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Monki.

Nya mål för en  
hållbar framtid

H&M-gruppen vill vara en ledande kraft i omställningen till en cirkulär,  

rättvis och jämlik modeindustri. Under 2017 höjde vi ambitionerna ytterligare  

för att bidra till långsiktig positiv förändring för människor och  

miljö i hela värdekedjan.
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Jordens resurser är begränsade och vår planet ska försörja en allt 

större befolkning. För att kunna tillgodose behoven hos nuvarande 

och kommande generationer på ett sätt som är hållbart för människor 

och miljö, krävs en övergång från en linjär till en cirkulär 

resursanvändning.

För H&M-gruppen, som arbetar med att göra mode och design  

tillgängligt för många, är det affärsmässigt helt avgörande att ha  

en hållbar tillgång till material samt stabila inköpsmarknader där 

människor arbetar och lever under goda förhållanden.

FN:s GLOBALA MÅL

H&M-gruppens verksamhet ska bidra till Fn:s mål för en hållbar 

värld, Agenda 2030. Att utrota fattigdom och hunger, skapa anstän-

diga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, uppnå jämlikhet och 

bekämpa klimatförändringar är några av de 17 globala mål som Fn:s 

medlemsländer enades kring 2015 och som ska uppnås till år 2030. 

Dessa mål är en av utgångspunkterna för H&M-gruppens nya hållbar-

hetsstrategi som lanserades under 2016.

VÅR HÅLLBARHETSVISION

Vår vision är att H&M-gruppen ska vara en ledande kraft i omställ-

ningen till en hållbar modeindustri baserad på ett cirkulärt förhåll-

ningssätt och användning av enbart förnybar energi. Med kunder 

världen över skapar vi storskalig efterfrågan på hållbara material och 

cirkulära lösningar. Vår långsiktighet hjälper oss att stötta innovatio-

ner och göra dem skalbara. Samtidigt använder vi vår storlek och vår 

ställning för att driva på för ökad spårbarhet och transparens i hela 

värdekedjan. I visionen ingår också att verka för en rättvis och jämlik 

arbetsplats både hos H&M-gruppen och hos leverantörerna, samt att 

bidra till goda samhällen baserade på mångfald och inkludering.

Läs mer på följande sidor om vårt hållbarhetsarbete under 2017, 

då vi höjde våra ambitioner ytterligare med ett nytt klimatmål,  

utökad klädåtervinning och nya innovativa material.

Enbart hållbara 
material senast 2030
H&M-gruppen strävar mot att senast år 2030 ska alla företagets varu-

märken använda enbart återvunna eller hållbart framställda material  

i sina kollektioner, ett mål som speglar visionen om en modeindustri 

baserad på cirkulär ekonomi. 2017 uppgick andelen återvunna eller 

hållbara material i det totala sortimentet till 35 procent.

Enligt Textile Exchange preferred Fiber Market Report är H&M-

gruppen redan en av världens största användare av ekologisk och åter-

vunnen bomull, återvunnen polyester, lyocell samt ansvarsfullt 

producerat dun. Ansvarsfull användning av vatten och kemikalier är 

andra viktiga delar i en hållbar materialframställning. H&M-gruppens 

kemikalierestriktioner är bland de striktaste i branschen. Till år 2020 

är målet att inga kemikalier som vi har identifierat som skadliga ska 

finnas i leverantörernas produktionsprocesser. H&M-gruppen har även 

en global vattenstrategi, framtagen tillsammans med Världsnaturfon-

den WWF, med syfte att bidra till förbättrad hantering av vatten 

genom plaggens hela livscykel.

MER HÅLLBAR BOMULL 2017

Ytterligare ett viktigt delmål är att 100 procent av den bomull som våra 

varumärken använder ska komma från mer hållbara källor senast år 

2020. Hållbar bomull definieras som ekologisk, återvunnen eller certi-

fierad av Better Cotton Initiative (BCI). H&M var med och grundade 

BCI som arbetar för att förbättra miljömässiga och sociala såväl som 

ekonomiska förhållanden för bomullsodlarna. 2017 stod hållbara  

källor för 59 procent av H&M-gruppens totala bomullsanvändning,  

en ökning från 43 procent 2016.

HÖJT MÅL FÖR KLÄDÅTERVINNING

Ett exempel på H&M-gruppens cirkulära förhållningssätt är klädin-

samling i butik. Sedan 2013 kan kunder lämna in begagnade kläder 

och hemtextil, oavsett märke och skick, i H&M-butiker globalt för åter-

användning eller återvinning. Även Monki, & Other Stories och 

”  Med kunder världen 
över skapar vi storskalig 
efterfrågan på cirkulära 
lösningar.”

Weekday har klädinsamling i butik. Bara under 2017 samlades 17 771 ton 

textilier in, jämfört med 15 888 ton under 2016. Målet är att senast 

från och med år 2020 samla in minst 25 000 ton årligen.

LÅNGSIKTIGHET FRÄMJAR INNOVATIONER

Mer forskning krävs för att kunna tillföra en större andel återvunna 

fibrer i plaggen utan kvalitetsförlust. För att accelerera utvecklingen 

mot ett slutet kretslopp samarbetar H&M-gruppen med flera experter, 

exempelvis organisationen Ellen MacArthur Foundation.

H&M-gruppen stöttar också entreprenörer som utvecklar idéer inom 

mode, design och hållbarhet. Ett exempel på företag som H&M-gruppen 

stöttar med både kapital och kunskap är re:newcell som utvecklar  

teknik för återvinning av cellulosabaserade textilier, som bomull och 

viskos. Re:newcells teknik tar fram en ny, mer hållbar textilmassa som 

kan användas för att skapa nya textilfibrer och användas i textilpro-

duktion. Tekniken har på sikt möjlighet att bli en kommersiell och 

skalbar lösning för hela textilbranschen. Ett annat exempel på företag 

som H&M-gruppen stöttar är Sellpy som underlättar för konsumenter 

att sälja sådant de inte längre behöver.H&M Conscious Exclusive, våren 2018.



42

H Å L L B A R u T V E C K L I ng

Klimatförändringar rör alla och behovet av 

åtgärder för att hejda den globala uppvärm-

ningen är akut. under 2017 införde H&M-

gruppen därför ett nytt ambitiöst klimatmål, 

att senast år 2040 bli klimatpositiva genom 

hela värdekedjan. Det betyder att den minsk-

ning av växthusgasutsläpp som H&M-gruppen 

bidrar till i sin värdekedja ska vara större än 

värdekedjans utsläpp.

För att nå målet kommer fokus att vara på 

ökad energieffektivitet, förnybar energi samt 

koldioxidsänkor som kan absorbera ofrån-

komliga växthusgasutsläpp.

MINSKA BUTIKERNAS ELANVÄNDNING

H&M-gruppen satte under 2017 också ett 

nytt energimål för den egna verksamheten, 

att till år 2030 ha minskat butikernas elan-

vändning per kvadratmeter och öppnings-

timme med 25 procent jämfört med 2016. 

Det innebär bland annat investeringar i ny 

teknik för belysning, uppvärmning, ventila-

tion och kyla. under 2017 var minskningen 

2,7 procent jämfört med 2016.

Klimatpositiv 
värdekedja 
2040

”  96 procent  
förnybar el i 
den egna verk-
samheten.”

Den el som användes i den egna verksamheten 

kom till 96 procent från förnybara källor 

under 2017. Målet är att använda 100 procent 

förnybar el. genom att efterfråga förnybar el 

i stor skala kan H&M-gruppen driva på 

utvecklingen av hållbara energilösningar 

i allt fler länder.

KUNDER OCH LEVERANTÖRER

En stor del av klimatpåverkan i ett plaggs 

livscykel sker utanför H&M-gruppens egen 

verksamhet. För att nå målet om en klimat-

positiv värdekedja drivs därför olika samar-

beten och program med syfte att öka 

leverantörernas energieffektivitet och 

användning av förnybar energi. 

H&M-gruppen vill också inspirera konsu-

menter till mer hållbara val och informerar 

därför kunderna om hur de bäst kan ta hand 

om sina kläder för att skona såväl plaggen 

som miljön. Ett sätt är att sänka temperatu-

ren vid tvätt från 60 till 30 grader. Klimat-

smarta tvätt- och skötselråd finns i plaggen 

hos gruppens alla varumärken.
ARKET.COM

Öppenhet och 
transparens
Ökad transparens är viktigt för att kunderna 

ska kunna göra hållbara val. Som ett av de 

första modeföretagen i världen gjorde H&M-

gruppen 2013 sin lista över leverantörer 

offentlig, på sustainability.hm.com. Företaget 

är också medlem i Sustainable Apparel Coa-

lition, en organisation som bland annat 

utvecklar Higg Index, ett bedömningsverktyg 

som mäter både social och miljömässig håll-

barhet. Målet är att göra Higg Index till en 

branschstandard och använda det för att 

märka kläder och skor. på så sätt kan kun-

derna jämföra både produkter och varumär-

ken och enkelt göra mer hållbara val.

H&M-gruppen satsar på att minska 
elanvändningen och att använda endast 
förnybar el. Ovan: kampanj från Monki 2017. 
Vänster: COS-butik i Mall of Scandinavia i 
Solna. Nedan: tillverkning av skor för COS 
hos leverantör i Portugal. Längst ned: leve-
rantörsinformation på arket.com
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H&M-gruppens hållbarhetsarbete upp-

märksammas av flera externa bedömare.

under 2017 utsåg Ethisphere Institute H&M-

gruppen till ett av världens mest etiska före-

tag för sjunde året i följd. H&M-gruppen fick 

också ta emot utmärkelsen Freedom House 

Corporate Award för sitt ledarskap och 

arbete för ökad transparens i den globala 

produktionskedjan. priset delades ut av den 

amerikanska organisationen Freedom House 

som uppmärksammar företag med starkt 

ledarskap och värderingsdrivna policies 

inom mänskliga rättigheter.

Fashion Transparency Index placerade 

H&M-gruppen på plats tre i rankningen över 

hur öppna världens 100 största modeföretag 

är med sin leverantörskedja samt sociala och 

miljömässiga påverkan.

H&M-gruppen ingår bland annat i Dow 

Jones Sustainability Index World, Dow Jones 

Sustainability Index Europe och FTSE4good, 

och är också med i global 100, analysföreta-

get Corporate Knights rankning av världens 

mest hållbara företag.

Utmärkelser 
och index

H&M-gruppen bedriver ett syste-

matiskt och målinriktat hållbarhets-

arbete genom hela värdekedjan. På sidorna 

70–73 i årsredovisningens förvaltnings-

berättelse finns information om uppföljnings-

processer, mål och nyckeltal för H&M-

gruppens arbete inom ett antal viktiga 

områden däribland mänskliga rättigheter 

och antikorruption. På sustainability.hm.com 

finns bolagets fullständiga hållbarhets- 

redovisning, som följer ramverket Global 

Reporting Initiative (GRI) samt rapporteras  

i linje med UN Guiding Principles Reporting 

Framework (UNGP RF). Här återfinns också 

uppförandekoden Sustainability Commit-

ment samt leverantörslista, policies och 

Code of Ethics.

”  H&M-gruppen 
vill bidra till 
bestående  
förbättringar.”

Hållbar tillväxt är en förutsättning för att nå 

Fn:s mål om en hållbar värld. Som köpare 

och säljare på ett stort antal marknader 

bidrar H&M-gruppen till handel som skapar 

sysselsättning världen över, bland annat 

inom textilindustrin där den exportledda 

tillväxten bidrar till att lyfta människor och 

nationer ur fattigdom.

Tillverkningen av H&M-gruppens pro-

dukter läggs ut till fristående leverantörer 

som tillsammans sysselsätter cirka 1,6 miljo-

ner människor. Inköpsmarknaderna finns 

Sustainability Commitment. För att skapa 

bestående förbättringar stöttar H&M-gruppen 

leverantörerna att själva utveckla sin verk-

samhet i riktning mot ökad hållbarhet.

RÄTTVISA LEVNADSLÖNER

Att åstadkomma strukturella förändringar 

i länder som saknar en historia av god 

arbetsmarknadsdialog är en stor bransch-

utmaning. En viktig förutsättning för varaktigt 

förbättrade arbetsvillkor i leverantörsledet, 

inklusive rättvisa levnadslöner, är en väl 

fungerande dialog mellan arbetsmarknadens 

parter. genom olika samarbeten bedrivs där-

för ett brett och aktivt arbete för att främja 

en textilindustri där alla arbetare har möjlig-

het att organisera sig och göra sina röster 

hörda, där löner revideras regelbundet, där 

det finns väl fungerande relationer mellan 

fack och arbetsgivare och där avtal kan för-

handlas kollektivt. H&M-gruppens globala 

ramavtal med fackförbunden IndustriALL 

och IF Metall är ett exempel på ett sådant 

samarbete.

på fabriksnivå arbetar H&M-gruppen för 

rättvisa levnadslöner genom den så kallade 

Fair Wage-metoden och genom utbildning 

i social dialog. Goda framsteg har gjorts och 

hittills omfattas 227 fabriker av Fair Wage-

metoden, jämfört med 140 fabriker 2016, 

medan 458 fabriker omfattas av utbildning 

i social dialog i totalt åtta länder, däribland 

Kina, Bangladesh och Kambodja.

Samarbete för goda arbets-
förhållanden i leverantörsledet

Shanghai.

Medlemmar ur arbetstagarkommitté hos leverantör i Shanghai.

främst i Europa och Asien. Med en stark lokal 

närvaro arbetar H&M-gruppen för goda och 

trygga arbetsförhållanden i leverantörsledet. 

De krav företaget ställer på sina samarbets-

partners bygger på Fn:s allmänna deklaration 

om mänskliga rättigheter, ILO-konventioner 

och lagstiftning i de enskilda länderna. Samt-

liga leverantörer förbinder sig att följa de  

sociala och miljömässiga krav som regleras 

i företagets strikta uppförandekod, 
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H&M Foundation är en icke-vinstdrivande 

global stiftelse som verkar för att driva lång-

siktig, positiv förändring för människor och 

samhällen samt förbättra levnadsvillkor och 

främja innovationer. genom partnerskap 

med organisationer runt om i världen driver 

stiftelsen förändring inom fyra områden: 

utbildning, vatten, jämlikhet och planet. 

Stiftelsen kan också bidra med katastrofstöd. 

H&M Foundation bildades efter ett beslut på 

H&M:s årsstämma 2007 med en ursprunglig 

donation om 60 miljoner kronor. I dag är 

stiftelsen finansierad av H&M-koncernens 

grundare och huvudägare familjen Stefan 

persson, som sedan 2013 donerat 1,3 miljarder 

kronor till stiftelsen.

GLOBAL CHANGE AWARD

Veganskt läder som tillverkas av druvrester 

från vinproduktion var en av de fem innova-

tioner som våren 2017 tilldelades H&M Foun-

dations pris global Change Award. global 

Change Award är en årlig innovationstävling, 

initierad av H&M Foundation för att skydda 

planeten och miljön vi lever i genom att 

skynda på skiftet till en cirkulär modeindu-

stri utan avfall.

Årets övriga vinnande idéer var: koldioxid-

bindande nylon som med hjälp av solenergi 

framställts ur biomassa; en digitaliserad 

tråd som rymmer ett plaggs innehållsför-

teckning och på det viset förenklar klädåter-

vinning; uttjänta jeansplagg som ger färg 

åt ny denim; samt biologiskt nedbrytbara 

textilier tillverkade av cellulosa från kospill-

ning. Vinnarna av global Change Award får 

dela på 1 miljon euro och får tillgång till ett 

ettårigt accelerationsprogram som drivs av 

H&M Foundation, Accenture och Kungliga 

Tekniska Högskolan. priset delades ut vid 

en ceremoni i Stockholm den 5 april 2017.

global Change Award har väckt mycket 

stort intresse sedan starten 2015. under hös-

ten 2017 fick H&M Foundation ta emot 2 600 

tävlingsbidrag från 151 länder. Vinnarna 

kommer att presenteras våren 2018.

FOUNDATION 500

Att stärka kvinnors ekonomiska ställning är 

enligt FN ett av de mest effektiva sätten att 

bekämpa fattigdom och öka ekonomisk till-

växt. under 2017 publicerade H&M Founda-

tion tillsammans med den humanitära 

organisation CARE listan Foundation 500 

med kvinnliga företagsledare från några av 

världens tuffaste startupmiljöer i 12 länder. 

Med syfte att utmana stereotyper och för-

ändra bilden av vem som kan bli företags-

ledare och entreprenör är Foundation 500 ett 

initiativ för att bidra till Fn:s globala mål för 

hållbar utveckling inom jämställdhet.

Till grund för Foundation 500-listan  

ligger lärdomar från H&M Foundations och 

CARE:s globala program för att stärka 

kvinnligt företagande. programmet löpte 

”  500 kvinnliga 
företagsledare 
från några av 
världens tuffaste 

startupmiljöer.”
2014–2017 och i dess första fas nåddes över 

100 000 kvinnor i Burundi, Elfenbenskus-

ten, guatemala, Indonesien, Jordanien, 

nepal, peru, Filippinerna, Sierra Leone, 

Sri Lanka, Jemen och Zambia. Kvinnorna 

på listan har alla varit en del av programmet. 

H&M Foundation har förlängt samarbetet 

med CARE ytterligare tre år till 2020.

ÅTERVINNING AV BLANDTEXTILIER

H&M Foundation och The Hong Kong 

Research Institute of Textiles and Apparel 

(HKRITA) presenterade under 2017 en metod 

att separera och återvinna textilblandningar. 

genom den nya metoden, som har tagits fram 

tillsammans med Ehime university och 

Shinshu university i Japan, kan nya material 

och trådar framställas ur blandmaterial med 

hjälp av en hydrotermal, kemisk process. Sam-

arbetet mellan H&M Foundation och HKRITA 

startade 2016 och löper under fyra år.

På hmfoundation.com finns mer informa-

tion om stiftelsen, som också går att följa på 

Facebook och Instagram @hmfoundation. 
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