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Fjällrävnov trajnostni razvoj
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Mora
obstajati način.
Ustanovitelj blagovne znamke Fjällräven Åke Nordin

TRAJNOSTNI RAZVOJ BLAGOVNE
ZNAMKE FJÄLLRAVEN
Namenjeno prihodnjim generacijam
Kot podjetje, ki proizvaja opremo za dejavnosti na prostem, se zavedamo, da z vsakim dejanjem vplivamo na svet
okoli nas ter na ljudi in živali v njem. Zato si po najboljših
močeh prizadevamo maksimalno omejiti naš okoljski odtis. Ko oblikujemo, izbiramo
materiale in mesta proizvodnje
naših oblačil ter opreme, vselej
mislimo na okolje.
Vendar to ni preprosto. Zavedamo se, da nismo popolni.
Sklepati moramo kompromise
in včasih odkloniti priložnosti, ki jih želimo izkoristiti. Naše
poslovanje ni in ne bo brezhibno, vendar se bomo na svojih
napakah učili z razvijanjem inovacij in prilagajanjem. Nismo družba, ki preprosto sprejema svoje okoliščine. Nikoli
nismo zadovoljni z zadovoljivim. ‚Prostor za izboljšave‘
je ključni del miselnosti vsakogar v podjetju Fjällräven.
Kljub temu smo v zadnjem času dosegli številne mejnike.
Pri zagotavljanju dobrega počutja živali dosegamo 100 %
sledljivost v okviru zaveze Down Promise že od leta 2014.
Spojin pfc pri proizvodnji ne uporabljamo že od leta 2015.
Še pred letom 2019 je 61 % naših materialov prejelo dobro

ali odlično oceno, predvsem zaradi dejstva, da so biološki,
reciklirani ali popolnoma sledljivi. Smo člani združenja Fair
Labor Association in Globalnega dogovora OZN. Obenem
pa že od leta 1960 oblikujemo oblačila, ki trajajo desetletja,
kar predstavlja najpomembnejši, a pogosto spregledani vidik
trajnostnosti.
Jakna, ki zagotavlja dolgotrajno nošenje, je polna spominov,
hkrati pa je prijaznejša do okolja.
Naši izdelki so oblikovani tako,
da ob ustrezni negi trajajo vse življenje – morebiti celo dlje.
Ustvarjamo jih iz trpežnih in obstojnih materialov. Naše
izdelke je mogoče preprosto popraviti, dizajni naših oblačil
pa so brezčasno modni.
Pri delu nas vodijo načela našega ustanovitelja Åkeja
Nordina, ki je bil prepričan, da, obstaja boljši način‘. Zavezani smo napredovanju in razvoju bolj trajnostnih oblačil
in opreme za dejavnosti na prostem, v katerih bodo lahko
uživale generacije uporabnikov.
Ta publikacija za medije podrobno predstavlja, kako
trajnostni razvoj vidmo v podjetju Fjällräven.
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Z vsakim dejanjem
vplivamo na svet okoli nas
ter na ljudi in živali v njem.

Leta 1960 je Åke Nordin ustanovil
podjetje Fjällräven v kleti svoje hiše v
mestu Örnsköldsvik na severu Švedske.
Danes to podjetje proizvaja brezčasna,
funkcionalna in obstojna oblačila in opremo za dejavnosti na prostem,
ki se uporabljajo po vsem svetu in so na voljo v več kot 70 državah. Serijo
izdelkov podjetja Fjällräven sestavljajo oblačila za dejavnosti na prostem

in dodatki za moške in ženske kot tudi nahrbtniki, šotori in spalne vreče.
Podjetje Fjällräven svoje delo opravlja odgovorno in pri tem mu je
mar za ljudi in živali ter za ohranjanje narave in spodbuja ter ohranja
zanimanje širše javnosti za preživljanje časa na prostem. Podjetje je
pobudnik dveh priljubljenih dogodkov v naravi, Fjällräven Classic
in Fjällräven Polar, ki vsako leto pritegneta na tisoče sodelujočih.

Fotografije izdelkov v visoki ločljivosti:
www.press.fjallraven.com
Za več informacij se obrnite na:
Philipp Kloeters, +49 8139 8023-21
philipp.kloeters@fjallraven.se
www.fjallraven.com
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Svet želimo spodbuditi,
naj stopi v korak
z naravo.

”

Vedno v poslu sodelovanja z naravo
Vizija podjetja Fjällräven je postati vodilna in najbolj trajnostna svetovna blagovna znamka izdelkov za dejavnosti
na prostem. Za dosego tega cilja potrebujemo zdravo
naravno okolje, ki nam omogoča črpanje virov, ljubiteljem
aktivnosti na prostem pa ponuja okolje za rekreacijo in
raziskovanje. To je del poslanstva družbe Fjällräven – svet
želimo spodbuditi, naj stopi v korak z naravo, pri čemer
nas vodijo tri načela:
•

Razvoj trpežne, funkcionalne in brezčasne opreme

•

Odgovoren odnos do narave, ljudi in živali

•

Te vrednote predstavljajo smernice podjetja Fjällräven.
Trajnost je ključni del vsake izmed njih in so medsebojno
neločljivo povezane. Naši dolgotrajni izdelki (Razvoj)
ljudem omogočajo spoznavanje narave (Navdihovanje) in
jih s tem spodbudijo k zaščiti okolja (Aktivna odgovornost).
Vse se začne z opremo – z jaknami, puloverji, majicami s
kratkimi rokavi in nahrbtniki, oprema, ki predstavlja začetek
poti, ki temelji na trajnosti.

za aktivnosti na prostem, ki je uporabna skozi več
generacij

Obljuba
Narava za vedno
Oprema za aktivnosti na
prostem in spomini, ki
ostajajo skozi generacije.

Navdihovanje in spodbujanje ljudi

k odkrivanju življenja na prostem ter k ohranjanju in zaščiti
narave.

Vizija
Najbolj vrhunska
in trajnostna globalna
blagovna znamka opreme
za aktivnosti na prostem.

Poslanstvo
Navdahniti svet,
naj stopi v korak
z naravo.

Aktivna
odgovornost

voj

Raz

Nav
dih
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Svetovno prebivalstvo
vsako leto potroši

80

miljard kosov oblačil
=

400
%
več kot pred
20 leti

Čas uporabe oblačila
preden ga zavržemo se je

zmanjšal za
v zadnjih
15 letih

%

Oblikovanje izdelkov za celo življenje
Fjällräven je bil ustanovljen leta 1960. Tedaj ljudje niso

tako samoumevno, da ga včasih pozabimo omeniti. Gre
za način razmišljanja, ki našo blagovno znamko vodi že
od samega začetka.
A kako dejansko ustvariti dolgotrajen izdelek? V podjetju Fjällräven pri tem sledimo štirim glavnim načelom
oblikovanja.

imeli polnih omar najrazličnejših jaken, hlač, puloverjev in
majic. Vsako oblačilo je moralo služiti več funkcijam in se
ustrezno prilegati vsakemu namenu. Na vseh koncih sveta,
od ZDA do Velike Britanije, Nemčije in Skandinavije, se je
delež dohodkov, ki so ga gospodinjstva namenjala nakupu
oblačil, od polovice prejšnjega stoletja do danes, znižal z 10 %
na manj kot 5 %1. Hkrati se je število kupljenih potrošniških
oblačil postopoma povečalo. V 30. letih prejšnjega stoletja
so imele ženske v povprečju devet oblek. Danes jih imajo
vsaj 302. Ta potrošnja na področju oblačil se je v začetku
novega tisočletja še bolj skokovito povečala. Med letoma
2000 in 2014 se je proizvodnja oblačil podvojila, potrošniki
pa so v povprečju vsako leto kupili 60 % več oblačil3.
Čeprav vsakdo kupuje več izdelkov, pa jih hkrati ne
obdrži več. Pred dvema generacijama so potrošniki kupovali dolgotrajne izdelke – danes mnogi kupujejo izdelke
‚hitre mode‘ v skladu s trenutnimi trendi, ki se bodo čez
nekaj mesecev spremenili, zaradi česar trajnost blaga ni
pomembna. Analiza pobude Circular Fibres Initiative kaže,
da se je globalni izkoristek oblačil (povprečno število, ki
kaže kolikokrat potrošnik nosi oblačilo, preden ga zavrže)
v 15 letih zmanjšal za 36 %4.
Ker so stroški proizvodnje oblačil izrazito padli, vse večja
povezanost sveta pa je omogočila hitrejšo proizvodnjo in
pošiljanje, imajo ljudje drugačen odnos do oblačil. Ker ne
‚vlagajo‘ več vanje, se na oblačila ne navežejo na poseben
način – v podjetju Fjällräven pravimo, da v odnosu izgine
čustvena trajnost‘.
Eden najmanj opaženih, a najpomembnejših vidikov
trajnosti je dolgotrajnost. Najboljši izdelki so tisti, ki trajajo.
To načelo je zapisano v samem temelju podjetja Fjällräven

Filozofija
oblikovanja
Velika funkcionalnost, majhen vpliv
1. Funkcionalnost
Kakšnemu namenu bo služil izdelek? Naj gre za
dolge pohode, gorništvo ali vsakdanje mestne poti – izbira
žepov in oblik za vsako Fjällräven jakno ni naključje.
Če je izdelek resnično funkcionalen, se bo izkazal
ob vsaki priložnosti.
2. Trpežnost
Izdelki morajo biti dolgotrajni. Načelo je popolnoma
preprosto. Materiale izbiramo glede na njihovo sposobnost
kljubovanja izzivom poti. In življenja. Obenem v podjetju
Fjällräven skrbimo za ravnovesje funkcionalnosti in
učinkovitosti materialov ter njihovega vpliva na okolje.
3. Čustvena trajnost
Dolgotrajnost materialov ni dovolj. Če je izdelek
po dveh sezonah videti staromodno, ga uporabnik ne bo
želel več nositi. Zato v družbi Fjällräven izdelke
oblikujemo v duhu brezčasnosti.
4. Možnost popravil
Obrabljenost in poškodbe so del raziskovanja narave.
Pri blagovni znamki Fjällräven to sprejemamo in svoje izdelke
ustrezno oblikujemo, obenem pa ljubitelje aktivnosti na prostem izobražujemo glede popravil oblačil.

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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Jakna Räven iz leta 1982

Christiane Dolva Törnberg, vodja trajnostne naravnanosti pri blagovni znamki Fjällräven

Babičina jakna
Leta 1982 je Gerd Dolva kupila Fjällrävnovo jakno Räven.

Je oblačilo iz najodpornejše tkanine na svetu smiselno, če po
letu uporabe deluje staromodno? Da ga uporabnik obdrži
dolga leta in ga po možnosti preda naslednji generaciji,
mora oblačilo biti oblikovano s trajnostnim navdihom.
Osrednji element trajnosti pri blagovni znamki Fjällräven
predstavlja brezčasnost. Oblikovanje resnično brezčasnega
izdelka zahteva razmislek onkraj običajnih parametrov
trajnostnega oblikovanja, kot so izbira materiala in proizvodni postopki. Tovrstno oblikovanje pomeni izogibanje
modnim trendom, saj ti predstavljajo slog, ki je priljubljen
v omejenem obdobju. Če je izdelek brezčasen, je vreden
vložka, saj v svoji življenjski dobi ne postane ‚cenejši‘ (stroški uporabe), temveč vrednejši, saj postane del spominov,
ustvarjenih v naravi.

Nosila jo je dolga leta in ob tem ustvarila nešteto spominov,
zaradi česar se je na jakno globoko čustveno navezala.
Leta 2012 je Gerdina jakna prešla v roke njene vnukinje,
Christiane Dolva Törnberg, ki je pravkar postala vodja
trajnostne naravnanosti pri blagovni znamki Fjällräven.
‚Babica je bila presenečena, da se jakne ni nikoli naveličala‘, pravi Christiane, ‚vendar je menila, da ji je ostala pri
srcu zaradi dolgotrajne uporabe in, ker je v njej ustvarila
toliko lepih spominov.‘
‚Babičine jakne ne bi zamenjala za nič na svetu. Ne le,
ker je neverjetno funkcionalna, temveč tudi zaradi njene
nostalgične vrednosti. Ker mi jo je babica predala s ponosom do nje čutim odgovornost, ki bi jo čutila do družinske
zapuščine.‘

Težava

Rešitev

80 %
CO2 odtisa oblačila
nastane med
proizvodnjo

40 %

oblačil vsakega uporabnika je
redko ali nikoli uporabljenih,
polovica pa jih konča na
deponiji v manj kot

Daljša uporaba izdelka pomeni
nižje okoljske stroške n
 jegove
uporabe. Dvakrat daljša
življenjska doba izdelka zmanjša
njegov vpliv na okolje za

50 %
Izdelki morajo biti trpežni, da
zagotovijo leta uporabe,
hkrati pa morajo biti

brezčasni,

3 letih
Kupite manj nosite dlje
da nikoli ne gredo iz mode
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Prizadevamo si ponujati
opremo za aktivnosti na prostem
vrhunske kakovosti in funkcionalnosti
ter obenem biti vodilna blagovna
znamka na področju
trajnosti.
Jakna Fjällräven Keb Eco-Shell
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Jakna Fjällräven Keb Eco-Shell

Ravnotežje funkcionalnosti in trajnosti
Naj bo izdelek namenjen ohranjanju toplote, suhosti ali

temu pa smo morali ob tem skleniti nekaj kompromisov.
hladu (ali vseh treh) – biti mora funkcionalen. Vendar pa Novi material je bil manj odporen na umazanijo in olje,
mora biti funkcionalnost izdelkov uravnotežena z njihovim obenem pa je bil novi premaz dwr brez pfc-jev manj obokoljskim vplivom. Popoln primer pristopa k doseganju stojen od premazov s pfc-ji. Stranke smo morali izobraziti
tega cilja v podjetju Fjällräven je razvoj
glede večkratne impregnacije oblačil
zračne, vodoodbojne tkanine Eco-Shell
za ohranjanje njihove funkcionalnosti.
Zakaj so PFC-ji
ki, zagotavlja vse našteto brez škodljivih
To so bili kompromisi, ki smo jih bili v
škodljivi
Znanstveniki domnevajo, da PFC-ji pri
spojin pfc.
podjetju Fjällräven pripravljeni sprejeti
človeku delujejo rakotvorno, povezani so
Pred desetletjem so bili v antarktičnih
v imenu umika škodljivih snovi.
tudi, s poškodbami ledvic in reproduktivnimi
težavami.
pingvinih in arktičnih polarnih medveLeta 2012 smo lansirali prvo kolecijo
dih najdeni perfluorirani ogljikovodiki
Eco-Shell
z impregnacijo brez pfc-jev.
PFC-ji so izjemno nestabilni, pri čemer
lahko po zraku potujejo več sto kilometrov in
(pfc-ji). Čeprav njihovi dolgoročni
Kot pa se pogosto zgodi pri prvih
dosežejo celo oddaljene atmosfere.
učinki niso bili znani, so znanstveniki
poskusih, tudi naš ni izpolnil pričaPFC-ji v pitni vodi ogrožajo človekovo
domnevali, da lahko pfc-ji vplivajo
kovanj, saj oblačila niso zagotavljala
zdravje tudi v neznatnih količinah, kot je eden
na imunski in hormonski sistem. V
popolne suhosti.
na trilijon delcev, kar ustreza manj kot čajni
žlički vode v primerjavi s količino vode iz
podjetju Fjällräven je bil to zadosten
Ekipa za oblikovanje izdelkov blatisočih olimpijskih bazenov.
argument, da smo v vseh naših izdelkih
govne znamke Fjällräven se je vrnila
PFC-ji imajo zelo dolg biološki razpolovni
prepovedali uporabo pfc-jev. Ta odna delo in kmalu predstavila drugo,
čas, zaradi česar telo za izločanje polovice
ločitev je sovpadla z načrtom vpeljave
tokrat zmagovito rešitev. Jakna Keb
PFC-jev iz naših tkiv potrebuje več kot štiri
leta.
zračnih in vodoodbojnih zaščitnih
Eco-Shell je prejela številne nagrade
oblačil v obstoječo linijo izdelkov,
in začrtala nov standard na področju
PFC-ji praktično nikoli ne izginejo, temveč
se kopičijo v naravi in naposled najdejo pot
vendar brez najboljših vodoodbojnih,
bolj trajnostnih vodoodbojnih oblačil.
nazaj do nas. Raziskave so pokazale njihovo
a strupenih impregnacijskih spojin:
Skupnosti ljubiteljev aktivnosti na
prisotnost v oddaljenih delih Arktike, v prsti
in prahu, ribah in mesu ter v človeških tkivih
pfc-jev.
prostem je dokazala, da je združitev
in pitni vodi.
Ekipa za oblikovanje izdelkov je
funkcionalnosti in trajnosti mogoča. Z
poprijela za delo in ustvarila zračen in
letom 2015 smo v podjetju Fjällräven pri
vodoodbojen zaščitni material z obstojnim vodoodpornim vseh izdelkih ukinili impregnacijo
premazom (dwr), ki ni vseboval pfc-jev. Zahvaljujoč s pfc-ji ter naše stranke poučili,
kombinaciji recikliranega in novega poliestra ter nove kako ponovno impregnirati zaščiimpregnacijske obdelave smo v podjetju Fjällräven ustvarili tna oblačila za ohranitev njihove
lastniški material, ki smo ga poimenovali Eco-Shell. Kljub funkcionalnosti.
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G-1000 in vosek Greenland Wax

Puh Fjällräven

Najboljši materiali za boljši jutri
Podatki iz Agende generalnih direktorjev (CEO Agenda)

orodje imenujemo seznam ‚najboljših materialov‘ in ne
‚trajnostnih materialov‘. Odločamo se za materiale, ki so
boljši od predhodnih‘.
Koncept ‚najboljšega materiala‘ je ključni del naše
izbire. Kjer je mogoče, se v družbi Fjällräven odločamo
za materiale z odlično oceno, vendar pa morajo ustrezati
namembni funkcionalnosti in uporabi. Izbira odličnega
materiala namreč ni smiselna, če ne ustreza namenu, za
katerega ga stranka uporablja in se zato lahko hitro obrabi.

za leto 20195 kažejo, da materiali, ki jih izbere blagovna
znamka, predstavljajo do dve tretjini njenega vpliva na
področju porabe vode, energije, zemlje ter emisij in proizvodnje odpadnih materialov. Poročilo nadalje navaja, da
lahko zamenjava konvencionalnega bombaža za biološkega
pomeni do 90 % prihranek sladke vode in 62 % prihranek
energije glede na aktualno porabo. Torej ne gre le za način
dela, temveč tudi za materiale, ki jih pri delu uporabljamo.
Ključni material podjetja Fjällräven je G-1000, ki je z
nami skoraj od samega začetka. Izvorno je bil izdelan iz
zračnega, udobnega bombaža ter trpežnega lahkotnega
poliestra.To gosto tkanino smo nato povoskali in prilagodili
različnim vremenskim pogojem. Ker je bila dolgotrajna
in vsestranska, je dolga desetletja ostala nespremenjena.
Vse dokler se niso pojavile boljše tkanine, kakršna je bila
G-1000 Eco.
‚Za nekatere materiale, ki jih uporabljamo, ni vselej na
voljo alternativna rešitev, ki bi bila očitno boljša‘, pojasni
Christiane. ‚Včasih pa se pojavijo veliko boljši, bolj trajnostni nadomestni materiali, kakršna sta biološki bombaž in
reciklirani poliester. Tako G-1000 Eco za nas predstavlja
„prvi korak“ na področju trajnostnih materialov.‘
A kako izbrati najboljšega? V družbi Fjällräven uporabljamo Seznam najboljših materialov in vlaken ter Smernice
za kemikalije. S tema orodjema ocenjujemo raznovrstne
materiale, da lahko funkcionalnost svojih izdelkov uravnotežimo s trajnostjo in se s tem še naprej razvijamo v
pravi smeri. Materiale vrednotimo z ocenami od ‚odlično‘
do ‚v redu‘, v najnižjo kategorijo rezervirano za ‚vlakna
in kemikalije, ki niso primerni za uporabo‘, pa uvrščamo
angora volno in pfc-je.
„Idealen material ne obstaja, saj s proizvodnjo vseh
materialov vplivamo na okolje,“ pojasni Christiane. ‚Zato

Od samega začetka
Del celostnega pristopa k trajnosti podjetja Fjällräven je
tudi sledljivost. Če vemo iz kje material izvira, lažje izvemo
pod kakšnimi pogoji je bil proizveden. Ena najuspešnejših
zgodb o sledljivosti (in o trajnosti v celotnem sektorju
proizvodnje izdelkov za aktivnosti na prostem)6 je zaveza
Down Promise podjetja Fjällräven.
Pred vpeljavo zaveze Down Promise zaradi dolgih
proizvodnih verig v podjetju Fjällräven nismo vedeli, od
kod natančno prihaja naš puh. Da bi zagotovili, da puh
pridobivamo brez krutosti do ptic, smo se odločili pobližje
spoznati svojo dobavno verigo za oskrbo s puhom. Večletno
delo smo oblikovali v Fjällräven Down Promise, ki velja za
najboljšo in najpreglednejšo zavezo v sektorju proizvodnje
izdelkov za aktivnosti na prostem.
Zaveza Fjällräven Down
Promise, ki smo jo lansirali
leta 2014, vključuje najrazličnejša področja,
Zaveza Fjällräven
od sledljivosti do
dobrega počutja žiDown Promise
vali. Oblikovali smo
Kakovostni puh,
pridobljen na etičen način
proizvodno verigo
Zaradi naših 40-letnih obsežnih izkušenj
z rednimi strogimi
pri delu s puhom, smo uspeli vzpostaviti edinstveno,
sledljivo proizvodno verigo s strogimi kriteriji in kontrolami
vseh povezanih dobaviteljev in podizvajalcev. To pomeni, da
vam lahko ob nakupu našega izdelka iz puha jamčimo, da
vsebuje 100-odstotno sledljiv, etično pridobljen
puh najvišje kakovosti.
fjallraven.com/downpromise

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019, 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
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Christiane Dolva Törnberg, vodja trajnostne naravnanosti pri blagovni znamki Fjällräven

Fjällrävenova sledljiva volna

nadzori naših dobaviteljev in podizvajalcev. Ker je najpomembnejši del oskrbe s puhom zagotavljanje dobrega
počutja ptic, v družbi Fjällräven ne dovoljujemo skubljenja
živih ptic in prisilnega hranjenja. Naš puh je pravzaprav
stranski proizvod mesne industrije, tako da skrbimo za
pametno uporabo‚ odpadnega materiala‘, pri čemer mora
biti puh za naše izdelke vselej najvišje kakovosti.

namenjen poenostavitvi naše globalne dobavne verige
za oskrbo z volno, s čimer smo želeli zagotoviti popolno
sledljivost. V prejšnjih nekaj letih smo se veliko naučili o
volni in načinih njenega pridobivanja,‘ pojasni Christiane.
‚Pri spoznavanju volne se sicer nismo odločili za najlažjo
pot, vendar je resnično edinstvena.‘
Kaj pa emisije? Tako švedska kmetijaBrattlandsgården
kot kmetije, ki sodelujejo z organizacijo ZQ Wool, delujejo
po celostnem pristopu, s čimer pripomorejo k izboljšanju
kakovosti prsti in izoliranju ogljika.
‚Pridobivanje volne navadno ni povezano z najboljšim
odtisom CO2, ki je večidel povezan z uničevanjem okolja.
Pri običajni ovčereji se velike črede intenzivno pasejo na
majhnih travnatih področjih. S tem osiromašijo prst, ki
vpije manj CO2,‘ pojasni Christiane. ‚Po drugi strani pa
celostno upravljanje, zahvaljujoč manjši porabi kemičnih
gnojil in pesticidov, zmanjša negativne vidike ovčereje ter
obenem izboljša kakovost trave in prsti. Pašne površine se
pogosto menjujejo, s čimer se lahko trava in prst obnovita
ter s tem zajameta več ogljika. Vse je del velikega kroga, v
katerem se narava skuša vrniti v ravnovesje.‘
Krožnost je v podjetju Fjällräven cilj tudi na gospodarskem
področju, pri čemer imajo pomembno vlogo cikli odpadkov.

Od puha do volne
Še en material živalskega izvora, ki
ga v podjetju Fjällräven obožujemo,
je volna. Kot pri oskrbi s puhom tudi
pri pridobivanju volne vzdržujemo
sledljivost, ki je pomemben vidik
zagotavljanja nadzora nad počutjem
živali in okoljskimi vplivi proizvodnje.
V podjetju Fjällräven smo na osnovi
našega znanja o puhu oblikovali dvojni pristop k dobavni
verigi za oskrbo z volno. Najprej smo poiskali dobavitelja
z istimi vrednotami glede narave in živali, ki nam je lahko
zagotovil ustrezno količino in kakovost volne. Našli smo
ga v novozelandski organizaciji ZQ Wool.
ZQ Wool akreditira kmetije na Novi Zelandiji in v Avstraliji ter v sodelovanju z njimi zagotavlja dobavo, kakovost
in integriteto volne, v prvi vrsti pa skrbi za dobro počutje
živali ter okoljsko in gospodarsko trajnost.
Pri drugi možnosti smo morali veliko bolj zavihati
rokave. Partner Fjällrävena je postala majhna kmetija
Brattlandsgården blizu švedskega mesta Åre. Ker se nahaja
nedaleč stran, jo naše osebje pogosto obiskuje in si ogleduje
ovce edinstvene pasme Jämtlands.
Večina švedskih ovc je rejenih z enim samim namenom,
saj s tem rejniki zagotovijo optimalno kakovost bodisi volne
ali mesa. Ovce pasme Jämtlands predstavljajo čudovit kompromis, saj je njihova volna izredno kakovostna, uporabno
pa je tudi njihovo meso.
‚Pilotni projekt s kmetijo Brattlands je bil v veliki meri

7

Vse se vrača
Oblačilna industrija proizvede ogromno količino odpadnega
materiala. Po podatkih ozn se na deponijah vsako sekundo
odvrže ali sežge manjši tovornjak tekstila7, organizacija
Fashion Revolution pa ocenjuje, da ‚se bo med letoma
2015 in 2030 količina odpadnega tekstila povečala za 60
%, saj vsako leto proizvedemo dodatnih 57 milijonov ton
odpadnega materiala, kar skupno pomeni 148 milijonov
ton na leto‘8.
V oblačilni industriji odpadni material delimo na pred- in
popotrošnega. Kategoriji vključujeta presežni material iz
tovarn, odpadne stranske proizvode (kot sta zgoraj omenjena
meso in volna), neprodane zaloge ter odpadne potrošniške

UN Environment Programme - Putting the brakes on fast fashion, 8Fashion Revolution - Waste - Is it “really” in fashion?
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Fjällrävenov Re-Wool

Pasme Jämtlands

izdelke, kot so oblačila in plastenke. A odpadni material različico zmanjša količino strupenih snovi do 90 %, porabo
ene osebe je lahko zaklad druge.
energije za 60 % in emisij za do 40 %5.‘
V podjetju Fjällräven v mešanice naših tkanin vse pogoV podjetju Fjällräven v naših mešanicah tkanin uporabsteje vključujemo reciklirane izdelke – in ne le tiste najo- ljamo veliko recikliranega poliestra, in sicer v materialih,
čitnejše, kot je reciklirani poliester,
kot sta G-1000 Eco in Eco-Shell.
iz katerega smo izdelali Re-Kånken.
‚Navadno pravim, da nas zaniV naših izdelkih uporabljamo tudi Napredujemo v pravi smeri na ma vsak material, da je le reciklireciklirano volno, ki jo imenujemo
ran,‘ pojasni Christiane. ‚Seveda
poti k celotno sledljivi globalni se podrobno seznanimo z vsakim
Re-Wool.
Zgodba volne Re-Wool se je zadobavni verigi volne za vse materialom. Nekateri za reciklažo
čela v mestu Prato v severni Italiji.
zahtevajo tolikšno porabo virov, da
Fjällrävnove izdelke.
Reciklirana volna v obrat prispe iz
se ta preprosto ne splača. V nasprotju
Christiane Dolva Törnberg, vodja trajnostne naravnanosti
različnih virov - od ostankov volne
pa pri materialih z dovolj dobro
pri blagovni znamki Fjällräven
od puloverjev, ostankov preje na stožcih in celo odrezkov z kakovostjo in funkcionalnostjo ter majhnim vplivom vselej
oblek. Vsa volna je nato zbrana, barvno razvrščena, razrezana damo prednost recikliranim‘.
in preoblikovana v nove izdelke.
Odpadni predpotrošni material predstavlja tudi volna,
ki ostane kot stranski proizvod v mesni industriji. Zamisel
za predelano volno se je v podjetju Fjällräven porodila zaradi velikih količin volne, ki na Švedskem redno konča na
deponijah – samo kmetije na otoku Gotland proizvedejo
100 ton odpadne volne letno. Ta volna je preprosto dostopna, visokokakovostna in trajnostna. Uporabljamo jo za
različne namene, npr. za toplotno izolacijo jaken in celo v
inovativni hrbtni plošči nagrajenega nahrbtnika Lappland
Hike blagovne znamke Fjällräven.
V družbi uporabljamo tudi popotrošne reciklirane
materiale, med temi največ recikliranega poliestra. Sistem
za reciklažo popotrošnega poliestra, ki ga najpogosteje
pridobimo iz plastenk, je danes že zelo napreden.
Nagrajeni nahrbtnik Lappland Hike
Agenda generalnih direktorjev (CEO Agenda) za leto 2019
blagovne znamke Fjällräven z inovativno
ocenjuje, da lahko‚ zamenjava poliestra z njegovo reciklirano
hrbtno ploščo iz predelane volne.

Global Fashion Agenda - CEO Agenda 2019
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Arktična lisica je s svojo sposobnostjo preživetja v skrajnem
podnebju tako prevzela našega
ustanovitelja, Åkeja Nordina, da
je svoje podjetje za proizvodnjo
opreme za aktivnosti na prostem poimenoval z njenim švedskim imenom – Fjällräven.

Nočni tabor ob reki Tjäktjajåkka na Kraljevi poti na Švedskem

Arktična lisica, soimenjakinja blagovne znamke Fjällräven

Skupaj smo boljši
Od oblikovanja do proizvodnje, od prodaje do konca uporabe – trajnost lahko dosežemo zgolj s skupnimi močmi.
V podjetju Fjällräven verjamemo v sodelovanje, naj bo na
področju sklepanja tesnih vezi z dobavitelji ali izobraževanja
strank glede popravil in skrbi za njihovo opremo.
Ker smo v družbi Fjällräven skozi leta postali bolj mednarodni tako v proizvodnji kot v prodaji, si prizadevamo
vzdrževati naša razmerja, pri čemer izobraževanju obstoječih
strank dajemo prednost pred stalnim pridobivanjem novih.
Pri tem smo uspešni, ker od vselej sodelujemo z dobavitelji,
ki delijo naše poglede na okolje in kakovost.

prakse s katerimi si prizadevamo zmanjšati vpliv oblačilne
industrije na okolje in družbo.
Leta 2013 je Fjällräven postal član združenja Fair Labor
Association (fla)10. Kakor sac je tudi fla organizacija s
številnimi deležniki, vendar sta njeni osrednji nalogi podpiranje pravic delavcev in izboljševanje delovnih pogojev
na globalni ravni. S pomočjo fla smo lahko v podjetju
Fjällräven izboljšali svoj pristop do etičnega pridobivanja
virov po vsem svetu.
Fjällräven je obenem podpisnik Globalnega dogovora
OZN, ki predstavlja partnerstvo med podjetji in Združenimi
narodi. Podpisniki dogovora so zavezani k usklajevanju
svojega dela in strategij z desetimi univerzalno sprejetimi
načeli, ki se nanašajo na človekove pravice, delo, preprečevanje korupcije in okolje.

Skupni jezik
Skupni jezik, ki postavlja naravo v središče vsega, je nujen
za zagotovilo, da vse harmonično teče proti istemu cilju. V
ta namen smo v podjetju Fjällräven oblikovali naš Kodeks
ravnanja.
Ta dokument predstavlja temelj našega poslovanja, pri
katerem ne sklepamo kompromisov. Ustvarili smo ga na
osnovi Kodeksa ravnanja na delovnem mestu društva Fair
Labor Association , njegova vsebina pa pokriva področja, kot
so človekove pravice, dobro počutje živali, zaščita okolja,
trajnostni razvoj in preprečevanje korupcije.

Pobuda Arctic Fox Initiative

Sodelovanje, ne tekmovanje
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Sustainable Apparel Coalition, 10Fair Labor Association
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V podjetju Fjällräven ne sodelujemo zgolj z našimi dobavitelji. Sodelujemo tudi s konkurenco, saj pri ustvarjanju
trajnostnosti ni prostora za tekmovanje. V skupini največjih proizvajalcev opreme za aktivnosti na prostem in
drugih izdelkov si z združenimi močmi prizadevamo za
izboljšanje delovnih pogojev, zmanjšanje vpliva na okolje
ter izkoreninjenje slabih praks in korupcije.
Fjällräven je del zveze Sustainable Apparel Coalition
(sac)9, sektorske skupine, ki vključuje več kot 80 vodilnih
družb na področju proizvodnje oblačil in obutve ter nevladnih organizacij. Izmenjujemo si informacije in najboljše

TI

Naše sodelovanje sega onkraj dobaviteljev in velikih akterjev
v industriji. V podjetju Fjällräven sodelujemo tudi s svojimi
strankami, dobrodelnimi organizacijami, znanstveniki in
umetniki, ki vsakič znova potrdijo naše prepričanje, da smo skupaj boljši.
Vse se je začelo z živalico s severa Švedske,
po kateri je bila poimenovana blagovna
znamka Fjällräven. Arktična lisica je bila v
Skandinaviji že tedaj ogrožena vrsta, saj je
bila zaradi prekomernega lova v začetku 90.
let prejšnjega stoletja na robu izumrtja.
X I NI
Na pomoč ji je priskočila skupina razFO
iskovalcev z Univerze v Stockholmu
pod vodstvom profesorja Andersa
Angerbjörna, ki so skromni zverinici pomagali ponovno zaživeti
v divjini.
Leta 1994 je ustanovitelj blagovne znamke Fjällräven, Åke

Več časa v naravi
pomeni večjo predanost
njeni zaščiti.

Fjällräven Classic Švedska

   Fjällräven Classic ZDA

Nordin, podprl Angerbjörnovo raziskovalno delo in s tem
pripomogel pri ozaveščanju javnosti o arktični lisici in
njenemu boju za preživetje. Danes v skandinavski divjini
živi več kot 300 arktičnih lisic.
Leta 2018 smo v podjetju Fjällräven sklenili podporo arktični lisici razširiti na druga okoljska področja. Vsega nismo
mogli doseči brez pomoči – in ker smo vedeli, da je k istim
ciljem stremelo več organizacij, smo jih finančno podprli.
Tako smo leta 2019 lansirali pobudo Arctic Fox Initiative,
ki nudi podporo neprofitnim projektom in organizacijam,
ki pomagajo ohranjati naravo ali si prizadevajo, da bi v njej
uživalo večje število ljudi. Več informacij o pobudi Arctic
Fox Initiative in povezanih projektih najdete tukaj.

Dogodek je bil uspešno izveden, obenem pa je v podjetju
Fjällräven predstavljal zametek nečesa novega. Zdelo se
nam je, da bi lahko z večjo dostopnostjo pohodništva k temu
pritegnili več ljudi ter s tem ustvarili skupnost pohodnikov,
ki v naravi ne bi zgolj uživali, temveč bi jo tudi varovali.
Danes dogodke Fjällräven Classic organiziramo na
različnih mednarodnih lokacijah, skupno pa se jih udeležuje več tisoč navdušenih pohodnikov, od začetnikov do
strokovnjakov. Dogodki Fjällräven Classic niso tekmovanja
ali dirke – udeležencem ponujajo priložnost za druženje in
uživanje v nepozabnih pohodih. Več informacij o dogodkih
Fjällräven Classic si lahko ogledate tukaj.
Medtem ko je bistvo dogodkov Fjällräven Classic skupno
uživanje v pohodništvu, pa je v osrčju dogodkov Fjällräven
Polar izobraževanje in doživljanje moči narave. Fjällräven
Polar predstavlja pustolovščino na pasji vpregi, ki udeležence popelje 300 km skozi skandinavsko Arktiko. Ker so
mesta omejena, je udeležba mogoča le preko tekmovanja,
ki je neizprosno kot arktična zima, vendar pa zagotavlja
nepozabno izkušnjo. Cilj dogodka, ki se ga udeleži 24–30
izbrancev, je dokazati, da lahko z ustrezno opremo in
znanjem ter pozitivno energijo vsakdo izkusi tudi najbolj
neusmiljeno zunanje okolje. Udeleženci se naučijo ceniti
vse plati narave, saj brez izzivov ni nagrad. Več informacij
o dogodkih Fjällräven Polar si lahko ogledate tukaj.

Brez narave nas ni
Dolgoživost – tako fizična kot čustvena – je v osrčju trajnosti. Če uporabnik ustvari vez s kakovostno oblikovanim
izdelkom, ki ga ceni, bo bolje skrbel zanj in ga uporabljal
dlje. Enako velja za ohranjanje narave. Študija11(study11)
iz leta 2017 je pokazala, da otroci, ki se igrajo na prostem,
pogosteje odrastejo v osebe, ki cenijo in varujejo naravo.
Poleg tega nam narava dokazano koristi – študija iz leta
2019, objavljena v reviji Nature12, je pokazala, da s 120 minutami na teden v naravi izboljšamo svoje zdravje in počutje.
Znanost šele danes ugotavlja, kar vsi čutimo že od nekdaj:
narava za preživetje človeštva ni nujna le na fizični, temveč
tudi na psihološki ravni.
Leta 2005 smo v družbi Fjällräven organizirali naš prvi
pohodniški dogodek, Fjällräven Classic. Udeležilo se ga
je nekaj sto pohodnikov istih nazorov z različnih delov
Švedske, ki so se podali na taborniško odpravo v divjino
na severu države.
Zamisel se je porodila ustanovitelju Fjällrävena, Åkeju
Nordinu. Ker so ga od vselej navdihovale dramatične
krajine z osupljivimi razgledi s švedskih gora, je želel, da
bi isto okolje in, še pomembneje, isti občutek svobode na
nekajdnevnem pohodu doživeli tudi drugi. V ta namen je
Åke izbral pot Kungsleden (kar v švedščini pomeni „Kraljeva
pot“), ki s 110 kilometri povezuje Nikkaluokto in Abisko.

Pustolovščina na pasji vpregi Fjällräven Polar

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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Planota Tjäktja, Kraljeva pot, Švedska

Pohod v prihodnost
Danes: Nabor izdelkov Fjällräven vključuje tako oblačila za

razvoja, navdiha in negovanja odgovornega odnosa omogoča
trajnostno rast znotraj meja našega planeta.
Ko razmišljamo o prihodnosti, iščemo načine za izboljšanje materialov, proizvodnih metod ter možnosti najema
opreme in nadaljnjega izobraževanja uporabnikov, da bodo
lahko uspešno vzdrževali svojo opremo in varovali naravo.
Zgodovina Fjällrävena je dolga, vendar še nismo na koncu
poti. Pa bomo nekega dne res dosegli cilj trajnosti, ko si
bomo lahko pomeli roke ob uspešno zaključenem delu?
Mar nismo lahko vselej še boljši? V besedah Åkeja Nordina,
„naš pohod traja že preko petdeset let – upam, da nikoli ne
pridemo do cilja.“Trajnost je namreč pot, ne cilj. Pot, na
katero smo se v podjetju Fjällräven podali predano.

vsakdanje sproščene poti v naravo kot kolekcijo za osvajanje
vrhov, pri čemer je načelo trajnostnosti sestavni del vsakega
izdelka. Leta 2019 je bilo 60 % vsega našega poliestra recikliranega, 70 % vsega bombaža pa biološkega. 100 % naših
vodoodbojnih premazov je brez pfc-jev. Vsa naša volna je
pridobljena brez metode mulesing, 42 % volne je sledljive,
24 % pa reciklirane ali predelane*. Emisije, ki se jim ne
moremo izogniti, nadomestimo z okoljevarstvenimi ukrepi.
Jutri: Trajnost temelji na ravnovesju. Trajnostni razvoj

lahko najbolj jasno opredelimo kot izpolnjevanje potreb
na način, ki izpolnjevanje potreb omogoča tudi prihodnjim
generacijam. V podjetju Fjällräven verjamemo, da združenje
1968
Jakna Greenland (narejena iz
ostankov materiala)

1979
Fjällräven
tedni

1994

2015

Save the Arctic Fox

Impregnacija
vseh tkanin
brez PFC-jev

1997
Fjällräven Polar

2014
2013

2005

Down
Promise

2016

Kajka z lesenim
okvirjem

Fjällräven
Classic

Re-Kånken

2015
2013

2012

Prvo poročilo o
družbeni odgovornosti podjetij
(CSR report)

2014
Začetek
projekta
Swedish
Wool

2017

G-1000 Eco
na vseh novih
izdelkih

Globalni prodor
Classica

2018

2018

Predelana
volna

Volna
Brattland

Polar 2.0

2011
Eco-Shell

2019

2019

Podpis pobude Pobuda
Globalni sporazum Arctic Fox
ZN za podnebne Initiative
spremembe

*Stanje v letu 2019

13

2019
Bergshell

… nadaljevanje poti s prihodnjimi cilji CSR (družbene
odgovornosti podjetij) do leta 2025:
- 100 % sledljivost vseh materialov.
- 25 % zmanjšanje porabe energije pri vsem delu.
- 25 % zmanjšanje emisij pri prevozu.
- 100 % zelena energija.
- 30 % zmanjšanje emisij obsega 3.
- 30 % zmanjšanje emisij na vseh dogodkih.

