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Zrównoważony rozwój we Fjällräven

“

Musi przecież
istnieć jakieś
rozwiązanie.
Założyciel Fjällräven: Åke Nordin

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
WE FJÄLLRÄVEN
Z myślą o przyszłych pokoleniach
Jako firma z sektora odzieży outdoorowej jesteśmy

w pełni świadomi, że wszystko, co robimy, ma wpływ
na otaczający nas świat oraz zwierzęta i ludzi, którzy go
zamieszkują. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy,
aby nasz wpływ na środowisko
był jak najmniejszy. Bierzemy
to pod uwagę na etapie projektowania, wyboru materiałów
oraz podejmowania decyzji
o miejscach produkcji naszej
odzieży i sprzętu.
Ale nie jest to łatwe. Wiemy,
że przed nami jeszcze długa
droga. Musimy iść na kompromisy i czasami powiedzieć
„nie”, choć chcielibyśmy powiedzieć „tak”. Zdarzało nam
się popełniać błędy i pewnie nadal będą się one nam przytrafiać, ale staramy się wyciągać z nich wnioski, wprowadzać innowacje i dostosowywać się do zmieniającego się
świata. Nie spoczywamy na laurach w przekonaniu, że to,
co obecnie robimy, jest już wystarczająco dobre. Kwestia
ciągłego doskonalenia we Fjällräven jest zakorzeniona
w każdym z nas.
Niemniej jednak udało nam się już osiągnąć całkiem
sporo. Od 2014 r. wdrożyliśmy nasze zobowiązanie w zakresie
puchu Down Promise, dzięki któremu dbamy o dobrostan
zwierząt poprzez 100% identyfikowalność źródeł puchu.
Od 2015 roku nie wykorzystujemy perfluorowęglowodorów
(pfc). Do 2019 roku 61% wykorzystywanych przez nas

materiałów pochodziło z kategorii dobre i doskonałe –
głównie w związku z pochodzeniem z upraw ekologicznych,
z recyklingu lub ze względu na pełną identyfikowalność
źródła surowca. Jesteśmy członkami organizacji Fair
Labor Association i inicjatywy UN
Global Compact. No i oczywiście
już od 1960 roku projektujemy
trwałe ubrania i produkty, co
jest najważniejszym, choć często
rzadziej wspominanym aspektem zrównoważonego rozwoju.
Długo użytkowana kurtka
nabiera sentymentalnego znaczenia, jest także lepsza dla środowiska. Nasze produkty
projektujemy z myślą o wieloletnim korzystaniu, które,
przy odrobinie troski ze strony klienta, może trwać przez
całe życie, a nawet kilka pokoleń. Stosujemy materiały,
które są wytrzymałe i trwałe. Tworzymy produkty, które
można łatwo naprawić, i projektujemy ubrania, które nie
wychodzą z mody.
Kierujemy się mottem naszego założyciela, Åke Nordina,
który zwykł mówić, że „musi przecież istnieć jakieś rozwiązanie”. Dołożymy wszelkich starań, aby tworzyć jeszcze
bardziej zrównoważoną odzież i sprzęt outdoorowy,
z których można będzie korzystać latami.
W tym dokumencie opisujemy zrównoważony rozwój
we Fjällräven.

“

Wszystko, co robimy, ma
wpływ na otaczający nas świat
oraz zwierzęta i ludzi, którzy
go zamieszkują.

Åke Nordin założył f irmę Fjällräven w 1960 roku — w piwnicy
swojego domu w miejscowości
Örnsköldsvik w północnej Szwecji.
Dziś marka może się pochwalić globalnym zasięgiem. Jej ponadczasowe, funkcjonalne i solidne produkty outdoorowe są dostępne
w ponad 70 krajach. Fjällräven oferuje odzież i akcesoria turys-

tyczne dla mężczyzn i kobiet, a także plecaki, namioty i śpiwory.
Fjällräven za swój priorytet uznaje odpowiedzialność wobec ludzi,
zwierząt i natury oraz wzbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania
turystyką i aktywnością na łonie przyrody. Firma jest pomysłodawcą
dwóch popularnych wydarzeń turystycznych — Fjällräven Classic
i Fjällräven Polar — które co roku przyciągają tysiące uczestników.

Zdjęcia produktów w wysokiej rozdzielczości:
www.press.fjallraven.com
W celu uzyskania szczegółowych informacji
prosimy o kontakt:
Łukasz Belowski, +48 504 295 287
lukasz.belowski@snowpr.pl
www.fjallraven.com
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Misją Fjällräven jest
inspirowanie ludzi do
podążania za naturą.

”

Natura w biznesie na zawsze
Wizją firmy Fjällräven jest stanie się najbardziej cenioną

Właśnie te wartości determinują działania Fjällräven
i utrzymują markę na odpowiednich torach. Zrównoważony rozwój jest zakorzeniony we wszystkich trzech
wartościach, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się
przenikają.Trwałe produkty (Tworzenie) pozwalają ludziom
wychodzić na łono natury (Inspirowanie), dzięki czemu
będą bardziej skłonni do ochrony przyrody (Działanie).
Wszystko to zaczyna się od odpowiedniej odzieży – kurtek,
spodni, swetrów, t-shirtów oraz plecaków – i to właśnie
tu, od zrównoważonego projektowania, zaczyna
się cała przygoda.

i zrównoważoną globalną marką outdoorową na świecie. Aby
nam się to udało, musi istnieć zdrowe środowisko naturalne, z którego można pozyskiwać materiały oraz z którego
mogą korzystać i czerpać radość entuzjaści outdooru. To
z kolei ma swoje odzwierciedlenie w misji Fjällräven, którą
jest inspirowanie ludzi do podążania za naturą. Fjällräven
działa w oparciu o trzy zasady przewodnie:
•

Rozwój trwałej, funkcjonalnej i ponadczasowej odzieży

•

Odpowiedzialne działania względem przyrody, ludzi i zwierząt

•

Inspirowanie i zachęcanie ludzi do

outdoorowej, która będzie służyć przez pokolenia

Zobowiązanie

spędzania czasu na łonie natury
oraz jej ochrony.

Zawsze z naturą
Odzież outdoorowa
i wspomnienia, które przetrwają
przez pokolenia.

Wizja
Najlepsza i najbardziej
zrównoważona globalna
marka outdoorowa.

Misja
Inspirowanie świata
do podążania za
naturą.
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Na świecie sprzedaje się

80

miliardów sztuk
odzieży każdego roku
=

400%
więcej niż
20 lat temu

Częstotliwość noszenia
ubrania przed wyrzuceniem

spadła o
w ciągu 15 lat.

%

Projektowanie z myślą o długotrwałym użytkowaniu
Firma Fjällräven została założona w 1960 roku. W tamtych

dla nas oczywiste, że często zapominamy o niej mówić.
W naszej firmie długotrwałość przejawia się w sposobie
myślenia, który jest obecny u nas od samego początku
i kieruje wszystkim, co robimy.
Ale jak tak naprawdę stworzyć produkt, który oprze się
próbie czasu? We Fjällräven robimy to w oparciu o cztery
kluczowe zasady projektowania.

czasach ludzie nie posiadali kilku różnych kurtek, par spodni,
swetrów i koszul. Każdy element garderoby musiał być
wielofunkcyjny i spełniać swoją rolę. W ciągu ostatniego
półwiecza wydatki na odzież na całym świecie spadły
*z około 10% dochodów gospodarstwa domowego do mniej
niż 5%, tak w Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jak
i w Niemczech czy Skandynawii1. Mimo to liczba ubrań
kupowanych przez konsumentów stale rośnie. W latach
30. ubiegłego wieku kobiety posiadały około dziewięciu
kompletów. Obecnie mają ich co najmniej 302. I ten wzrost
gwałtownie przyspieszył od początku tego tysiąclecia.
W latach 2000–2014 produkcja odzieży podwoiła się,
a konsumenci kupowali średnio 60% więcej ubrań rocznie3.
Chociaż każdy kupuje więcej, to kolekcja w szafie wcale się
nie zwiększa. Jeszcze dwa pokolenia temu ludzie kupowali
rzeczy, które miały służyć długo; w dzisiejszych czasach
wiele osób kupuje modne rzeczy, których urok przemija
po kilku miesiącach, a więc nie muszą być one trwałe.
Analiza organizacji Circular Fibres Initiative wskazuje,
że pełne wykorzystanie odzieży – średnia liczba tego, ile
razy ubranie zostanie użyte, zanim zastanie wyrzucone
lub zacznie gromadzić kurz w szafie – spadła w ciągu 15
lat o 36%4.
Ponieważ produkcja odzieży stała się tak tania i coraz
bardziej połączony świat umożliwił znaczne przyspieszenie
procesu wytwarzania i wysyłki, stosunek ludzi do odzieży
uległ zmianie. Ludzie nie „inwestują” już w ubranie, czyli
nie mają z nim rzeczywistej relacji lub, jak lubimy mawiać
we Fjällräven, ubrania te charakteryzuje brak „emocjonalnej
trwałości”.
Jednym z najbardziej niedocenianych, ale najważniejszych
aspektów zrównoważonego rozwoju jest długotrwałość.
Najlepsze produkty to takie, które służą latami. To tak

Filozofia
tworzenia
Wysoka funkcjonalność, niski wpływ na otoczenie
1. Funkcjonalność
Do czego ludzie będą używać tego produktu? Niezależnie od
tego, czy mamy na myśli długodystansowy trekking, wspinaczkę górską czy codzienne chodzenie po mieście, we Fjällräven
celowo umieszczamy kieszeń tam, a nie gdzieś indziej, i nadajemy kurtce taki, a nie inny fason. Jeśli produkt jest naprawdę
funkcjonalny, można na niego liczyć za każdym razem.
2. Wytrzymałość
Produkty powinny służyć latami. Niby oczywiste, ale czy
na pewno? Materiały wybieramy ze względu na ich zdolność
do sprostania wymogom szlaku. I życia. We Fjällräven dbamy
jednocześnie o równowagę między funkcjonalnością i wydajnością materiału a jego wpływem na środowisko.
3. Trwałość emocjonalna
Nie wystarczy tylko, aby materiały były solidne. Jeśli
produkt wygląda na przestarzały po dwóch sezonach, ludzie
nie będą chcieli go nosić. Dlatego we Fjällräven stawiamy na
ponadczasowy styl.
4. Możliwość naprawy
Zmęczenie materiału i jego rozdarcie są integralnym elementem aktywności na łonie natury. We Fjällräven mamy tego
świadomość, dlatego bierzemy to pod uwagę na etapie projektu.
Ponadto instruujemy entuzjastów przygód na łonie natury,
jak naprawiać nasze ubrania.

1
U.S. Bureau Of Labor Statistics - Tracking changes in consumers' spending habits, 1How America Spends Money: 100 Years in the Life of the Family Budget, The Atlantic, 1Institute for Fiscal Studies, Jubilees
compared: incomes, spending and work in the late 1970s and early 2010s, 2Sustain Your Style - What You Don’t Know About Today’s Fashion Industry, 3McKinsey - Style that's sustainable - A new fast-fashion formula,
4
Ellen MacArthur Foundation - A New Textile Economy
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Kurtka Räven z 1982 r.

Christiane Dolva Törnberg, szefowa Działu Zrównoważonego Rozwoju Fjällräven

Kurtka babci
W 1982 roku niejaka Gerd Dolva kupiła kurtkę Räven naszej

Co nam po ubraniu wykonanym z nawet najbardziej
wytrzymałej tkaniny na świecie, jeśli po roku wygląda na
przestarzałe? Odzież potrzebuje trwałości emocjonalnej,
aby chciało się ją zachować i używać przez długi czas,
a nawet przekazać następnemu pokoleniu.
W firmie Fjällräven tworzymy ubrania w ponadczasowym stylu. Projektowanie takiego produktu wymaga
spojrzenia wykraczającego poza zwykłe parametry zrównoważonego projektowania, takie jak wybór materiałów
i procesy produkcyjne. Oznacza to zdystansowanie się od
trendów modowych, ponieważ z definicji reprezentują one
style, który są popularne w konkretnym okresie. Jeśli dany
produkt ma ponadczasowy styl, warto w niego zainwestować, ponieważ w ciągu swojego okresu użytkowania nie
tylko robi się „tańszy” (koszt użytkowania), ale także staje
się integralną częścią wspomnień, którym towarzyszył.

marki. Nosiła ją przez wiele lat, czyniąc z niej powiernika
wspólnych przygód i doświadczeń, przez co ustanowiła
z nią mocną więź emocjonalną.
W 2012 roku Gerd podarowała ją swojej wnuczce Christiane Dolva Törnberg, która właśnie zaczynała pracę w roli
dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju we Fjällräven.
„Moja babcia była zaskoczona, że kurtka jej się nie znudziła”, opowiada Christiane, „ale myślała, że wynika to
stąd, że nosiła ją przez tak długi czas, a więc wiązało się
z nią mnóstwo miłych wspomnień”.
„Nie mogę nie nosić tej kurtki babci. Nie tylko dlatego,
że jest niesamowicie funkcjonalna, ale też z powodu sentymentalnej wartości, która jest z nią związana. Babcia była
bardzo dumna, kiedy mi ją przekazywała, dlatego czuję
się odpowiedzialna za ten fragment naszego dziedzictwa”.

Problem

Rozwiązanie

80%

Im więcej produkt jest używany, tym
niższe są jego koszty środowiskowe
w przeliczeniu na jedno użycie.
Wydłużenie okresu użytkowania
produktu o dwa razy zmniejsza jego
wpływ na środowisko o

ubrań przeciętnego konsumenta jest rzadko noszona
lub nigdy nienoszona,
a połowa trafia na wysypisko
przed upływem

Produkty muszą być trwałe pod
względem fizycznym,
aby służyć przez lata,
ale muszą też być

emisji CO2 z odzieży
powstaje podczas
produkcji

40%

trzech lat

50%

ponadczasowe,
aby nie wyszły z mody

Kupuj mniej noś dłużej
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Tworzymy ubrania outdoorowe
o niezrównanej jakości i funkcjonalności,
będąc jednocześnie liderem w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju.

”

Kurtka Keb Eco-Shell Fjällräven

Kurtka Keb Eco-Shell Fjällräven

Równoważenie funkcjonalności
z odpowiedzialnym rozwojem
Niezależnie od tego, czy nasz produkt ma zapewniać ciepło,

edukowania konsumentów w zakresie impregnacji naszych
suchość, świeżość czy też połączenie tych właściwości, musi ubrań, aby zachować ich funkcjonalność. Postanowiliśmy
być funkcjonalny i zrównoważony pod względem wpływu na we Fjällräven zaakceptować te kompromisy, ponieważ
środowisko. Doskonałym przykładem
dzięki nim możliwa była stopniowa
realizacji tej idei jest opracowanie przez
eliminacja szkodliwych substancji.
Dlaczego
Fjällräven oddychającej i wodoodpornej
W 2012 roku wprowadziliśmy na
perfluorowęglowodory
tkaniny bez perfluorowęglowodorów
rynek swoją pierwszą kolekcję Eco-Shell
(PFC) są niebezpieczne?
(pfc) o nazwie Eco-Shell.
z powłoką zewnętrzną bez zastosowania
To potencjalnie rakotwórcze substancje,
Dziesięć lat temu związki te (pfc)
perfluorowęglowodorów. Jednak,
które wini się za uszkodzenia nerek i problezostały wykryte w ciałach pingwinów
jak w przypadku wielu pierwszych
my z płodnością.
i niedźwiedzi polarnych. Chociaż dłuprób, finalny efekt nie był wymarzony.
To lotne związki, które mogą pokonywać
goterminowe efekty ich obecności były
Impregnat nie sprawdził się tak dobrze,
długie, kilkusetkilometrowe dystanse w powietrzu, a nawet dotrzeć do dalszych warstw
nieznane, pojawiły się sugestie, że mogą
jak planowaliśmy, a co za tym idzie,
atmosfery.
one wpływać na układ odpornościowy
ubrania nie zapewniały pełnej ochrony
Stanowią zagrożenie dla zdrowia
i hormonalny. To nam wystarczyło.
przed wodą.
ludzkiego, jeśli znajdą się w wodzie pitnej,
Postanowiliśmy zakazać stosowania
Zespół projektantów Fjällräven
nawet w tak nieznacznym stężeniu jak jedna
cząsteczka na bilion, co odpowiada mniej
perfluorowęglowodorów w naponownie
zakasał rękawy i przygotował
niż jednej łyżeczce wody w 1000 basenów
szych produktach. Decyzja ta zbiegła
nowe rozwiązanie. Efektem ich pracy
olimpijskich.
się w czasie z dodaniem przez Fjällräven
była kurtka Keb Eco-Shell Jacket, która
Mają bardzo długi biologiczny okres
do swojej oferty odzieży o oddychajązdobyła liczne nagrody i ustanowiła
połowicznego rozpadu. Wypłukanie połowy
związków znajdujących się w naszych
cych i wodoodpornych właściwościach.
nowy standard w zakresie bardziej
tkankach zajmie naszemu organizmowi ponad
Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy,
zrównoważonej wodoszczelnej odzieży.
cztery lata.
było wyprodukowanie funkcjonalnego,
Była ona dowodem, że połączenie
Praktycznie nigdy nie znikają, ponieważ
oddychającego, wodoodpornego matezrównoważonego rozwoju z funkcjogromadzą się w środowisku i ostatecznie
trafią do naszego ciała. Naukowcy znaleźli
riału bez wykorzystania najlepszego, ale
nalnością jest możliwe. Do 2015 roku
je w odległych częściach Arktyki, w glebie i
toksycznego środka impregnującego:
firma Fjällräven wycofała całkowicie
kurzu, w rybach i mięsie, w tkance ludzkiej
oraz w wodzie pitnej.
perfluorowęglowodoru.
impregnację z wykorzystaniem perfluNasz zespół ds. produktu ruszył do
orowęglowopracy. Wykorzystując mieszankę poliestru z recyklingu i dorów ze wszystkich istniejących
poliestru dziewiczego oraz nową metodę impregnacji, stwo- produktów, edukując swoich klienrzyliśmy własny materiał Eco-Shell. Musieliśmy jednak pójść tów, jak impregnować zewnętrzne
na kilka kompromisów. Nowy materiał był mniej odporny warstwy ubrań, aby zachować ich
na zabrudzenia i olej, a powłoka bez perfluorowęglowodo- optymalną jakość i funkcjonalność.
rów nie była tak trwała jak jej odpowiednik wykończony
toksycznym środkiem. W tej sytuacji powstała konieczność
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Materiał G-1000 i wosk Greenland Wax

Puch Fjällräven

Preferencje materiałowe
Według raportu CEO Agenda 20195, materiały wykorzysty-

„Żaden materiał nie jest doskonały. Wszystkie mają
mniejszy lub większy wpływ na środowisko”, wyjaśnia
Christiane. „Dlatego wykaz ten nosi nazwę listy materiałów
preferowanych, a nie listy materiałów zrównoważonych.
Wybieramy materiał, który jest lepszy od wcześniejszego”.
Idea preferencji jest tutaj kluczowa. Kiedy tylko jest
to możliwe, Fjällräven będzie wykorzystywać materiały
o doskonałych właściwościach. Ale musi to iść w parze
z ich funkcjonalnością i przeznaczeniem. Nie ma sensu
wybierać materiału, który pomimo proekologicznej jakości
szybko się zużyje, ponieważ nie sprawdzi się w warunkach
użytkowania przez klientów.

wane przez firmy są odpowiedzialne nawet za dwie trzecie
ich wpływu na takie kwestie jak woda, energia, użytkowanie
ziemi, emisje i odpady.Ten sam raport stwierdza, iż zamiana
konwencjonalnych materiałów na bawełnę organiczną
może zaoszczędzić „do 90% wody pitnej i 62% obecnie
zużywanej energii”. Podsumowując, nie chodzi więc tylko
o sposób działalności, ale też o wykorzystywane materiały.
Podstawowym materiałem Fjällräven jest G-1000,
który wykorzystujemy w zasadzie od początku istnienia.
Pierwotnie był wykonywany z oddychającej i przyjemnej
w dotyku bawełny z domieszką wytrzymałego i lekkiego
poliestru.Ten gęsto tkany materiał był następnie woskowany
i dostosowany w zależności od tego, do jakich celów był
przeznaczony. Był trwały i wszechstronny. I taki pozostawał
przez dziesięciolecia, aż do czasu pojawienia się lepszej
opcji: G-1000 Eco.
„Niektóre wykorzystywane przez nas materiały nie mają
oczywistej alternatywy”, wyjaśnia Christiane. „Czasami
jednak istnieją rozwiązania, które są wyraźnie lepsze
i spełniają wymogi zasad zrównoważonego rozwoju. Organiczna bawełna i poliester z recyklingu to dwa z nich. Tak
więc materiał G-1000 Eco to nasz fundament, jeśli chodzi
o bardziej zrównoważone materiały”.
Ale jak zdecydować, która opcja jest lepsza? W firmie
Fjällräven stosujemy Listę preferowanych materiałów i włókien
oraz wytyczne w zakresie substancji chemicznych. Narzędzia
te pomagają klasyfikować różne rodzaje materiałów, dzięki
czemu możemy wyważyć odpowiednio funkcjonalność
i kwestię odpowiedzialnego rozwoju, aby nadal podążać
we właściwym kierunku. Materiały i środki chemiczne są
sklasyfikowane w różnych kategoriach, od doskonałych
przez dobre po takie, „których nie możemy wykorzystywać”,
jak na przykład wełna z angory i perfluorowęglowodory.

Zacznij od początku
Innym elementem szerszej strategii firmy Fjällräven na
rzecz zrównoważonego rozwoju jest identyfikowalność
źródeł surowca. Jeśli wiemy, skąd pochodzi materiał, możemy łatwiej dowiedzieć się, w jakich warunkach został
wyprodukowany. Jednym z największych sukcesów firmy
Fjällräven w zakresie identyfikowalności źródeł surowca
– w istocie jednym z najlepszych w branży odzieży outdoorowej przykładów zrównoważonego rozwoju w swojej klasie6
– jest nasze zobowiązanie w zakresie puchu Down Promise.
Przed wdrożeniem tego rozwiązania długie łańcuchy produkcyjne sprawiały, że
nie wiedzieliśmy dokładnie,
skąd pochodzi wykorzystywany przez nas puch.
Aby upewnić się, że
ptakom u źródła nie
dzieje się krzywda,
postanowiliśmy
Wyprodukowany zgodnie z zasadami etyki
puch najwyższej jakości
przyjrzeć się bliżej
40 lat bogatego doświadczenia w wyrobie produktów
swojemu łańcuchoz puchu pozwoliło nam na opracowanie wyjątkowego,

Fjällräven
Down Promise

identyfikowalnego łańcucha produkcji opartego na rygorystycznych
kryteriach i kontroli wszystkich dostawców i poddostawców.
Oznacza to, że kiedy kupujesz nasz puchowy produkt,
gwarantujemy, że zawiera w 100% identyfikowalny
i wyprodukowany zgodnie z zasadami etyki
puch najwyższej jakości.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, szefowa Działu Zrównoważonego Rozwoju Fjällräven

Wełna Fjällräven z identyfikowalnego źródła

wi dostaw. Po latach pracy sformułowaliśmy nasze zobowiązanie, uznawane za najlepsze i najbardziej przejrzyste
w branży odzieży outdoorowej.
Zainicjowane w 2014 roku zobowiązanie firmy Fjällräven
w zakresie puchu obejmuje całe spektrum zagadnień, od
identyfikowalności źródła surowca po dobrostan zwierząt.
Stworzyliśmy łańcuch produkcyjny, w którym dostawcy
i podwykonawcy podlegają surowym i regularnym kontrolom.
Dobrostan ptaków jest ich najwyższym elementem, a to
oznacza zakaz skubania żywych zwierząt i wymuszanego
karmienia. Obecnie puch wykorzystywany przez Fjällräven
jest produktem ubocznym przemysłu mięsnego, a więc
w rzeczywistości jest to materiał „odpadowy”, co jednocześnie nie wyklucza stosowania w naszych produktach
wyłącznie puchu najwyższej jakości.

Drugą firmę znaleźliśmy znacznie bliżej. Podjęliśmy
współpracę z małym gospodarstwem Brattlandsgården
w pobliżu miejscowości Åre w Szwecji. Gospodarstwo to
znajduje się na tyle blisko, że pracownicy Fjällräven mogą
odwiedzać je i kontrolować sposób hodowli wyjątkowych
owiec: Jämtlands.
Większość owiec w Szwecji hodowana jest albo na wełnę,
albo na mięso, ponieważ w ten sposób można zapewnić
optymalną jakość jednego bądź drugiego surowca. Owce
Jämtlands są natomiast na tyle wyjątkowe, że łączą w sobie
i jedno, i drugie. Ich wełna jest doskonałej jakości, a pod
koniec życia zwierzęta są źródłem jakościowego mięsa.
„Ważnym elementem projektu pilotażowego Brattlands
była chęć usprawnienia naszego globalnego łańcucha dostaw
wełny, aby zapewnić identyfikowalność wszelkich aspektów
źródła surowca. W ciągu ostatnich kilku lat nauczyliśmy
się wiele o wełnie i sposobie jej pozyskiwania”, wyjaśnia
Christiane. „Nie wybraliśmy najłatwiejszej drogi, aby poznać
bliżej specyfikę wełny, ale jest ona naprawdę wyjątkowa”.
A co z emisją dwutlenku węgla? Zarówno farma
Brattlandsgården w Szwecji, jak i farmy współpracujące
z ZQ Wool są zarządzane w sposób holistyczny, co pomaga
poprawić jakość gleby i ograniczyć emisję dwutlenku węgla.
„Hodowcy owiec na wełnę często osiągają słabe wyniki,
jeśli chodzi o emisję CO2. Duża część zanieczyszczeń jest
wynikiem degradacji środowiska. Tradycyjna hodowla
owiec obejmuje duże stada, które są wypasane na małych
powierzchniach. Tak zdegradowana gleba wchłania mniej
CO2”, wyjaśnia Christiane. Z drugiej strony, holistyczne
zarządzanie nie tylko minimalizuje negatywne aspekty
hodowli owiec poprzez stosowanie mniejszej ilości nawozów
sztucznych i pestycydów, lecz także poprawia jakość trawy
i gleby. Owce są często przemieszczane, co daje trawie i glebie
szansę na regenerację i większe pochłanianie dwutlenku
węgla. To wszystko jest częścią całego cyklu, którego celem
jest przywrócenie równowagi środowiskowej”.
Mówiąc o cyklach, Fjällräven podąża w kierunku
gospodarki cyrkularnej, której ważnym elementem jest
recykling odpadów.

Od puchu do wełny
Innym materiałem pochodzenia
zwierzęcego, który jest powszechnie
wykorzystywany w firmie Fjällräven,
jest wełna. Podobnie jak w przypadku puchu, identyfikowalność źródła
surowca jest ważnym aspektem w zapewnianiu kontroli nad dobrostanem
zwierząt i wpływem na środowisko.
Firma Fjällräven wykorzystała swoją wiedzę o puchu
i rozpoczęła dwukierunkowe działania w odniesieniu do
swojego łańcucha dostaw wełny. Pierwszym z nich było
znalezienie dostawcy, który podzielałby nasze wartości
związane ze środowiskiem naturalnym i zwierzętami, ale
który byłby w stanie dostarczyć oczekiwaną ilość i jakość
surowca. Nasze wymogi spełniła nowozelandzka firma
ZQ Wool.
ZQ Wool zajmuje się akredytacją i współpracą z gospodarstwami rolnymi w całej Nowej Zelandii i Australii oraz
zapewnia dostawy wełny, jej jakość i uczciwość całego
procesu. Przede wszystkim jednak stoi na straży dobrostanu
zwierząt oraz zrównoważonego rozwoju ekologicznego
i ekonomicznego.

7
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Wełna Fjällräven Re-Wool

Owce Jämtlands

Zamknięty obieg
u nas różne zastosowania, służąc na przykład do ocieplania
Przemysł odzieżowy generuje ogromne ilości odpadów. kurtek, a także do produkcji innowacyjnego panelu tylnego
Według onz co sekundę7 pali się lub wywozi na wysypi- popularnego plecaka Lappland Hike.
W Fjällräven używamy również materiałów z recyklingu
sko ciężarówkę resztek włókienpokonsumenckiego, z których
niczych, natomiast organizacja
największą ilość stanowi poliester
Fashion Revolution podaje, że w
z recyklingu. Systemy recyklingu
latach 2015–2030 ilość odpadów
Zmierzamy we właściwym
– zwykle pozyskiwanego
odzieżowych wzrośnie o około
kierunku na drodze ku całkowitej poliestru
z plastikowych butelek – są obecnie
60%, przy czym każdego roku
identyfikacji w globalnym
dość zaawansowane.
będzie przybywać dodatkowych 57
Według raportu CEO Agenda
milionów ton odpadów, osiągając
łańcuchu dostaw wełny
2019, „szacuje się, że zastąpienie
w sumie poziom 148 milionów
do wyrobu produktów
poliestru jego odpowiednikiem
ton rocznie”8.
z recyklingu może zredukować
W przemyśle odzieżowym odFjällräven.
substancje toksyczne nawet o 90%,
Christiane Dolva Törnberg, szefowa Działu
pady dzieli się na pre- i pokonsuZrównoważonego Rozwoju Fjällräven
zużycie energii o 60%, a emisje
menckie. Mamy odpady z zakładów
o 40%”5.
produkcyjnych, odpady w postaci produktów ubocznych,
Fjällräven wykorzystuje duże ilości poliestru z recyklingu
jak w przykładzie z mięsem i wełną, opisanym wcześniej,
a także odpady, na które składają się niesprzedane produkty. w swoich tkaninach, np. G-1000 Eco i Eco-Shell.
„Zwykle mówię, że jeśli materiał pochodzi z recyklingu,
Do tego dochodzą konsumenci, którzy wyrzucają wszystko,
od odzieży po plastikowe butelki. Ale to, co jest odpadem to będzie przez nas wzięty pod uwagę”, mówi Christiane.
„Oczywiście, wszystkie materiały trzeba dokładnie sprawdla jednych osób, może być wartościowe dla innych.
Fjällräven włącza coraz więcej materiałów z recyklingu dzić. Niektóre wymagają na tyle ogromnych zasobów, aby
do wykorzystywanych przez siebie tkanin. Nie chodzi tu je przetworzyć, że gra nie jest warta świeczki. Ale kiedy
tylko o te oczywiste, jak poliester z recyklingu – używany stosunek jakości i funkcjonalności jest wystarczająco dobry,
na przykład do produkcji Re-Kånken, ale także o wełnę a oddziaływanie na środowisko jest względnie małe, mogę
powiedzieć, że materiały z recyklingu będą zawsze przez
z recyklingu, którą we Fjällräven nazywamy Re-Wool.
Historia wełny Re-Wool ma swoje początki w miejsowości nas preferowane”.
Prato w północnych Włoszech. Wełna z recyklingu pochodzi z różnych źródeł, w tym z resztek wełny ze swetrów,
resztek przędzy, a nawet ze ścinków ubrań. Wszystko to
jest zbierane razem, sortowane kolorami i rozdrabniane,
a następnie przetwarzane na nowy produkt.
Innym odpadem prekonsumenckim jest wełna będąca
produktem ubocznym przemysłu mięsnego. Pomysł na
„wełnę z odzysku” zrodził się ze świadomości marnotrawienia dużych ilości wełny w Szwecji – około 100 ton
Popularny plecak Lappland Hike marki
wełny wyrzucają tylko farmy na Gotland. Wełna jest łatwo
Fjällräven z innowacyjnym panelem
dostępnym, dobrej jakości surowcem odnawialnym. Ma
tylnym wykonanym z wełny z odzysku.
Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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To właśnie lis polarny
i jego zdolność przetrwania
w ekstremalnym klimacie
zafascynował naszego
założyciela, Åke Nordina,
który jego szwedzkim mianem nazwał swoją firmę –
Fjällräven.

Nocny obóz nad rzeką Tjäktjajĺkka, Szlak Królów, Szwecja

Lis polarny – imiennik Fjällräven

Razem znaczy lepiej
Od etapu projektowania po produkcję, od sprzedaży po

Fjällräven należy do Koalicji na rzecz zrównoważonego
rozwoju branży odzieżowej (Sustainable Apparel Coalition,
sac)9, skupiającej ponad 80 czołowych firm odzieżowych
i obuwniczych oraz organizacji pozarządowych. W ramach
Koalicji dzielimy się informacjami i najlepszymi praktykami,
aby wspierać inicjatywy na rzecz zmniejszenia środowiskowych i społecznych skutków przemysłu odzieżowego.
W 2013 r. firma Fjällräven przystąpiła do Stowarzyszenia
na rzecz Uczciwej Pracy (Fair Labor Association,fla)10.
Podobnie jak Koalicja, Stowarzyszenie zrzesza wiele
organizacji, ale koncentruje się na promowaniu praw pracowniczych i poprawie warunków pracy na całym świecie.
Członkostwo w Stowarzyszeniu umożliwiło Fjällräven
udoskonalenie podejścia do etycznego pozyskiwania
materiałów na całym świecie.
Jesteśmy też sygnatariuszami inicjatywy UN Global Compact, która obejmuje współpracę różnych firm z Organizacją
Narodów Zjednoczonych. Jej członkowie zobowiązują się do
dostosowania swoich działań i strategii do 10 powszechnie
akceptowanych zasad dotyczących praw człowieka, pracy,
walki z korupcją i ochrony środowiska.

użytkowanie przez konsumentów – założenia zrównoważonego rozwoju można osiągnąć tylko wspólnym wysiłkiem.
We Fjällräven wierzymy w siłę zespołowej pracy – od
nawiązywania bliskich i trwałych relacji z dostawcami
do edukowania klientów w zakresie reperowania i dbania
o ich odzież.
Z biegiem lat rozwijaliśmy się i stawaliśmy się coraz
bardziej międzynarodową organizacją, zarówno w zakresie
produkcji, jak i sprzedaży, staraliśmy się pielęgnować relacje
i edukować swoich dostawców, zamiast stale poszukiwać
nowych. Udało nam się to, ponieważ zawsze stawialiśmy
na partnerów, którzy podzielają nasz stosunek do środowiska i jakości.

Wspólny język
Mając to na uwadze, wspólny język, określający tę jedną wizję
stawiania natury w centrum wszystkiego, jest konieczny
dla zapewnienia ukierunkowanego działania na rzecz tego
samego celu w zoptymalizowany sposób. To tu wchodzi
na scenę Kodeks postępowania Fjällräven.
Dokument ten stanowi fundament sposobu działalności naszej firmy, a jego postanowienia nie podlegają
negocjacjom. Jest on oparty na Kodeksie postępowania
w zakładach pracy opracowanym przez Fair Labor Association i obejmuje takie zagadnienia jak prawa człowieka,
dobrostan zwierząt, ochrona środowiska, zrównoważony
rozwój i walka z korupcją.

The Arctic Fox Initiative

Współpraca, a nie współzawodnictwo
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Fjällräven współpracuje nie tylko ze swoimi dostawcami,
lecz także z konkurentami, ponieważ w kwestii zrównoważonego rozwoju nie chodzi o współzawodnictwo.
Największe firmy z branży odzieży outdoorowej i poza
nią współpracują ze sobą nad poprawą warunków pracy,
ograniczeniem wpływu na środowisko naturalne oraz
wyeliminowaniem nadużyć i korupcji.

TI

Zaangażowanie Fjällräven wykracza poza współpracę
z dostawcami i dużymi graczami z naszej branży. Współpracujemy również ze swoimi klientami, organizacjami
charytatywnymi, naukowcami i artystami, potwierdzając
nasze przekonanie, że razem możemy naprawdę więcej.
Wszystko zaczęło się od małego zwierzątka zamieszkującego północne tereny Szwecji,
od którego wzięliśmy nazwę. Lis polarny, po
szwedzku właśnie Fjällräven, był – i nadal jest
– zwierzęciem zagrożonym wyginięciem, do czego
doprowadziły polowania na niego na początku
X I NI
FO
lat 90. Zespół naukowców z Uniwersytetu
Sztokholmskiego, kierowany przez profesora
Andersa Angerbjörna, podjął działania,

Im więcej czasu spędzamy
na łonie natury, tym bardziej
będziemy chcieć ją chronić.

Fjällräven Classic w Szwecji

   Fjällräven Classic w USA

których celem było umożliwienie temu nieśmiałemu,
małemu lisowi odnalezienie swojego należnego miejsca
w środowisku naturalnym.
W 1994 roku założyciel firmy Fjällräven, Åke Nordin,
postanowił wesprzeć badania profesora Angerbjörna
i rozpowszechniać wiedzę na temat trudnej sytuacji lisa
polarnego. Obecnie na terenie krajów skandynawskich żyje
na wolności ponad 300 przedstawicieli tego gatunku.
W 2018 roku firma Fjällräven postanowiła rozszerzyć swoje
wsparcie na inne inicjatywy prośrodowiskowe. Nie byliśmy
w stanie osiągnąć wszystkiego sami, ale wiedzieliśmy, że
inne organizacje podejmują różne wysiłki, które mogliśmy
wspierać finansowo. Tak więc w 2019 roku rozpoczęliśmy
program o nazwie Artic Fox Initiative, wspierający projekty
organizacji non-profit i instytucje, których działalność
koncentruje się wokół ochrony przyrody lub zachęcania
ludzi do korzystania z jej uroków. Więcej informacji o programie Arctic Fox Initiative i związanych z nim projektach
można znaleźć tutaj.

wek z całego kraju, którzy przemierzali dziewicze obszary
północnej Szwecji.
Pomysłodawcą wyprawy był założyciel naszej firmy,
Åke Nordin, którego inspirowały spektakularne krajobrazy
i zapierające dech w piersiach widoki górskie. Chciał,
aby inni też mieli możliwość zachwycenia się pięknem
szwedzkich krajobrazów, a przede wszystkim, aby doznali
tego niesamowitego poczucia wolności, którego źródłem
jest kilkudniowa wędrówka Szlakiem Królów (Kungsleden),
ciągnącym się 110 kilometrów od miejscowości Nikkaluokta
do Abisko.
Wydarzenie okazało się sukcesem i zasiało pierwsze
ziarno. Zamysłem Fjällräven było upowszechnienie trekkingu wśród jak największej grupy ludzi, którzy z kolei będą
inspiracją dla innych, aż w końcu powstanie cała społeczność
miłośników wędrówek, którzy wraz z radością spędzania
czasu na łonie natury staną się orędownikami jej ochrony.
Obecnie wydarzenia Fjällräven Classic odbywają się
w różnych miejscach na całym świecie, przyciągając tysiące
entuzjastów trekkingu, od amatorów po zawodowców.
Fjällräven Classic nie ma charakteru zawodów ani wyścigu.
To szansa na spotkanie innych ludzi o podobnych zainteresowaniach i spędzenie miło czasu w otoczeniu przyrody.
Więcej o Fjällräven Classic można dowiedzieć się tutaj.
Oprócz Fjällräven Classic , którego ideą jest dzielenie
się przyjemnością z trekkingu, organizujemy też inne
wydarzenie o nazwie Fjällräven Polar, którego celem jest
edukacja i doświadczanie sił natury. Fjällräven Polar to
300-kilometrowa przygoda z psim zaprzęgiem prowadząca przez północne obszary Skandynawii. Nie każdy
może wziąć w niej udział; uczestnicy pochodzą wyłącznie
z konkursu. Konkurencja jest tak ostra jak arktyczna zima,
ale jej efektem jest przewartościowanie życia. Wyselekcjonowana grupa 24–30 uczestników pokazuje światu, że
dzięki odpowiedniemu ubraniu i wyposażeniu oraz wiedzy
i pozytywnemu nastawieniu każdy może stawić czoła nawet
najtrudniejszym warunkom klimatycznym. Chodzi o to, aby
zachwycić się wszystkimi aspektami natury i doceniać je,
ponieważ bez wysiłku nie ma nagrody. Więcej o Fjällräven
Polar można dowiedzieć się tutaj.

Bez natury jesteśmy niczym
Fundamentem założeń zrównoważonego rozwoju jest
idea solidności i trwałości, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Jeśli klient nawiązuje relację z produktem i ceni
jego właściwości, istnieje większe prawdopodobieństwo,
że będzie o niego dbać i użytkować przez długi czas. Ta
sama zasada dotyczy środowiska naturalnego. Z badań
przeprowadzonych w 2017 r.11 wynika, że dzieci bawiące
się na łonie natury są bardziej skłonne do pielęgnowania
i ochrony przyrody w dorosłości. A poza tym doskonale
wiemy, że natura jest dobra dla człowieka. Według badań
z 2019 r. opublikowanych w magazynie Nature12, 120 minut
tygodniowo na świeżym powietrzu poprawia nasze zdrowie
i samopoczucie. Nauka dopiero teraz opisuje to, co wszyscy
czujemy już od dłuższego czasu: przyroda jest niezbędna
nie tylko do fizycznego rozwoju człowieka, lecz także ma
kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego ludzi.
W 2005 roku firma Fjällräven zorganizowała swoją
pierwszą wyprawę trekkingową. Wydarzenie o nazwie
Fjällräven Classic zgromadziło kilkuset miłośników wędró-

Catherine Broom - Exploring the Relations Between Childhood Experiences in Nature and Young Adults’ Environmental Attitudes and Behaviours,
Mathew P. White et al. - Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing
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Tjäktja Plateau, Szlak Królów, Szwecja

Nieustanna wędrówka
Dzisiaj: Oferta Fjällräven obejmuje ubrania, które po-

poprzez połączenie rozwoju, działania i inspiracji możemy
rozwijać się w niezbędnych zrównoważonych granicach.
W miarę postępu przyglądamy się możliwościom
w zakresie nowych materiałów, udoskonalonych metod
produkcji, możliwości wypożyczania odzieży i sprzętu
oraz dalszego edukowania klientów, aby wyposażyć ich w
narzędzia potrzebne do długiego korzystania z naszych
ubrań i dbania o otaczającą ich naturę.
Mamy za sobą długą drogę, ale jeszcze nie dotarliśmy
do mety. Czy będzie to w ogóle możliwe? Czy ktokolwiek z nas pomyśli, że wszystko, co możliwe w obszarze
zrównoważonego rozwoju zostało osiągnięte? Czy może
zawsze będziemy mieć świadomość istnienia obszarów,
które wymagają poprawy. Åke Nordin powiedział kiedyś:
„wędrujemy w tym kierunku już ponad pięćdziesiąt lat
i mam nadzieję, że nigdy nie dojdziemy do celu”. Zrównoważony rozwój to podróż, a nie cel. I jest to podróż, którą
Fjällräven chce kontynuować.

zwalają cieszyć się wędrówkami na łonie natury, a także kolekcję przeznaczoną dla miłośników wspinaczki,
w której zrównoważony rozwój jest wpleciony w każdy
element odzieży. W 2019 roku 60% wszystkich włókien
poliestrowych pochodziło z recyklingu, a 70% używanej
przez nas bawełny miało ekologiczne pochodzenie. 100%
preparatów zapewniających wodoodporność nie zawiera
perfluorowęglowodorów. Cała wykorzystywana przez nas
wełna pochodzi z owiec niepoddawanych mulesingowi,
jej pochodzenie jesteśmy w stanie zidentyfikować w 42%,
a 24% pochodzi z recyklingu lub odzysku*. Emisja dwutlenku węgla, która powstaje przy jej produkcji, a której nie
da się wyeliminować, jest rekompensowana w inny sposób.
Jutro: Zrównoważony rozwój to kwestia równowagi.

W czystej definicji zaspokaja nasze potrzeby już dziś
w sposób, który nie zagraża zdolności przyszłych pokoleń
do zaspokojenia również ich potrzeb. Fjällräven wierzy, że
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…. kontynuacja realizacji celów CSR
do 2025 roku:
- 100% identyfikowalności źródeł wszystkich materiałów.
- Zmniejszenie zużycia energii o 25% we
wszystkich jednostkach.
- Zmniejszenie o 25% emisji z transportu.
- 100% zielonej energii.
- Zmniejszenie o 30% emisji z zakresu 3.
- Zmniejszenie o 30% emisji podczas
wszystkich wydarzeń.

