomsnitt frånvaro per år

100% av alla anställda har årligen medarbetarsamtal 
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Behålla nöjda anställda samt låg  

frånvaro även när vi växer

Fortsätta ha årliga medarbetarsamtal  
för samtliga anställda

Implementera ett onboarding program

Utbilda all personal i antikorruption samt  
andra relevanta hållbarhetsämnen

Introducera en enkätundersökning för 
att följa anställdas nöjdhet
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LÖFTEN 
FÖR VÅRA 
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Redan från start ville vi göra RevolutionRace till världens bästa arbetsplats. För oss betyder det 

motiverade medarbetare med en stark känsla av tillhörighet till företaget och en växande och nöjd 

kundbas. Vår kärnkultur handlar om att uppfylla kundernas behov och det är vad alla anställda 

arbetar mot varje dag, när vi förbättrar våra produkter, kundupplevelsen och kundnöjdheten. Vi 

uppmuntrar alla anställda att göra saker annorlunda och alltid prioritera våra kunder genom att 

utmana gamla sanningar, kontinuerligt lära sig och ha kul på jobbet. Vår kultur är informell, 

samarbetsvillig, snabb, rättvis och inkluderande!

ALLA ANSTÄLLDA SÄTTER  
KUNDEN FRÄMST 

Vi vill att alla anställda ska trivas på jobbet och det är teamledarens ansvar att vara nära sina 

anställda. Teamledaren är också ansvarig för kontinuerlig utveckling att få våra medarbetare att växa. 

Varje år har varje anställd ett medarbetarsamtal, där man öppet diskuterar hur arbetet går, vilka 

utmaningar man har samt vart man skulle vilja utvecklas. Våra anställda visar sitt välbefinnande med 

mycket få frånvarodagar och låg personalomsättning. Vi är glada över att få behålla våra talanger och 

låta dem växa med bolaget. I takt med att vi växer vill vi fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, med 

vetskap om att de mysiga luncherna vid ett stort bord inte kommer vara möjligt längre. Vi kommer 

fortsätta att ha årliga medarbetarsamtal för alla samt fortsatt ge våra teamledare ett stort 

ledarskapsansvar. Från år 2021 kommer vi också systematiskt spåra medarbetarnöjdheten. Vi är ett 

ungt företag med hälften av våra anställda som är under 30 år. Dessa anställda ger bland många 

andra kompetenser oss unika digitala kompetenser. För att underlätta deras lärande utvecklar vi ett 

inbyggt onboarding program samt obligatoriska utbildningar. 

ANSTÄLLDAS VÄLMÅENDE  
OCH UTVECKLING

.2019/2020
Personalomsättning  9% 

Genomsnittlig frånvaro per anställd 4 dagar per år 

..
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Samtliga  

anställda
Deltid Ledning Styrelse

Employees  by  level  and gender
in %

Kvinna Man 

ATT VARA RÄTTVIS OCH FRÄMJA 
LIKA MÖJLIGHETER 

47%

34%

10%

9%

Employees by age
in %

< 30 30 -  40 40 -  50 > 50

Mångfald, inkludering och lika möjligheter kan inte tas för givet. Det är ett ämne 

som vi är mycket medvetna om och vi kommer att fortsätta arbeta med. Vi 
uppmanar särskilt kvinnor att ta ledarpositioner. Idag innehas 40% av våra 

ledande befattningar av kvinnor. 

Our story / 03
Våra anställda / 30

Anställda efter nivå och kön i % Anställda i ålder i % 
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Since the very beginning we set out to build RevolutionRace as the worlds’ best workplace. We want our employees 
to have fun at work, and we want to motivate them to learn more, and inspire them to challenge old truths.  
Our core culture is about fulfilling customer needs, and this is what all employees work towards every day when we 
improve our products, the customer experience and customer satisfaction.  
Our culture is informal, cooperative, fast, fair and inclusive! 

ETISK AFFÄRSMETOD 

GDPR policy  
 
Uppförandekod för leverantörer 
 
RevolutionRace uppförandekod  
(inkl. policy för mänskliga rättigheter) 
 
Anti-korruption policy 
 
Visselblåsarinstruktion 

Policy på plats

2021

2021

2021

UtbildningDokument

Vi vill vara tydliga för våra anställda och a�ärspartners om våra principer och 

värderingar. Kommunikation och utbildning är förutsättningar för beteende i enlighet 

med våra uppförandekoder. Vi formaliserar därför våra uppföranderegler och arbetar 

systematiskt med skriftliga policyer och utbildning av våra anställda. 
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VÅR PLANET
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FRAMSTEG FÖR 
VÅR PLANET

Att begränsa den globala uppvärmningen är den mest kritiska uppgiften som världen står inför. 

På RevolutionRace känner vi en särskild skyldighet att bevara vår planet då vårt syfte är att 

njuta av naturen. Vi mäter våra utsläpp enligt växthusgasprotokollet och har gjort en total 

transparens av utsläpp i egen verksamhet för 2019/20. Vi håller just nu på att slutföra 

beräkningarna på våra indirekta utsläpp: det är alla våra utsläpp i värdekedjan från produktion 

av våra produkter, transport, leverans till våra kunder och kundanvändning. Vi är stolta över att 

utsläppen från vår egen verksamhet redan är mycket låga. 10t CO2e! Det motsvarar de årliga 

utsläppen för mindre än tre personbilar. Vår produktion sker mestadels i Asien och vi vill 

transportera dem till vårt lager med minimalt miljöavtryck.  Under 2019/20 transporterades 

94% till sjöss. Vi använder förpackningar för att skydda våra produkter när vi skickar dem till 

våra lager och kunder. För att ställa om till mer hållbara förpackningar har  

vi analyserat samtliga av våra förpackningar 2019/20. 

Vår planets hållbara framsteg under 2019/2020  

Full transparens av våra växthusgasutsläpp  

genom hela värdekedjan, både direkta och indirekta utsläpp

Endast 10 ton CO2e i egen verksamhet

Prioritera båt, tåg och lastbilstransport

Transparens på allt förpackningsmaterial
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Sätta ett ambitiöst reduceringstal

100% förnyelsebar energi och klimatneutral 
i egen verksamhet till år 2023

Utveckla en hållbar förpackningspolicy

Minska returer ytterligare med ett nytt AI-verktyg

Full transparens på samtliga utsläpp 

genom hela värdekedjan

.

.

.

.

.
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Att begränsa den globala uppvärmningen och undvika de värsta e�ekterna av klimatförändringar 

är den mest angelägna uppgiften som världen står inför. Vetenskapen visar att världen måste 

halvera utsläppen till 2030 för att nå netto-noll-utsläpp till år 2050. Det är en enorm uppgift som 

endast kommer att utföras med statliga regler, företagsledning, oupptäckta innovationer och 

storskaliga branschinitiativ. Enligt Parisavtalet från 2015 har nationella regeringar förbundit sig 

att sträva efter målet att vara långt under 2,0°C eller 1,5°C och många företag följer efter.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR ÄR DEN 
MEST AKUTA GLOBALA UTMANINGEN
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Idag producerar klädindustrin upp till 10% av de globala växthusgaserna. De senaste åren har 

branschen blivit känd för sina stora utsläpp, men den är också känd för sin otroliga kreativitet och 

förmåga att förändras.  

 

Genom UNFCCC, Fashion industry Charter for Climate Action, har stora textilföretag åtagit sig att 

uppfylla målen i Parisavtalet och att fastställa vetenskapliga mål för att minska deras utsläpp.  

 

Några företag har satt mål och många fler arbetar med det. Det pågår mycket branschsamarbete 

och allmän överenskommelse om det brådskande behovet av att undvika och minska 

växthusgaser över hela värdekedjan för kläder.  

TEXTILBRANSCHEN KOMMER BIDRA

Källa: Fashion on Climate (McKinsey 2021), Measuring fashion (Quantis 2018) Vår planet / 36
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På RevolutionRace känner vi en särskild skyldighet att vara en del utav lösningen för att 

bevara vår planet. Vårt bolag existerar för att vi vill hjälpa kunder och framtida kunder att 

kunna njuta av naturen. Vi har samarbetat med en expertkonsult och vi mäter våra utsläpp 

enligt växthusgasprotokollet. Vi har gjort full transparens på våra utsläpp i den egna 

verksamheten för 2019/20. Vi håller just nu på att slutföra transparensen på våra indirekta 

utsläpp: det är alla våra utsläpp i vår värdekedja från produktion av produkter, transport, 

leverans till våra lager samt kunder och kundanvändning.  När vi har analyserat all fakta 

kommer vi att sätta ambitiösa mål som bidrar till vår del för att undvika klimatförändringar. 

REVOLUTIONRACE KOMMER  
VARA EN DEL AV LÖSNINGEN
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KLIMATNEUTRAL I EGEN VERKSAMHET 2023
Vi är stolta över att våra utsläpp från egen verksamhet redan är mycket låga. 10t CO2e! Det motsvarar de årliga utsläppen av tre personbilar. Anledningarna är uppenbara: storleken på vårt kontor 

behöver inte vara större då vi är såpass få anställda idag, det är endast sju år sedan garaget var tillräckligt stort. De flesta av våra anställda bor i Borås där vårt kontor är och vi hade endast en 

företagsbil år 2019/20. Vi säljer allt online och vi har inga butiker som behöver ljus och värme. Det betyder inte att vi inte kan göra det bättre. Vi lovar att hämta all el från förnybara källor till 2023 och 

bli klimatneutrala i vår egen verksamhet. 
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Vår transparens visar att nästan 100% av våra utsläpp ligger utanför vår egen verksamhet.  

De kommer från att transportera våra produkter från fabrikerna till våra lager, från lagren till våra 

kunder och när våra kunder tvättar sina RevolutionRace produkter. Men de allra flesta utsläppen 

kommer från själva produkterna: spinning av garn, stickning/vävning av materialet, färgning och 

sömnad av plagget. Innan vi har den sista datan kan vi agera!

UTSLÄPP I VÅR VÄRDEKEDJA 

A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

Vi prioriterar leverantörer som använder förnybar 

energi och har hög energie�ektivitet 

För att minska våra utsläpp måste vi sluta cirkeln, vi måste 

introducera fler hållbara material. Första steget är att lansera 

RVRC GP Pro Pants i återvunnen polyester och nylon. 

Att välja rätt fraktmetod är en viktig faktor för att minska 

utsläppen. Att frakta produkterna med båt eller tåg är 

bättre för miljön. 

Vi flyttade till ett nytt lager med förnybar energi

Vi arbetar med ett nytt AI-verktyg för att minska våra 

returer. Genom att guida våra kunder bättre kommer de 

köpa rätt storlek från början. 

Prioritera leverantörer med förnybar energi

Vi introducerar mer hållbara material 

Främjar båt och tågtransport

Vårt lager drivs med förnybar energi

AI-verktyg för att minska returer

RevolutionRace Hållbarhets Presentation

Vår planet / 39

Vår Planet

DET HÄR ÄR VAD VI GÖR:



Vår produktion sker i Asien och vi vill transportera produkterna till våra lager med minimalt 

miljöavtryck. Det har alltid varit en prioritet för oss att undvika flygtransporter. Under 2019/20 

transporterades 94% av våra produkter till sjöss. 

VÅR TRANSPORT

A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

FLYG, SJÖ OCH LASTBILSTRANSPORTER

94% till sjöss

4% med flyg 

2% med lastbil
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Eftersom vi enbart säljer våra produkter online har RevolutionRace inte några utsläpp från 

fysiska butiker eller från återförsäljare som traditionella varumärken. E-handel har också 

kritiserats för sina utsläpp från transport och förpackningar. Vi vill förstå kritiken och hur vi kan 

minska vår påverkan. Två nya studier visar att ehandel kan ha ett lägre fotavtryck på grund av 

utebliven energiförbrukning i butikerna samt ett mer e�ektivt fordonsnyttjande förutsatt att 

o�line-handel genomförs med bil. 

OFF-LINE KONTRA ON-LINE UTSLÄPP

A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

På RevolutionRace vill vi vara ett e-handelsföretag  

med liten klimatpåverkan och arbetar därför med att:

Källa: Die Ökologisierung des Onlinehandels (Umweltbundesamt 2020), Is E-commerce good for Europe (Oliver Wyman 2021) 

Säkerställa energie�ektiva lager som körs på förnybar energi

Välja energie�ektiv distribution 

Arbeta med förpackningar med mindre miljöpåverkan 
samt minska förpackningsavfall

Minska returer

.

.

.

.
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A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

Under 2019/20 låg våra totala returer på 28%. Vi har arbetat hårt för att optimera vår 

returhantering, färre än 1% av samtliga returer var reklamationer,  resterande kunde 

säljas vidare. Vi vill undvika extra transporter och förpackningar som är förknippade 

med returer. Vi har därför adderat returhubbar på två av våra större marknader,  

Tyskland och Norge för att undvika onödiga transporter.  Många tyska ordrar skickas 

direkt från returhubben.

RETURER

De tre viktigaste parametrarna för RevolutionRace i ett steg att reducera sina returer: 

designa den perfekta passformen,  rätt kommunikation angående passform och färg på 

hemsidan. Misslyckas vi med någon av dessa parametrar så får vi snabbt höra det från 

våra responsiva kunder. Niclas är fortfarande besviken över de där byxorna förra året som 

dessvärre var lite för tighta över låren, men det var ett undantag, vi brukar trä�a rätt. Våra 

kunder är den bästa returhanteringen, med deras produktrecensioner hjälper de andra 

kunder att hitta rätt vad gäller storlek. För att reducera returerna ytterligare arbetar vi 

med ett artificiellt projekt som kommer vara ännu mer trä�säkert när det kommer till 

rekommendation av rätt produkt och storlek till våra kunder.  

MINIMERA RETURER MED 
ARTIFICIELL INTELLIGENS
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VI BEHÖVER 

Small polybags to protect each product in transportation 

Shipping and return bags for our customer shipping 

Carton boxes for shipment to warehouses 

FÖRPACKNINGAR
Vi använder förpackningar när vi skickar våra produkter från fabrik till lager och till våra kunder. 

Denna förpackning skyddar våra produkter så att de kan komma fram oskadade till kunderna 

efter resa från fabrik, till containerfartyg, lager och sluttransport.  

 

I grund och botten behöver vi plastpåsar för att skydda varje produkt vid transport i kartonger 

från fabriker till lagret samt vid utskick till kunder. 

Små plastpåsar för att skydda varje produkt vid transport

Frakt- och returpåsar för kundutskick

Kartonglådor för leverans till lagret

Under 2019/20 använde vi 12 ton plastpåsar, 25 ton kartonglådor och 42 ton fraktpåsar.
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2021 introducerar vi plastpåsar i återvunnen plast samt en förpackningsstrategi. Vi arbetar med 

var och en av förpackningstyperna för att minska vår påverka genom att använda mindre material, 

använda återvunnet och testa återanvändbara lösningar. I våra förpackningsval strävar vi efter 

att minimera avfall och bli mer cirkulära.  

UTVECKLA EN FÖRPACKNINGSPOLICY

A STRONGER THREAD CAN MAKE 
A DURABLE DIFFERENCE

Plastpåsar används för att skydda varje produkt under frakt till lager. Om kunderna 

handlar i en butik ser de aldrig plastpåsarna. Vid ehandel lämnas oftast påsen kvar för 

att säkerställa skyddet tills produkten når kunden. Vi får ibland frågan om man verkligen 

behöver plastpåsar? Svaret är ja. Varken vi eller övriga industrin har hittat ett bättre sätt 

att skydda varje plagg under transport mot fukt, mögel eller smuts och den negativa 

e�ekten av ett förstört plagg är betydligt högre än en plastpåse. Men vi har plastpåsar i 

vårt fokus! Det är möjligt att kunna e�ektivisera vikningen av produkter för att minimera 

ytan och därigenom minska plasten och ny plast kan bytas ut mot återvunnen eller 

biobaserade alternativ.  

 

Vi jobbar på det!  

BEHÖVS PLASTPÅSAR?
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FRAMSTEG I  
VÅR VÄRDEKEDJA

Var och en av våra leverantörer är utvalda för att passa RevolutionRace värderingar. Flera har 

arbetat med oss sedan början. Det har alltid varit vår ambition att hålla vår leveranskedja enkel 

och transparent för att säkerställa kvalitet och ansvar. Under 2019/20 samarbetade vi med 23 

leverantörer. 50% av våra material kom från tre olika materialleverantörer. Vi har nominerat fyra 

leverantörer för tillverkning av samtliga av våra tillbehör. Det betyder att vi känner till alla våra 

huvudleverantörer på ett personligt plan. Mänskliga rättigheter och socialt ansvar är vår första 

prioritet. Samtliga leverantörer förutom en har undertecknat vår uppförandekod, vi är medlem i 

den ledande a�ärsföreningen för öppen och hållbar handel,  Amfori samt anslutna till BSCI 

(Business Social Compliance Initiative) som gör oberoende granskningar hos våra leverantörer 

för att säkerställa att fabrikerna efterföljer vår uppförandekod. 87% av RevolutionRace 

leverantörer har granskats av BSCI.  Majoriteten av vårt klimatavtryck från utsläpp vatten, och 

kemikalieanvändning och avfallshantering sker i vår leverantörskedja. Vi gör för närvarande en 

analys tillsammans med våra leverantörer och ledningssystem för att kartlägga allt avtryck, för 

närvarande deltar 50% av våra leverantörer vilka täcker 80% av det totala sortimentet. 

Hållbara framsteg i vår värdekedja under 2019/2020  

96% av våra leverantörer har undertecknat vår uppförandekod

87% av leverantörerna har granskats av BSCI

Ingen leverantör med känd överträdelse av REACH lagstiftning

Leverantörer som täcker 80% av vår  
volym deltar i vår miljöanalys
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Full spårbarhet på Nordwand och GP serien till 2022

RVRC miljöpolicy för samtliga leverantörer 

Använda oss utav Higg FEM Index i leverantörsled nivå 1 & 2

Social och miljömässig transparens på tredje parts lager

100% av våra leverantörer ska ha ett bra 
betyg i BSCI granskning till år 2023 

.

.

.

.

.

 
LÖFTEN 
FÖR VÅR 

VÄRDEKEDJA 
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Värdekedjans process

DEN KOMPLEXA VÄRDEKEDJAN INOM TEXTILPRODUKTION
En viktig hållbarhetsutmaning för klädföretag är den mycket komplexa leveranskedjan:

Olika produkter tillverkas ofta i olika fabriker över hela världen. Dessa leverantörer köper tyger och tillbehör som dragkedjor och knappar från många olika materialleverantörer och 

tillbehörsleverantörer. Materialleverantörerna köper garn från olika garnleverantörer som i sin tur köper fiber från olika fiberproducenter. Ju mer komplex värdekedjan är, desto svårare är det för 

varumärken att uppnå transparens och i slutändan hålla sina leverantörskedjepartners ansvariga för sociala och miljömässiga överträdelser. Därför har transparens, spårbarhet, certifieringar och 

revisioner blivit allt viktigare. Varumärken köper från en certifierad eller granskad fabrik för att garantera att den har uppfyllt definierade kriterier. 
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NIVÅ 4

Fiber

NIVÅ 3

Garn

NIVÅ 2

Material

NIVÅ 1

Produkt

Grundnivå

Märke

Konsument 
användning

Slutet av  

produktens liv



PRODUKTION PER LAND 2019/2020 
100% = 246 TON 

China
51%Vietnam

43%

Turkey
4%

India
1%

Myanmar
1%

EN TRANSPARENT OCH 
ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA
 

Var och en av våra leverantörer är utvalda för att passa RevolutionRace värderingar. Flera har 

arbetat med oss sedan början. Det har alltid varit vår ambition att hålla vår leverantörskedja 

enkel och transparent för att säkerställa kvalitet och ansvar. Under 2019/20 samarbetade vi 

med 23 leverantörer. 50% av våra material kom från tre materialleverantörer. Vi har nominerat 

fyra leverantörer för tillverkning av samtliga av våra tillbehör. Det betyder att vi känner till alla 

våra huvudleverantörer på ett personligt plan.
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Mänskliga rättigheter och socialt ansvar är  

vår första prioritet. Vår uppförandekod har 

undertecknats av samtliga leverantörer. 

Uppförandekoden baseras på konventionerna 

från Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

som definierar kärnprinciper som rättvis 

ersättning, anständig arbetstid, inget 

tvångsarbete eller barnarbete. Vi är medlem  

i Amforis ledande globala a�ärsförening för 

öppen och hållbar handel. Under Business 

Social Compliance Initiative (BSCI)  

underrättar Amfori oberoende granskningar  

av leverantörernas efterlevnad. 

SOCIALT ANSVAR UPPFÖRANDEKOD

Föreningsfrihet & 

kollektiva förhandlingar

Anständig arbetstid

Särskilt skydd 

för unga anställda

Miljöskydd

Ingen diskriminering

Arbetssäkerhet  
och hälsa

Ingen otrygg 

anställning

Etiskt a�ärsbeteende

Rättvis ersättning

Inget barnarbete

Inget påtvingat arbete

Arbetare bör ha rätt att bilda fackföreningar på ett fritt och 

demokratiskt sätt och att förhandla kollektivt.

Arbetare bör få löner som är tillräckliga för att försörja sig  

själva och deras familjer. Obligatoriska minimilöner!

Arbetsmiljön bör följa hälsa- och säkerhetsbestämmelserna 

Yngre medarbetare ska ha ett extra skydd speciellt när det 

kommer till hälsa, säkerhet och moral 

Ingen anställd ska känna sig tvingad till arbete, utan arbeta frivilligt.  

Inga arbetare oavsett kön, ras, religion ska behandlas annorlunda än andra.

Arbetstiden ska följa lagar och ILO-avtal med högst 48 timmar per 

vecka. Övertid bör vara ett undantag.

Inga barn ska vara anställda under den lagliga  

skolåldern eller under 15 år. 

Varje anställd ska ha ett skrivet kontrakt som stämmer överens 

med nationell lagstiftning

Miljöförstöring ska undvikas

Ingen korruption ska äga rum
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BSCI AUDITERING 

Our story / 03

BSCI-auditeringar utvärderar våra leverantörer och om de överensstämmer med våra 

principer som definieras i vår uppförandekod: Får de anställda organisera sig? Får de 

rättvist betalt? Har de skriftliga kontrakt? 21 av våra 23 leverantörer har nyligen genomfört 

en giltig BSCI granskning, de täcker 93% av vår totala volym. 21% hade ett B-betyg,  79% 

hade ett betyg C. Betyg C betyder godkänt men att det finns utrymme för förbättringar. I 

samtliga fall var problemet övertid. Vi gör allt vi kan för att undvika detta problem och lägger 

våra ordrar utanför högsäsong. Från 2023 kommer vi enbart att arbeta med leverantörer 

som är anslutna till Amfori BSCI. 
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Leverantörer med godkänd BSCI granskning, 2019/20 
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Nyligen har europeiska företag felaktigt antagit att de sociala förhållandena i deras västeuropeiska 

del av värdekedjan uppfyller uppförandekoden. Inte ens år 2021 är så sällan fallet. Vi har därför 

beslutat att utvidga vår sociala ansvarsledning till att även omfatta våra europeiska lager och 

returhanteringshubbar. Vi kommer utvärdera huruvida de följer vår uppförandekod och definiera 

potentiella korrigerande åtgärder under 2021. Som en del av vår miljöhantering kommer vi samtidigt 

att bedöma deras metoder för avfallshantering samt energiförbrukning och energihantering. 

 

Vi vet att majoriteten av våra utsläpp sker i vår leverantörskedja. Men det finns också många andra 

miljöfrågor som vi vill ta itu med, som vattenförbrukning, kemikaliehantering och avfallshantering.  

År 2021 uppdaterar vi vår uppförandekod med en detaljerad miljöpolicy för alla leverantörer som 

inkluderar alla delar. För att informera om den nya policyn genomför vi för närvarande en större analys 

av våra leverantörers miljöansvar. Våra största leverantörer har deltagit i Higg FEM-indexet för 

miljöledning, vissa är Bluesign certifierade och flera producerar enligt Oeko-Tex. Det finns bra exempel 

på energibesparingsprojekt och användning av solenergi samt avfalls- och vattenreduceringsinitiativ till 

återvinning. Vi kommer att fortsätta vår analys och diskussioner med våra leverantörer, men vi har redan 

nu beslutat att vi vill gå ett steg längre och använda Higg FEM-index för att analysera miljöavtryck och 

hanteringsmetoder för våra leverantörer i nivå 1 samt de största leverantörerna i nivå 2.

LAGER OCH RETURHANTERING

MILJÖANSVAR I VÅR VÄRDEKEDJA
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På våra bästsäljande Nordwand- och GP serier vill vi ha full spårbarhet. Vi känner till 

leverantörerna som syr produkterna,  materialleverantörerna samt tillbehörsleverantörerna. 

Genom att använda Higg FEM-index kommer vi att lära känna dem ännu bättre. Och från våra 

materialleverantörer kommer vi att spåra våra produkter vidare till garnspinneriet och vidare 

ner till fiberproducenterna. Vi ser fram emot att dela med oss av våra produkters verkliga 

ursprung.  

SPÅRBARHET

UNDER 2022 VILL VI HA FULL SPÅRBARHET PÅ 

SAMTLIGA NORDWAND OCH RVRC GP PRODUKTER 

Nordwand Pro Pants
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Ansvarsfull kemikaliehantering för att säkerställa produktsäkerhet har alltid varit en mycket 

hög prioritet för oss. Våra standarder följer EUs REACH lagstiftning och beskrivs i vår 

uppförandekod. Samtliga produkter utvärderas enligt de kemikalier som används och testas 

regelbundet.  

      Skydda arbetarna som arbetar med kemiska ämnen 

      Skydda miljön och samhället genom korrekt avloppsvattenhantering  

 

Vår uppdaterade miljöpolicy kommer ha ett ökat fokus på dessa punkter. Vi utvärderar 

kontinuerligt arbetarsäkerhet med BSCI-granskningar och vi kommer att få ytterligare 

kunskap om hanteringsmetoder för avloppsvatten genom Higg FEM-index. 

KEMIKALIEHANTERING

KEMIKALIEHANTERING 

För kunderna 

För arbetarna 

För miljön 

För samhället 

Vår kemikaliehantering syftar också till

Vår Värdekedja
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