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VI ÄR INTERSPORT
De flesta känner till Intersport. Men vad känner de? Vi
vill få dem att känna mer. Känna mycket. Och förmedla
just det där som Intersport faktiskt står för och är så
bra på. Kunskap och engagemang. Och en fantastisk
bredd. Vi är med och skapar förutsättningarna för ett
aktivt liv. Varje dag. Det har vi gjort ända sedan 1968.
Det är betydligt längre än våra konkurrenter. Att
Intersport har varit med så länge betyder att vi har varit
med och skapat många stora sportögonblick. Vi har
förenat massor av svenskar i stora stunder fyllda med
nervositet och glädje.
Men också de där egna sportögonblicken. Som när
jag tog mina första skär i mina vita skridskor och den
stora knallgula JOFA-hjälmen. Eller när jag sprang
min första mil, fast jag inte trodde att jag skulle orka.
Alla de där ögonblicken är viktiga och spelar roll. Alla
dagar räknas. Intersport står bakom det aktiva livet.
Oavsett om jag är glad amatör eller tävlar på elitnivå.
Vi springer med i löpspåret, utmanar i skidbacken, har
skorna till både padel och fotboll, den allra första cykeln
och den där snabba avancerade racern. Men inte bara
det. Vi har också plaggen för det aktiva livet varje dag.
Vi rustar våra kunder för att cykla till jobbet, gå ut med
hunden i ur och skur, vara med i stegtävlingen med
kollegorna, rulla barnvagnen trots att det snöar, dra på
våra vita sneakers när gatorna sopats, stå vid sidlinjen
och peppa eller i en kall ishall och stötta.
Intersport skapar också viktiga möjligheter i
föreningslivet. Ger tillbaka för att få små att växa.
Våga drömma stort. Runt om i landet finns vi där.
Och vem du än är står Intersport bredvid och hejar på
med utrustning, engagemang, kunskap, tips och ger
förutsättningarna till mer glädje och stora stunder. Vi
använder all vår kunskap och vårt engagemang som
vi byggt upp genom åren och tar med oss det när vi
tänker framåt och utvecklar nya produkter. Vi har koll
på den här säsongen. Och nästa. Vi kan. Vi förstår. Och
vi motiverar. Vi är med varje dag, året runt. I vind, blåst,
mörker, regn och solsken. Vinter, vår, sommar och höst.
I värme och kyla. Alla dagar är vi med. Vi sviker inte. Så
ska det kännas.

Om Intersport
Intersport är en av Sveriges ledande sportkedjor och
har sedan starten 1968 arbetat för en mer aktiv livsstil.
För oss spelar det ingen roll om du tränar för att ha
kul, för att motionera eller för att vara bäst när det är
dags att tävla. Eller om du stöttar vid sidan eller vill ha
mer rörelse i vardagen. Vi vill hjälpa dig, utbilda dig och
stötta dig oavsett erfarenhet, ambition och behov.
Vi brinner för den svenska idrottsrörelsen och för
att idrott ska vara för alla. Vi har genom stark lokal
förankring Sveriges största föreningsverksamhet och
ger tillbaka till föreningslivet.
Sveriges mest inspirerande sportdestination
Genom våra digitala kanaler, 100 butiker över hela
landet och vår specialistkedja Löplabbet vill vi, med rätt
produkter, kunskap och engagemang, skapa en mer
hållbar livsstil för våra kunder och vara Sveriges mest
inspirerande sportdestination.
Vi omsätter 2,6 miljarder kr och är sedan 1974 en del
av Intersport International, världens största sportkedja,
med en omsättning om 120 miljarder i 57 länder.
Vision
Intersport är Sveriges mest inspirerande
sportdestination!
Mission
Vi skapar en köpupplevelse i världsklass och inspirerar
till ett hållbarare liv!

Vi brinner för
den svenska
idrottsrörelsen.

Affärsidé
Intersport ska skapa lönsamhet genom att sälja sport
och sportmode till privatpersoner, föreningar och
företag som söker ett aktivt och hållbarare liv.

FÖR ALLA AKTIVA DAGAR.

3

VD HAR ORDET

Som ny VD för Intersport Sverige är det mycket jag
är stolt över; vår service och kunskap, vårt breda
produktutbud som skapar större möjligheter till ett
aktivt liv och inte minst vårt arbete med att stötta
föreningslivet. Jag ser också stor potential i hur vi
på ett bättre och mer effektivt sätt säkerställer en
mer hållbar värdekedja för att värna om jordens
resurser och bli än mer transparenta i det vi gör.
Intersports mission är att skapa en köpupplevelse
i världsklass och inspirera till ett hållbarare liv.
Ett hållbarare liv är flerdimensionellt. Aktivitet
och fysisk rörelse skapar ökat välbefinnande för
utövaren, det är samtidigt viktigt att produkterna
som används vid utövandet också är hållbart
framtagna. Våra kunder ska vara trygga med att
våra produkter erhåller hög kvalitet för en lång
hållbarhet och är ansvarsfullt producerade.
En stor eloge till medarbetarna!
Det har varit ett minst sagt händelserikt år vi lämnar
bakom oss. En pandemi som tog hela världen,
Sverige och branschen med storm på ett sätt vi aldrig
hade kunnat förutspå, varken dess dignitet eller
påverkan. Stora negativa konsekvenser för handeln
ledde oss in i en rekonstruktion. Efter mycket hårt
arbete med stort engagemang från medarbetare och
samarbetspartners så kom vi ut på andra sidan med
en mer stabil grund att stå på för det nya året.

Våra medarbetare runt om i landet har under året
återigen visat på en enorm kraft. Det engagemang
som finns och alla de lösningsorienterade och
duktiga medarbetare som gör sitt yttersta i medoch motgång inspirerar mig så mycket. Jag är
övertygad om att våra medarbetares energi, och de
fokus vi har på att förbättra kundmöte och arbete i
butik genom Köpupplevelse i världsklass, sträcker
sig hela vägen ut till kund.
Hållbarhet
Året har präglats av pandemin och dess effekter på
vår verksamhet. Trots stor turbulens har hållbarhet
funnits i vårt medvetande men när vi summerar
året ser vi att vi inte lyckats ta initiativ i den takt vi
först planerat, givet det utmanande läget.

“

Vårt hållbarhetsarbete under året skulle jag
beskriva som grundläggande. Flera viktiga delar
har kommit på plats under året och vi har en
tydligare bild hur vi kan och hur vi ska arbeta för
att minska vår miljöpåverkan i verksamheten
framöver, men vi har mycket kvar att göra.
Hållbarhetsarbetet kommer ges mer ljus under
det kommande året. Vi ser över nya cirkulära
affärsmodeller och vill belysa vikten av transparens
gentemot våra kunder. Något vi ser som avgörande
för att möta efterfrågan som för många är en
avgörande del av kundresan. Vi har definitivt mer
att ge, det ska vi bevisa 2021!

“

Vi vill belysa vikten
av transparens
gentemot våra kunder

“

Intersport inspirerar och skapar möjligheter till en
aktiv och hållbar livsstil. Hållbarhetsperspektivet
finns med i alla beslut och ska finnas i medvetandet
hos alla medarbetare – i butik, på servicekontoret
och centrallagret - för att hela tiden göra så
hållbara val som möjligt och skapa en mer hållbar
verksamhet.
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INTRESSENTER

VÄSENTLIGHETSANALYS
Vårt arbete med väsentlighets- analysen
påbörjades 2017. Då identifierades våra
viktigaste intressenter och hållbarhetsområden utifrån tre dimensioner för
hållbar utveckling; ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet.
För att säkerställa att vi systematiskt
möter våra intressenters krav och
behov arbetar vi utifrån en modell som
visar våra viktigaste intressenter, hur
vi interagerar och kommunicerar med
dem och vilka de prioriterade områdena
är.
Intressentmodellen
uppdateras
årligen utifrån omvärldsanalyser och
intressentdialoger.

Kunder
- Slutkunder

KOMMUNIKATION
Interaktion fysiskt och digitalt
(butik och E-handel)

OMRÅDEN
Hållbart & Aktivt liv

Kundtjänst

Kontroll av leverantörskedjan avseende
arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

Interaktion via Club Intersport och sociala
medier

Säkra produkter fria från skadliga
kemikalier

Regelbundna marknadsundersökningar
(inkl. enkätundersökningar)

Miljöpåverkan

Anställda

Värdegrund

- Butik

Intranätet

Kontroll av leverantörskedjan avseende
arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

(Intersport & Löplabbet)

- Centrallager
- Servicekontor

Medarbetarsamtal (årligen)
Personalmöten (månadsvis)
Fysiska och digitala utbildningsprogram
Visselblåsarfunktion
Medarbetarundersökning

Transparens

Säkra produkter fria från skadliga
kemikalier
Jämställd och icke-diskriminerande
arbetsplats
Hållbart & Aktivt liv

Skyddskommitté (kvartalsvis)
Samverkansmöte med arbetsplatsombud
(månadsvis)

Studenter

Praktikplatser

Transparens

Rapporter, uppsatser & avhandlingar

Miljöpåverkan
Jämställd och icke-diskriminerande
arbetsplats

Leverantörer

E-mail

- Leverantörer
interna märken

Digitala möten
Fysiska möten

Långsiktiga affärsrelationer

- Leverantörer
externa märken

Fabriksbesök

Säkra produkter fria från skadliga
kemikalier

Enkätundersökning

Kontroll av leverantörskedjan avseende
arbetsmiljö och mänskliga rättigheter
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INTRESSENTER

VÄSENTLIGHETSANALYS

KOMMUNIKATION

OMRÅDEN

Investerare

Styrelsemöten månadsvis

Hållbarhetsredovisning

- Styrelse
- Ägare

Regelbundna analyser och uppföljning av
företagsresultat

Transparens
Due Diligence
Hållbart & Aktivt liv
Etiskt agerande i verksamheten
Hållbart ekonomiskt resultat

IIC

E-mail
Digitala möten

Jämställd och icke-diskriminerande
arbetsplats

Strategiska planeringsmöten

Hållbart ekonomiskt resultat

Gemensamma utbildningar

Etiskt agerande i verksamheten

Workshops
Myndigheter &
organisationer

Lagstiftning

Arbetsmiljö & Anställningsvillkor

- Statliga
myndigheter

Kontroll och uppföljning
Arbetsmiljöinspektioner

Säkra produkter fria från skadliga
kemikalier

- Tillsynsmyndigheter

Medbestämmande
Analys av företagsresultat

Transparens
Etiskt agerande i verksamheten

- Fackförbund
- Ideella
organisationer
- Miljöorganisationer
- Djurskyddsorganisationer
- Svensk Handel
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HÅLLBARHETSRAPPORT 2020
Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra hela
vår verksamhet. För 2021 vill vi att varje del
av företaget ska jobba aktivt med hållbarhet
mot våra målsättningar. Syftet med rapporten
är att våra intressenter ska få ta del av hur vi
arbetar med hållbarhetsfrågor genom hela vår
värdekedja och i vår verksamhet.

Intersport stödjer Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbar utveckling. Målen syftar till
att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de
mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet
och egenmakt för kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser.

Vi belyser vår vision om att möjliggöra en
mer hållbar och aktiv livsstil. Vi tar upp
våra prioriteringar och belyser vårt arbete,
exemplifierar risker och vilka åtgärder vi tar för
att motverka dem och hur vår uppföljning ser
ut. Vi berättar även om hur vi arbetar med en
god arbetsmiljö för våra medarbetare som är
vår viktigaste resurs samt delger åtgärder och
påverkan kopplat till Coronapandemin.

Under året som gått har vi identifierat och valt
att prioritera vissa delmål där vi anser att vi har
ett särskilt ansvar och kan bidra mest utifrån
vår verksamhet. Valda delmål utgör grunden för
våra tre fokusområden:

Rapporteringen har avgränsats till produkter
utvecklade av Intersport Sverige, personal
anställda av Intersport Sverige samt direkta
samarbetspartners. Denna hållbarhetsrapport
avser koncernens samtliga bolag och
styrelsen är ansvarig för upprättandet av
hållbarhetsrapporten.

Innehållet i hållbarhetsrapporten baseras på vår
hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys, vi
rapporterar enligt kraven i Årsredovisningslagen.

HÅLLBART & AKTIVT LIV

HÅLLBAR VÄRDEKEDJA

VÅRA MEDARBETARE

7

HÅLLBART & AKTIVT LIV
God hälsa och välbefinnande

och jämställdhet. Det är vi stolta över.

Vi har byggt upp vår kunskap sedan starten 1968. Vi
har erfarenheten, förståelsen och produkterna som
krävs. Vi vill hjälpa våra kunder att skapa de bästa
möjligheterna för en aktiv livsstil, med allt vad det
innebär. Vi gör allt vi kan på många olika plan för att
bidra till så mycket rörelse och sport som möjligt. Vi
vill ge alla människor förutsättningarna för ett aktivt
och mer hållbart liv på både lång och kort sikt. Bland
annat genom:

Intersport har Sveriges största föreningsverksamhet
och samarbetar med drygt 1300 föreningar och
idrottsklubbar med cirka 400 000 aktiva barn och
ungdomar – från norr till söder, på elit och gräsrotsnivå
och inom de flesta sporter. Av allt kunderna köper,
när de valt att stödja en förening, ger vi 3% tillbaka
till föreningslivet och en kickback går direkt tillbaka
till den förening som kunden själv valt. Fr.o.m. 1/1
2020 har vi via det föreningsstödet gett tillbaka cirka 4
miljoner kronor till den svenska idrottsrörelsen.

•

Vårt breda sortiment med kvalitativa, funktionella
och hållbara produkter

•

Vårt stöd till föreningslivet

•

Vår kunskap i butik

•

Uthyrning av utrustning för att möjliggöra att 		
testa nya aktiviteter och sporter

•

Tips och råd via våra guider

•

Inspiration via mail och sociala medier

Socialt ansvar genom Stadsmissionen
Vi har under året som gått påbörjat ett samarbete med
Stadsmissionen med syfte att bidra till ett mer hållbart
samhälle. Under 2020 har vi skänkt 1773 kg kläder,
skor och övrig sportutrustning till Stadsmissionen. I
första hand har dessa produkter gått till deras sociala
verksamheter och i andra hand till deras second
hand-butiker där allt ekonomiskt överskott går till
socialt arbete. Vår målsättning är att hitta en nationell
lösning tillsammans, något som vi kommer arbeta
vidare med under 2021.

Ger tillbaka till föreningslivet
Genom vårt engagemang i den svenska idrottsrörelsen
vill vi stötta föreningslivet och allt arbete som där
läggs ner för att aktivera barn och unga. Vi ger tillbaka
för att skapa möjligheter att utvecklas. För att små
ska kunna bli hur stora som helst. För att ge plats för
drömmar.
Vi blir kontinuerligt påminda om vad vårt stöd kan
bidra till och vad det kan möjliggöra på plats i
föreningarna. Allt från nya satsningar på idrott för
personer med funktionsvariationer till olika initiativ
för att främja gemenskap, rörelseglädje, integration
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HÅLLBART & AKTIVT LIV
Ansvarsfull konsumtion

Säkerhet

Vi vill skapa uppmärksamhet kring en ansvarsfull
konsumtion och uppmana våra kunder att konsumera
smart. Både med små och relativt enkla medel men
även ur ett större perspektiv och på längre sikt. Detta
gör vi på flera sätt, bland annat:

Vi är måna om våra kunder och deras säkerhet är
något vi värdesätter högt. Oavsett vem i familjen det
gäller och vad han eller hon ska aktivera sig med har vi
produkter som bidrar till ökad säkerhet. Vi uppmanar
till allt från reflexer och dubbade skor i löparspåret till
hjälm, skydd och bra utrustning för skidbacken och
på cykelvägen. Gå gärna in och läs eller titta på våra
guider om hur du syns bäst i mörker, hur du agerar
säkert på isen samt hur du på rätt sätt väljer hjälm och
skydd som passar just dig.

•

Vi erbjuder service inom flera segment för att
kunden ska kunna vårda, rusta upp och laga produkter
istället för att köpa nya. Dessutom hyr vi ut utrustning
som kanske inte används så ofta eller för barn som
snabbt växer, till exempel i vår butik i Sälen.

• Genom våra guider vill vi utbilda och inspirera. I allt

från att tvätta rätt för att öka hållbarheten på kläder
och jackor till hur man smartast vårdar sina skor för
långsiktigt användande.

• För att skapa en hållbar garderob strävar vi efter

att våra produkter ska hålla den kvalitet att våra
kunder ska kunna använda samma produkter till
flera tillfällen i vardagen. Till exempel funktionella

jackor som kan användas såväl i skidbacken som
till jobbet och vardagsryggsäcken som ska vara
praktisk nog att även använda för utflykten eller
skogspromenaden.

Vi har även återkommande kampanjer särskilt inriktade
mot säkerheten, till exempel:

•

Säkerhetscheck i butik - våra kunder fick en
gratis genomgång av barnens alpina utrustning inför
sportlovet. Detta för att säkerställa att den var hel, av
god kvalitet och lagom för att skydda ordentligt.

• Cykelhjälm på köpet - Alla kunder som under vår
cykelkampanj köpte en barncykel fick cykelhjälm till
barnen på köpet. Det är av högsta vikt att alla barn har
en bra cykelhjälm och kan cykla säkert.

•

plagg ska kunna ärvas från syskon eller vänner.

Vårserva cykeln - Vår service uppmärksammas
ofta, bland annat inför cykelstarten, för att se till att
våra kunder säkerställer cykelns funktioner inför
säsongen. Genom en cykelservice hos oss kan till
exempel bromsar, däck och kedja kontrolleras.

• Vi tar steg för steg mot ett mer hållbart utbud i allt

•

• Vi satsar mycket på kvalitet och hållbarhet för att
från kläder och skor till utrustning och sportprylar.

Reflexkampanj – Vi uppmanar alla, återkommande,
att inte snåla md reflexerna genom att lyfta våra
reflexprodukter. Vikten av att synas i mörkret går inte
att understryka nog.
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HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Vi som sportföretag känner ett mycket stort samhällsansvar när det kommer till miljö och hållbarhet.
För att bidra till att nå de globala målen, strävar vi
ständigt efter att minska vårt miljöavtryck genom att
använda naturresurser så effektivt som möjligt i hela
vår värdekedja och minska vår energi-, kemikalie- och
vattenförbrukning, och därmed också minska vårt
växtgasutsläpp. Vi har ett ansvar gentemot planeten,
de som producerar våra produkter och våra kunder.
Vi inser att en av de viktigaste delarna i att producera
hållbart är att ge produkter en lång livslängd. Därför
jobbar vi hårt för att erhålla hög kvalitet på våra
produkter så att de håller längre, kan ärvas eller
säljas på second hand.
Hela branschen har de senaste åren tagit stora kliv
i rätt riktning även om det är mycket som kvarstår
i arbetet för en mer hållbar produktion i alla led. Vi
måste ta ett större ansvar. På Intersport gör vi en hel
del men strävar efter att göra betydligt mer.
Miljöpåverkan vid produktion
Sportbranschen gör ett stort avtryck på miljön och
belastar vårt jordklot. Miljöpåverkan är stor i alla delar
av produktionskedjan. Cirka 80 procent av den totala
klimatpåverkan från en textilprodukt uppkommer
i produktionsledet, främst från berednings- och
infärgningsprocesser där produktionen kräver
råvaror, energi, vatten och kemikalier. Produktionen
genererar också utsläpp av växthusgaser i de länder
där produktionen sker.

Det är viktigt att använda kemikalier på ett ansvarsfullt
sätt. Farliga kemikalier är främst en allvarlig
hälsorisk för alla inblandade i produktion samt även
för slutkunden och kan även i ett senare skede drabba
miljön. Utmaningen är att använda lämpliga kemikalier
i rätt mängd för varje produkt för att minska påverkan
på miljön och människorna i produktionen.
Vi har ett systematiskt kemikaliearbete och arbetar
aktivt för att säkerhetsställa att våra produkter är av
bra kvalitet och inte innehåller förbjudna kemikalier.
Vi har lång erfarenhet av produktion genom direkt
kontakt med våra leverantörer. Vi ställer krav på
att alla leverantörer följer den EU-harmoniserade
kemikalielagstiftningen Reach samt vår egen
RSL (restricted substance list). Listan uppdateras
kontinuerligt och omfattar de kemikalier vi vill fasa ut
och begränsa och går längre än lagkravet, ett sätt för
oss att utesluta farliga kemikalier och ligga i framkant
i branschen.
Alla våra leverantörer skriver på Intersports leverantörskontrakt, där leverantören förbinder sig att följa
våra krav. De svarar också på frågor om sitt eget
kemikaliearbete och på begäran lämnar de underlag
som säkerhetsställer hur de efterlever dessa lagkrav.
Vi utför tester av kemikalieinnehåll löpande och gör
stickprovskontroller på produkter för att säkerställa
att våra krav efterlevs. Vilka produkter och tester
som skall göras baseras på en riskbedömning utifrån
materialval och leverantör.

Kemikalieanvändning
Kemikalier finns i allt runt omkring oss och är
nödvändiga för framställningen av textila produkter
och innebär inte automatiskt en fara. Däremot kan fel
typ av kemikalier, eller för stora mängder, utgöra att
allvarligt miljö- och hälsoproblem.
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HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Vattenanvändning
Enligt de Globala Målen, mål 6 är “vatten en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed
också en förutsättning för människors hälsa” och
vattenbrist är ett stort problem i flera delar av världen.
Tillverkning av kläder kräver stora mängder vatten och
kemikalier, framförallt vid framställning av råmaterial
och under produktionsprocesserna i fabrik.
En av textilindustrins största utmaningar är att
minska den höga vattenförbrukningen under
tillverkningen av kläder i allt från framställning
av råmaterial till produktionsprocesser, såsom
infärgning av kläder. Vi som företag har ett
ansvar att driva denna utveckling i en positiv
riktning, bl.a. genom att minimera vattenintensiva
produktionsmetoder i leverantörskedjan och effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer. Vi
är medvetna om att vattenanvändning är en av de
viktigaste miljöutmaningarna i vår leverantörskedja.
För traditionell bomullsodling krävs mycket vatten och
kemiska bekämpnings- och gödningsmedel. Ofta sker
odlingen i delar av världen där rent vatten redan är
en bristvara. Även den fortsatta förädlingen av bomull,
liksom produktionen av andra textila råmaterial
kräver mycket vatten. Dessutom används kemikalier
i färg- och beredningsprocesser vilket kan bidra till
förorening av vatten.
Vi försöker aktivt välja mer hållbara fibrer och
produktionsprocesser som är mer vatteneffektiva för
att minska vår vattenförbrukning och göra den mer
resurseffektiv. Flera av våra kläder är i syntetiska
material vars produktion inte är lika vattenintensiv.
Den råvaran med störst inverkan på vatten är bomull.
Vi har valt att använda ekologiskt odlad bomull till
stora delar av vårt interna sortiment då den ekologiskt
odlade bomullen inte kräver lika mycket vatten som

konventionellt odlad bomull. Vi ser även över olika
infärgningsmetoder och processer för att minska vår
vattenanvändning under produktion.
Ytterligare åtgärder vi vidtar för en mer hållbar
produktion:

• Vi använder alltid PFC-fria alternativ för vattenavvisning för vår interna textila produktion.
•

Öka andelen hållbara material, bland annat ekologisk bomull och återvunnen polyester.

• Naturhänsyn vägs in i alla våra beslut och verkar

för en miljömedvetenhet bland alla anställda. Detta
går hand i hand med att minska kostnaderna genom
ett mer effektivt resursutnyttjande, något vi kommer
lägga större fokus på framöver.

• Vi är medlemmar i Tekos miljögrupp där vi håller

oss uppdaterade, får råd och diskuterar aktuella
miljö- och hållbarhetsfrågor såsom kemikalier,
material, social hållbarhet och miljöfrågor. I arbetet
med hållbarhet är gränsöverskridande samarbete
viktigt för att gemensamt driva vissa frågor framåt.

•

Vi har även gått med i Textile fashion 2030, en
nationell plattform för hållbart mode och hållbara
textilier. Detta för att få ytterligare verktyg, resurser
och kunskap för att komma vidare med vårt
hållbarhetsarbete. Områden i fokus är bland annat
att få produktion och övrig verksamhet fri från
miljöskadliga ämnen, att förbättra energieffektivitet
och främja en övergång till cirkulär ekonomi. Vi har
i samband med detta genomfört en självskattning
för att identifiera vilka delar vi bör prioritera för att
komma vidare till nästa nivå. Vi har även deltagit på
workshops, samt utbildningar tillsammans med andra
företag i branschen.
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Hållbart framtaget sortiment av hög kvalitet
Vi strävar efter att erbjuda våra kunder ett attraktivt
sortiment, med säkra produkter av hög kvalitet och
med lång livslängd, som designats och tillverkats på
ett så hållbart sätt som möjligt. I dagsläget använder
vi oss av flera olika fibrer, behandlingar och material,
beroende på vilken funktion, känsla och passform vi
vill uppnå. Dessa val påverkar miljön på olika sätt.
Våra produkter innehåller material som kräver stora
resurser vid framställning och produktion. Tillgången
på råvaror är begränsad och utvinning och förädling
av dessa påverkar vår planet och miljön. Infärgning av
vissa fibrer kräver stora mängder vatten och energi
och vi strävar efter att i större utsträckning använda
resurssnålare infärgningsprocesser.
Målsättningen är att öka andelen hållbart framtagna
produkter av mer hållbara material.
Viktiga val i design- och inköpsprocessen
Några av de viktiga val vi gör i samband med vårt
design- och inköpsarbete:

• Vi arbetar redan idag med att så tidigt som möjligt i

designprocessen ta fram produkter som håller länge,
bl.a. genom att välja rätt material, passform och färg,
ett arbete vi vill utveckla än mer i framöver. De beslut
vi fattar under designprocessen har stor betydelse för
den totala miljö- och klimatpåverkan som produkten
bidrar till under sin livslängd.

•

Vi strävar efter att bidra till effektivt användande
av naturresurser för att minimera den negativa
miljöpåverkan från vår verksamhet och bidra till en
mer hållbar framtid. Vi försöker tillverka produkter
av så hållbara material som möjligt för att minska
användning av vatten, energi och kemikalier. I år har vi
t.ex. tagit fram en mössa av spillmaterial som annars
skulle gått förlorat och för att förlänga livslängden på
våra barnjackor håller vi på och tar fram ett lagningskit.

• Vi arbetar kontinuerligt med en sortimentsstrategi

som innebär långsiktiga produkter och en stark bra bas
i sortimentet som lever över tid, både gällande intern
produktion och inköp av externa varumärken. Detta
genom att ta fram produkter i färger och passformer
med ett tidlöst uttryck som kan användas under flera
säsonger och komplettera detta sortiment med mer
unika färger, mönster, siluetter och modeller.

• Vi arbetar ständigt med att se över våra processer

och produkter för att ta fram och köpa in de bästa
produkterna både ur ett säkerhets, kvalitets- och
hållbarhetsperspektiv. För att på ett lättare sätt följa
upp att våra materialmål håller ser vi över hur vi
kan implementera detta i vårt interna datasystem.
Vi har tidigare under året utvecklat systemet för att
lättare kunna kartlägga våra leverantörer och deras
underleverantörer för ökad kontroll.

•

Alla material vi använder måste uppfylla våra
kvalitetskrav. Vi utför kontroller och tester för att
säkerhetsställa att våra kemikalie-, säkerhets- och
hållbarhetskrav efterlevs. Optimering av materialval
och samkörning av olika kvalitéer mellan områden är
något vi fokuserar på och kommer arbeta vidare med.
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Material & djurrättspolicy
Vi tar kontinuerligt steg mot ett sortiment bestående av
mer hållbara material och behandlingar.
Bomull: Bomull står för 49% av Sveriges totala
fiberkonsumtion (Mistra 2019). Traditionell bomullsodling
är en miljöutmaning då det krävs mycket vatten,
kemikalier och bekämpningsmedel. Ekologisk bomull
odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel
och innehåller inga genmodifierade organismer (GMO)
vilket gör processen, i jämförelse med traditionell
bomullsodling, mer hållbar och bättre för miljön. Under de
senaste åren har vi på Intersport ökat andelen produkter i
ekologisk bomull i våra egna varumärken. Vårt mål är att
samtliga egenproducerade bomullsprodukter ska vara i
ekologisk bomull 2025. För juniorsortimentet är vårt mål
att nå detta 2021.
Återvunnen polyester: Produkter producerade av
återvunnen polyester kommer främst från PET-flaskor.
Processen innebär minskade utsläpp av koldioxid och
mindre användning av vatten och är ett bra sätt för att
nå en mer cirkulär och hållbar produktionskedja. På
Intersport är delar av sortimentet framtaget av antingen
delvis eller helt återvunnen polyester och vi fortsätter
vår strävan mot att en större del av sortimentet ska tas
fram på liknande sätt. Många av våra externa leverantörer
jobbar aktivt för en mer cirkulär produktion där återvunna
material är en del.
PFC-fri impregnering: Vattenavvisande produkter
är populära men tyvärr är PFC-kemikalier som ofta
används för att skapa denna egenskap miljöskadliga.
Denna typ av kemikalier är mycket svårnedbrytbara samt
påverkar bland annat reproduktionsförmågan hos djur.
På Intersports egentillverkade produkter använder vi
oss endast av PFC-fri impregnering från Rudolf BIONICFINISH® ECO som är helt fri från fluorkarboner. Flera
leverantörer har andra motsvarande impregneringar och
vi arbetar för att samtliga leverantörer helt ska utesluta
PFC-behandlade produkter.

Dry plus Eco, ekologisk efterbehandling: På våra egna
träningskläder använder vi oss av Dry plus Eco. En mer
skonsam och mer miljövänlig efterbehandling av plaggen.
Denna behandling, syftar till att transportera bort fukt
från kroppen och hålla dig sval och torr under träningen.
Antibakteriella behandlingar: Vår policy är att inte
använda antibakteriella behandlingar. Denna typ av
behandlingar används för att motverka bakterietillväxt
och därmed dålig lukt. De ämnena försvinner dock snabbt
när plaggen tvättas, och kommer då ut i miljön där de kan
orsaka skada.
OEKO-TEX®-certifiering: En stor andel av de tyger
vi använder i intern produktion är OEKO-TEX®certifierade, eller ökotex som den också benämns som i
Sverige. Certifieringen är frivillig och innebär att märkta
textilprodukter eller tyger inte innehåller några ämnen
som är farliga för hud och hälsa.
Djurrättspolicy: Intersport följer Svensk Handels djurpolicy och tar avstånd från all oetisk djurhållning och
anser att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt
lidande. Vi kräver av våra leverantörer att de ska arbeta
mot djurplågeri och djurs lidande. Skulle det komma
fram att någon leverantör strider mot vår djurrättspolicy
kommer vi vidta omedelbara åtgärder.
Ull: Intersport accepterar inte mulesing-framtagen ull
och säljer inte produkter med ull som producerats med
mulesing-ingrepp på lamm. Vi kräver certifikat från våra
leverantörer som intygar detta.
RDS dun: Responsible Down Standard, RDS, syftar till att
främja bra djurhållning vid dunproduktion och certifikatet
garanterar djurens välmående och bra levnadsvillkor.
Intersport tar avstånd från oetisk dunproduktion där
dun plockas från levande fåglar och arbetar uteslutande
med RDS-certifierat dun i samtliga internt framtagna
produkter. De produkter vi tillverkar och säljer ska endast
innehålla dun och fjädrar plockade från fåglar redan
avlivade till livsmedelsindustrin.
Päls: Intersport säljer inte produkter med äkta päls.
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Ansvarsfull produktion genom leverantörskedjan
Kontroll av leverantörskedjan, avseende arbetsmiljö
och mänskliga rättigheter, är en väsentlig fråga i vårt
arbete med våra leverantörer för intern produktion.
Vi värnar om våra leverantörer och de som arbetar i
fabrikerna där vi producerar. Vi arbetar tillsammans
med våra leverantörer och sätter upp gemensamma
mål för att skapa ömsesidig nytta. Vår övergripande
strategi är att konsolidera vår leverantörskedja för
att arbeta med färre fabriker och därigenom få ökad
kontroll. Vi vill fokusera på att bygga bra relationer,
långvariga förbättringar och ett ömsesidigt
förtroende.
Utmaningar och risker
De produkter vi säljer under våra egna varumärken
tillverkas av olika leverantörer. Idag sker en stor andel
av vår tillverkning i Bangladesh och Kina. Vi äger
inga egna produktionsenheter men har självklart ett
ansvar att kontrollera aktuella arbetsförhållanden
och ställa krav på åtgärder om vi upptäcker brister
hos våra leverantörer. Inom vår bransch är det
ofta långa och komplicerade leverantörskedjor som
spänner över flera länder vilket komplicerar, och
utgör en risk i hållbarhetsarbetet. Den pågående
pandemin har påverkat våra leverantörer och
arbetarna på de produktionsenheter vi använder oss
av. Vissa produktionsenheter har varit stängda och
vissa inspektioner har inte kunnat genomföras enligt
plan.
Eftersom vi har produktion i länder som är
klassificerade som riskländer, såsom Bangladesh
och Kina ser vi en risk i att mänskliga rättigheter
inte respekteras, detta då det finns stora risker
kopplat till sociala aspekter såsom arbetstagarens
rättigheter, löner, föreningsfrihet och arbetsmiljö.
Vi ser även miljömässiga och affärsetiska risker
såsom korruption och mutor i leverantörsledet. För
att säkerställa att tillverkning sker på ett ansvarsfullt
sätt avseende arbetsförhållanden och miljö besöker

vår personal kontinuerligt de fabriker vi använder
för våra egna varumärken, dock har detta varit
svårt under 2020 på grund av coronapandemin. I
Bangladesh och Kina samarbetar vi även med lokala
kontor, till exempel IIC:s (Intersport international
Corporation) lokala produktionskontor, för att lättare
fånga upp problem och stötta fabrikerna på plats,
vilket varit extra värdefullt i år.
Kontroll och kravställning
En förutsättning för att kunna påverka ansvarstagandet, minska risker och driva utvecklingen
framåt är att ha nära relationer, vara transparenta
och jobba långsiktigt med våra leverantörer. Respekt
för mänskliga rättigheter är en grundförutsättning
för långsiktigt värdeskapande. Kontroll, identifiering,
uppföljning av leverantörskedjan avseende arbetsmiljö och mänskliga rättigheter är således en väsentlig
fråga för oss.

brister uppdagas ska dessa åtgärdas och följas upp
av en ny inspektion. Vi försöker i första hand förmå
leverantören att rätta till bristerna och tillsammans
med leverantören sätts en tidsplan upp för
förbättringsarbetet. Om leverantören inte uppfyller
de uppsatta åtgärdskraven avbryts samarbetet.
Inspektioner bedöms utifrån en skala från A till E
inom 13 områden, där A är det bästa resultatet och
E det sämsta. Det vanligaste betyget är C. Det finns
även något som kallas ”zero tolerance” vilket innebär
allvarliga brister såsom barn- och tvångsarbete. Den
typen av anmärkningar leder till omedelbar varning.
Vi har inte fått information om sådana överträdelser
under året.

När vi ingår ett samarbete med en ny leverantör kravställer vi att de accepterar våra
kemikalierestriktioner och vår uppförandekod som
beskriver våra värderingar och de krav vi ställer
på våra leverantörer. Koden omfattar bland annat
miljö och hälsa, säkerhet, föreningsfrihet, lagliga
löner, arbetstider, antikorruption samt förbud mot
tvångsarbete och barnarbete. Samtliga leverantörer
skall ha tagit del av och skrivit på vår uppförandekod.
Antikkorruptionsfrågan är viktig i alla leverantörsled
då mutor och korruption slår hårt mot arbetsrätten,
mänskliga rättigheter och miljöfrågan. Vi arbetar
kontinuerligt för att följa upp och identifiera våra
riskleverantörer så att vi kan motarbeta och förebygga
korruption.
Fabrikskontroller
Vårt mål är att alla de fabriker vi använder oss av
skall ha godkända revisioner. För att säkerhetsställa
att våra krav efterlevs granskas fabrikerna genom
oberoende tredjepartscertifierade revisorer och om
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Kvalitetsgranskar leverantörer genom externa parter
Intersport har valt att ingå i ett branschsamarbete
med amfori (tidigare BSCI – Business Social
Compliance Initiative) och är medlem sedan 2008.
Vi har även skrivit på byggnadssäkerhetsavtalet
Bangladesh The Accord on Fire and building Safety
2014. Båda dessa initiativ har visselblåssystem
för att bland annat fånga upp korruption och ger
både oss och våra leverantörer kompetenshöjande
kostnadsfria utbildningar.
Amfori, BSCI
Amfori BSCI är ett världsledande branschsamarbete
för företag som arbetar med socialt ansvarstagande
med fokus på att förbättra arbetsförhållandena i
leverantörskedjan men innehåller också regler om
vatten, luft och kemikalieanvändning. De leverantörer
som Intersport arbetar med väljs noggrant ut och
kontrolleras inför framtida samarbeten.
Tillsammans med andra BSCI-medlemmar har vi en
gemensam uppförandekod, BSCI Code of conduct.

D. Otillräckligt; 2%
E. Oacceptabelt; 0%

A. Mycket bra; 7%

B
Bra; 12%

C
Acceptabelt; 79%

Fördelning resultat BSCI utvärdering

Vi använder oss av amfori BSCIs uppförandekod
som en del i vårt avtal med våra leverantörer. Koden
fungerar som ett stöd i arbetet gällande sociala och
miljömässiga frågor i kedjan. Uppförandekoden tar
upp 11 principer och är baserad på FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter och ILO:s konventioner om
arbetsvillkor, FN:s Global Compact, OECD:sriktlinjer
samt andra miljökrav.
Uppförandekoden täcker nedan områden:

•
•
•
•
•
•
•

Krav att följa gällande lagstiftning
Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
Förbud mot diskriminering
Regler om löner och ersättning
Krav gällande hälsa, arbetsmiljö och miljö
Rätt till facklig anslutning
Etiskt företagande

Vårt medlemskap i Amfori möjliggör även för
fabriksägare och deras arbetare att förbättra
arbetsmiljöer samt minska miljöpåverkan och
därigenom motverka klimatförändring. Både
Intersport Sverige och IIC arbetar med uppföljning
och åtgärdsplan mot leverantör. Under 2021 kommer
vi fortsätta med arbetet enligt vårt åtagande i Amfori
BSCI.

bindande avtal med omkring 200 textilföretag, de
globala facken UNI och IndustriAll samt lokala
fackföreningar. 2018 skrev vi även på det förlängda
avtalet, Transition Accord.
Avtalet innebär bland annat att fabrikerna genomgår
oberoende regelbundna inspektioner inom brand-,
el- och byggnadssäkerhet. Efter varje inspektion
upprättas en uppdaterad åtgärdsplan med
tidsgränser. När åtgärderna är utförda kontrolleras
de för att säkerställa att alla korrigeringar har gjorts.
Samtliga av de fabriker vi använder i Bangladesh är
inspekterade av Accordet.

• Textilarbetarna får träning och utbildning inom nödvändig arbetssäkerhet.
• Våra leverantörer i Bangladesh har genomgått
brand- och säkerhetsutbildningar samt information
rörande säkerhetsföreskrifter kring Covid-19 genom
Accordet.
• Arbetarna har rätt att vägra osäkert arbete och om

de anser att detta förekommer kan de vända sig till
Accordet som har en särskild visselblåsarinstans för
ändamålet.

Bangladesh Accord, byggnads-och brandsäkerhet
Vi arbetar långsiktigt med våra leverantörer för
en bättre byggnads- och brandsäkerhet. Efter
fabriksolyckan Rana Plaza i Bangladesh, bildades
brand-och byggnadssäkerhetsavtalet Bangladesh
Accord on Fire and Building Safety. Vi har sedan 2014
förbundit oss till Accordavtalet, vars mål är en skapa
en bättre och säkrare arbetsmiljö för textilarbetare
i Bangladesh. Avtalet är ett oberoende, juridiskt
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Leverantörsutvärdering

Transparens

Två gånger per år gör vi en utvärdering av våra leverantörer
för att se över förbättringsmöjligheter, utmaningar och
risker under kedjans gång och hur de ska hanteras
på bästa sätt. Vid dessa tillfällen ser vi även över
bredden av leverantörer och försöker optimera vår
leverantörsbas samt utvärdera pris, produkt, kvalitet
och leveranssäkerhet. BSCIs arbetsprocess är en
integrerad del av vår leverantörsuppföljning och deras
plattform med information och alla sparade revisioner
är ett stort stöd för oss.

Leverantörskedjan är ofta komplex med många aktörer
involverade. Ökad transparens är en viktig del inom
vårt hållbarhetsarbete och är en förutsättning för att
vi ska kunna ta vårt etiska och sociala ansvar. Våra
kunder ska kunna lita på att våra plagg produceras
med hänsyn tagen till både människor och miljö. Under
året som gått här vi därför genomfört flera insatser för
att öka transparensen kring produktionen av våra egna
varumärken.

Sverige
Bulgarien
Produktionsländer

Italien

Intersport

Polen

Turkiet

Kina
Portugal

Taiwan

Pakistan

Bangladesh
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Logistik, drift & försäljning - miljöpåverkan
Transport
Logistiken och främst transporter av varor har en
stor klimatpåverkan som vi är väl medvetna om. Alla
transporter medför utsläpp av växthusgaser och det är
därför viktigt att utvärdera och välja de alternativ som
bidrar till mer hållbara transporter.
Våra transporter från Asien görs främst med båt och
2020 stod båt som transportslag för hela 99,7% av alla
dessa sändningar. Sändningarna skeppas till Göteborgs
hamn och därefter går merparten av alla containrar
från hamnen med tåg till vårt centrallager i Nässjö.
Vi arbetar aktivt med att undvika flygfrakt och det ska
endast användas i undantagsfall. Ett annat mål är
att öka andelen tågtransporter då de har ett mindre
klimatavtryck samtidigt som leveranstiderna är kortare
jämfört med båt. Alla transporter från leverantör i
Europa till vårt centrallager liksom alla transporter
från lagret till butik eller kund sker med vägtransporter.
Att arbeta strategiskt med transporter är viktigt för att
minska utsläpp av växthusgaser. Intersport arbetar med
transportpartners som kan erbjuda flexibla lösningar
samtidigt som de förstår de miljömässiga utmaningarna
i branschen och arbetar med att erbjuda mer hållbara
transportlösningar. Planering är viktigt genom hela
processen från orderläggning till leverans och gör att vi
t.ex. kan se över antalet och vilka hamnar som används i
Asien och tidigt korrigera önskade skeppningsdatum för
i större utsträckning konsolidera leveranser. Vi arbetar
även med fyllnadsgrad i både kartonger och containrar.

Intersport har under året haft en minskad försäljning till
följd av pandemin och flera butiksstängningar vilket är
den största förklaringen till att koldioxidutsläppen för
vår inrikes distribution har minskat med 12% jämfört
med föregående år.

Inrikes distrubution till butiker och
e-handelskunder
- CO2-utsläpp (i ton), Well-To-Wheel.

1250

2019

1070

2020
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Hämta e-handelspaket i butik
Vår e-handel lagerförs på centrallagret i Nässjö och
vi erbjuder kunden leverans av sitt paket till butik,
ombud eller hem. Alternativet med leverans till butik
gör att flera ordrar kan sampackas och levereras med
våra ordinarie butiksleveranser. I de fall kunden väljer
att hämta ut sitt paket i någon av våra butiker och
produkten finns tillgänglig har butiken möjligheten att
plocka och packa ordern vilket ger kunden en snabb
leverans med mindre klimatpåverkan.
Boka & hämta
Boka & hämta innebär att kunden reserverar en vara
online för att sedan hämta ut den och slutföra köpet
i butik. Då kunderna genomför köpet först efter att
ha haft möjligheten att prova, titta och känna på
produkten kan felaktiga köp i större utsträckning
uteslutas vilket minskar antalet returer och byten.
Likt leveransalternativet utlämning i butik har varorna
transporterats med butikens ordinarie varuleveranser
som i större utsträckning sampackas och därmed har
en mindre klimatpåverkan.
Affärsresor
Vi har under 2020, precis som många andra, minskat
våra affärsresor avsevärt. Vi minskade antalet
flygresor med 69,4% mellan år 2019 och 2020. Vår
resepolicy uppmuntrar samtliga medarbetare att
resa miljömedvetet och i första hand välja tåg och
buss framför flyg och bil. Vi ser, ur en miljöaspekt,
utvecklingen mot allt mer digitala möten och
konferenser som positivt och har som målsättning
att bibehålla det låga antalet flyg i samband med
affärsresor även under 2021.
Energiförbrukning
Sedan flera år tillbaka använder vi enbart förnybar
energi i samtliga våra butiker och övriga lokaler. Vi
byter kontinuerligt ut konventionell belysning till
LED. Under 2019 byttes belysningen på lagret till LED
med ett system med rörelsesensorer som justerar
belysningen för att minska förbrukningen. Under
2019 bytte vi även ut belysningen i 10 butiker, 2020

har vi inte haft möjlighet att investera i ny belysning i
samma utsträckning som vi velat och har endast bytt
belysning i tre butiker. Energibesparingen när vi byter
till LED belysning är mellan 20-30% och vårt mål är att
byta ut samtlig belysning till LED inom tre år.
Kundinsikter leder till mer hälsosamt lager
Vi har under året gjort en omfattande kundanalys för att
identifiera våra fyra huvudmålgrupper. Genom bättre
insikter om våra kunder kan vi bättre anpassa vårt
sortiment. Vi kan se tydligare mönster i vilka kunder
som värdesätter produkter gjorda av miljövänligt
material och genom hållbara tillverkningssätt och
möta dem med innehåll och produkter som tillgodoser
deras önskemål och därmed göra det lättare bidra till
ett hållbart klimat och sund konsumtion. Ur ett större
perspektiv kan vi genom bättre kundkännedom även
se våra kunders behov gällande vårt sortiment och
vara mer relevanta när det kommer till vårt utbud
vilket leder till bättre lagersaldo och mindre överblivna
produkter i lager.
Förflyttning från traditionellt till digital
marknadsföring
Vår kundkännedom ska också leda till anpassad
kommunikation och större förståelse kring vilka som
bör få analog kommunikation och vilka vi kan nå i de
digitala kanalerna vilket på sikt gör att vi minska den
mängd papper som går åt till postal kommunikation.
Vi har under året fokuserat på att utveckla och testa
nya digitala annonseringsalternativ till traditionella
tryckta annonsformat. Framåt är vår ambition att
minska mängden trycksaker genom att kombinera
digitala och fysiska kanaler på ett mer effektivt sätt.
Vi har under året även arbetat fram ett mer hållbart
arbetssätt när det kommer till våra kampanjer som vi
har en ambition att fortsatt utveckla under kommande
år. Vi ser över material av olika slag för att återanvända
och minska klimatpåverkan över tid genom att minska
den totala mängden produktion och distribution av
marknadsföringsmaterial till kunder, föreningar och
butiker med mera.

Digitala kvitton
Sedan 2019 har våra kunder haft möjlighet att välja
att få kvittot direkt i mailen istället för det traditionella
papperskvittot i handen. Digitalt kvitto skapar stor
bekvämlighet för våra kunder och ligger samtidigt
i linje med vårt jobb för fler hållbara lösningar. I
dagsläget har 29 105 kunder valt denna möjlighet.
Påsar
Påsar har en negativ påverkan på miljön, för att
minska antalet bärpåsar som förbrukas tar vi betalt
för påsar i butik. Under året har vi succesivt sett en
minskning av antalet sålda påsar vilket vi ser som
en positiv utveckling. Under 2021 tar vi ett aktivt
beslut för att fasa ut bärpåsar i plast till förmån för
pappåsar tillverkade av återvunnet material. Våra
e-handelspåsar är gjorda av plast och tillverkade av
återvunnet material, här fyller plasten en funktion
med sin vattentäthet men även här ser vi över hur vi
kan tillämpa olika alternativ framöver.
Förpackningar
Förpackningar av olika slag är svåra att komma ifrån
helt i vår bransch eftersom förpackningarna har till
uppgift att skydda våra produkter från exempelvis
smuts och skador. Vi ser kontinuerligt över hur vi packar
produkter på bästa sätt för att minska mängden plast
runt varje produkt och pall. Vi kommer kontinuerligt
byta ut våra förpackningar som är kombinerade plastoch pappersförpackningar till fördel för pappersdelen.
Andelen butiksförpackningarna i plast kommer vi
succesivt byta ut och istället gå mer mot kartong
vilket gör materialen lättare att återvinna.
Avfallshantering
Även avfallshantering i form av emballage och
förbrukningsmaterial har en miljöpåverkan. Där det är
viktigt att hitta resurs- och klimateffektiva lösningar.
På vårt centrallager arbetar vi med att förbättra vår
avfallshantering och återvinner förbrukningsmaterial
och emballage främst i form av wellpapp, plast och
trä men även metall och andra material.
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HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Affärsmässig påverkan av covid-19

Leverantörer

Pandemin har påverkat vår affärsmässiga verksamhet
på flera sätt även om bolaget arbetat hårt för att
minimera denna påverkan och löpande anpassa
affären utifrån rådande förutsättningar. Intersport
har arbetat efter principen med scenarioplanering
för att kunna ligga steget före och vara förberedda på
eventuella åtgärder.

Den pågående situationen med Corona har påverkat
våra leverantörer och arbetarna på de produktionsenheter vi använder oss av. Vissa produktionsenheter
har varit stängda och vissa inspektioner har inte
kunnat genomföras enligt plan. Vi är medvetna om att
våra leverantörer och fabriksarbetarna har påverkats
mycket under pandemin.

Rekonstruktion

Vi på Intersport har under året inte haft möjlighet att
i samma utsträckning besöka de fabriker vi arbetar
med. Det har varit extra viktigt med lokala kontor under
denna period för att säkerställa arbetsförhållandena
och upprätthålla kommunikationen. Vi har en
kontinuerlig dialog med berörda parter för att arbeta
effektivt och säkert trots omständigheterna.

I april 2020 lämnade Intersport in en ansökan om
rekonstruktion. Den huvudsakliga anledningen var
den stora påverkan Corona haft på branschen och
de utmaningar man skulle ställas inför i situationen.
Bolaget bedömdes, av rekonstruktörerna, ha en stabil
grundläggande ekonomi och goda förutsättningar att
klara rekonstruktionen. I oktober 2020 meddelades
att ackordsförslaget godkändes och att Intersport var
ute ur rekonstruktionen. Intersport har efter detta nya
möjligheter att positionera sig som Sveriges mest
inspirerande sportdestination.

Leveransförseningar
Processer och rutiner kring leveranser sattes också
på prov under året. Det medförde att vi stundtals haft
varubrist inom vissa segment främst från de externa
varumärkena.
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VÅRA MEDARBETARE
Medarbetarskap & företagskultur
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och goda
arbetsförhållanden och en säker arbetsmiljö är
en självklarhet på Intersport. Att verka för att vara
en god arbetsgivare genom trygga anställningar,
anställningsvillkor och förmåner är en väsentlig
fråga för företaget. Det är våra medarbetare som
ger kunderna en unik köpupplevelse, vilket i sin tur
genererar lönsamhet. Vi följer lagar och avtal samt
har personalpolicyer som tydliggör arbetet med
bland annat arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald
och kränkande särbehandling. All vår personal är
kollektivavtalsanslutna.
Förändringsarbetet mot bättre företagskultur
Under 2018 och 2019 har vi gjort en stor förändringsresa
där en ny Affärsidé, Vision, Mission samt Värdegrund
vuxit fram. Detta kallar vi: Vinnarkultur. Syfte med
förändringsarbetet har varit att förstärka gemenskap,
tillhörighet och välbefinnande på våra arbetsplatser.
Vi har även tagit fram begreppet Köpupplevelse i
världsklass, vilket innefattar allt vi gör för att verka för
nöjda kunder.

Vi arbetar kontinuerligt med att forma företagskulturen
och strävar efter att bli en attraktiv arbetsplats
där medarbetare känner trygghet, samhörighet
och engagemang. Detta görs i form av årliga
medarbetarsamtal, gruppdiskussioner, workshops,
ledarskapsutbildningar och introduktioner.

Målsättningen för 2021 är att öka ytterligare och därmed
öka medarbetarnas välmående när det kommer till
faktorerna gemenskap, ledarskap och individuell
utveckling. Under 2021 kommer vi bland annat erbjuda
digitala ledarskapsutbildningar för våra chefer och ett
digitalt utbildningsprogram inom ”Självledarskap”.

Hur väl vi som företag lyckas med att uppnå
Vinnarkultur på våra arbetsplatser mäter vi i en årlig
medarbetarundersökning i form av:

Att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare
ingår i företagets strategiska målbild som i sin helhet
består av; Kunden, Medarbetaren och Affären. Vår årliga
medarbetarenkät visar en Employee Net Promoter
(eNPS) på 9. Detta är en negativ utveckling sedan 2019
då vår eNPS låg på 11. Den rådande pandemin har haft
en stor påverkan på verksamheten och våra anställda
som lett till rekonstuktion som i sin tur resulterat i
omorganisering, butiksstängningar och uppsägning
av personal. Den oroliga perioden har haft en negativ
påverkan på medarbetarlojaliteten, vilket årets eNPS
och personalomsättning visar. Coronapandemin
och utökade restriktioner kommer fortsatt påverka
Detaljhandeln under 2021 men vår målsättning är att
återhämta företagets nivå av medarbetarlojalitet till en
eNPS på minst 11 året 2022.

• Värdegrund-Index: Vilja, Våga, Vinna, Vi är ETT Intersport.

• Team-Index: Mål, värderingar, kommunikation, laganda, roller, uppföljning/utveckling.

• Ledarskap-Index: Trovärdig, inspirera, utmana,
coacha, omtanke.

• Individ-Index: Vill, styrkor, fysiologi, effektivitet, mental styrka och relationer.

Våra index har ökat under 2020 och vi är stolta över att
82% av våra medarbetar uppger att arbetet engagerar
mycket och att 83% känner stolthet över vad de åstadkommer i sitt arbete. (Källa: medarbetarenkät 2020).

2019

2020

PERSONALOMSÄTTNING

2019

2020

2019

2020

VÄRDEGRUND - INDEX

71

72

VERKSAMHETSOMRÅDE

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

TEAM - INDEX

73

74

BUTIK INTERSPORT

27,17%

38,88%

26,91%

30,84%

LEDARSKAP - INDEX

73

74

BUTIK LÖPLABBET

48,89%

22,73%

26,67%

16,87%

INDIVID -I NDEX

74

75

SERVICEKONTORET

13,61%

22,52%

23,85%

28,28%

CENTRALLAGRET

5,88%

5,97%

16,73%

17,78%

Personalomsättning beräknar vi med formel S/((IB+UB) /2. IB = Antal anställda vid årets början, UB = Antal
anställda vid årets slut, S = Antal avslutade personer under perioden.
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VÅRA MEDARBETARE
Trygg och säker arbetsplats

• Vi genomför riskbedömningar inför verksamhets-

På Intersport strävar vi alltid efter en god fysisk
och psykosocial hälsa bland våra medarbetare och
främjar en god arbetsmiljö på flera sätt.

• Vi

• Alla

nya chefer och medarbetare på företaget
genomgår en webbaserad introduktionsutbildning
med fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

• Vår

Arbetsmiljöpolicy och vårt systematiska
arbetsmiljöarbete finns tillgänglig för samtliga
medarbetare i företagets Arbetsmiljöhandbok.

• På varje enhet genomför vi 2 skyddsronder och 2

säkerhetsronder per år. Samtliga ronder följs upp
av HR, Säkerhetschef och Regionchef i syfte att
ständigt förbättra arbetsmiljön. (Årets uppföljning i
Arbetsmiljösystemet HIA visar att det har genomförts
skyddsronder på 100% av våra centralägda enheter
under sista kvartalet 2020).

Mitt arbete är fritt från
hot och våld

86%

88%
85%

förändringar.

arbetar med arbetsmiljöfrågor både före byggande och rehabiliterande tillsammans med
Företagshälsovård och vår interna Skyddskommitté
som sammanträder fyra gånger per år.

• Alla medarbetare och chefer har, både via en app

och intranätet, möjlighet att rapportera händelser på
arbetsplatsen, såsom tillbud och olycksfall. Via en
anonym kanal kan också klagomål och oenigheter
rapporteras direkt till HR om personen inte önskar
gå via närmste chef (HR och Säkerhetschef blir
inkopplade på samtliga inrapporterade händelser
och stöttar händelsehanteringen enligt lagar och
riktlinjer).

92%

Under 2020 har totalt 12 olycksfall och 9 tillbud
rapporterats in via IA, tre av dessa händelser
har resulterat i frånvaro. 2019 hade vi totalt
10 inrapporterade olycksfall, 2 tillbud och 2
riskobservationer. Genom fortsatt utbildning,
information och uppföljning har vi som mål att öka
antalet inrapporterade tillbud och riskobservationer
men har en nollvision gällande olycksfall med
frånvaro.

92% 91%

86%

Butiker

Säkerhetsarbetet på Intersport syftar till att
skydda företagets samtliga tillgångar, finansiella
och immateriella tillgångar samt personal och
egendom. Skyddet anpassas efter rådande
lagstiftning samt företagets riskbild. Vi eftersträvar
ett systematiskt säkerhetsarbete där vikten ligger
på säkerhetsmedvetenhet och förebyggande arbete.
Under 2021 kommer arbetet med att ta fram
övergripande processer för de olika områdena inom
ramen för säkerhetsarbetet att fortsätta. Fokus
kommer ligga på att öka säkerhetsmedvetenheten i
organisationen.

96%

85%
82%

Total

Säkerhetsarbete

Löplabbet
2019

Servicekontoret
2020

Centrallagret

Detaljhandeln är en särskilt
utsatt bransch när det kommer
till risker för rån, hot och våld.
Detta är något vi arbetar aktivt
med att minimera.

5,97%

16,73%

17,78%
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VÅRA MEDARBETARE
Sjukfrånvaro under coronapandemin
Våra medarbetare har under året uppmuntrats att stanna hemma vid minsta symptom
och ytterligare två dagar i linje med myndigheternas riktlinjer. Företagets ökade
säkerhetsåtgärder gällande nolltolerans för sjukdomssymptom på arbetsplatserna har
resulterat i högre sjukfrånvaro och bemanningsmässiga utmaningar. Sjukfrånvaro är
vanligtvis något vi strävar efter att minska, men under årets rådande situation ser vi
den ökade sjukfrånvaron som ett tecken på att våra medarbetare har förhållit sig till de
grundläggande reglerna som finns för att minska smittspridningen i samhället, troligt en
av anledningarna till att vi lyckats förhindra större sjukdomsutbrott på samtliga av våra
arbetsplatser.

2020

SJUKFRÅNVARO
VERKSAMHETSOMRÅDE

2019

Kort

Lång

Total

Kort

Lång

Total

BUTIK INTERSPORT

3,27%

1,43%

4,7%

2,43%

1,43%

3,86%

BUTIK LÖPLABBET

3,06%

3,45%

6,52%

1,96%

1,16%

3,14%

SERVICEKONTORET

1,19%

1%

2,2%

1,16%

1,14%

2,3%

CENTRALLAGRET

2,97%

4,36%

7,33%

2,9%

3,69%

6,59%
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VÅRA
MEDARBETARE
Introduktion & utveckling

Utbildning - RunningCamp

Utbildning – SkiCamp

Introduktion och välkomnandet av våra medarbetare är för
oss en viktig investering i framtiden och avgörande för våra
medarbetares välmående och förståelse för arbetet. Det ger
oss också en möjlighet att berätta om våra värderingar och
vår kultur samt hur vi agerar i enlighet med våra policyer. Alla
våra medarbetare genomgår en digital introduktionsutbildning i
samband med nyanställning, här informerar vi bland annat om
vår Vision Mission och affärsidé, vår värdegrund, arbetsmiljö,
våra policyer och var den anställde kan vända sig för hjälp och
stöd eller för att rapportera in eventuella händelser.

Under 2020 registrerades 168
medarbetare på utbildningen ”
Intersport RunningCamp”.

Under 2020, registrerades 192
medarbetare på utbildningen
“Intersport SkiCamp”.

Hur värdefullt upplevde du
RunningCamp? (1-10)

Hur värdefullt upplevde du
SkiCamp? (1-10)

Vad tyckte medarbetarna var mest värdefullt med utbildningen?

“

För mig personligen var det skönt att få en uppdatering på
de modeller vi jobbar med och hur trenden ser ut i dag, hur
leverantörerna tänker. Sen tycker jag det var bra att ni tog vara
på den kunskap som vi hade i gruppen för att hjälpa de som
var lite nyare. ”

“

“

“

“

Att få testa själv och känna skillnaden på skorna, samt träffa
andra och höra deras upplevelse.
Få ett generellt grepp om alla olika leverantörer och de olika
skorna de säljer. Samt upplevelsen av löparsteget i skon så
man lättare kan förklara för kund. ”

“

“ Att träffa andra säljare och få ta del av deras tips och att
få lära sig så mycket om skor, kunde inget så gott som från
början. ”

“

Vi tycker det är viktigt att alla våra medarbetare utmanas och
utvecklas. Årets inplanerade utbildningar och workshops har
inte kunnat genomföras fysiskt. Trots rådande omständigheter
har 2481 medarbetare utbildats, via vår nära samarbetspartner
Knowly, i 17 olika utbildningsprogram under året. Detta är en
ökning om 55% jämfört med 2019.

8,3

“

Utbildningar

8,6
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VÅRA MEDARBETARE
Ambassadörsprogram – Köpupplevelse i
Världsklass

Alla chefer på Intersport ansvarar för att ett aktivt
arbete med jämställdhet och mångfald bedrivs

Konceptet Köpupplevelse i Världsklass är ett
kompetensutvecklingsprogram som är framtaget av
medarbetare för medarbetare. Från flera olika håll
i landet har våra engagerade regionambassadörer
vidareutvecklats inom försäljning och coaching
och samarbetat tillsammans för att skapa
innehåll, struktur och utbildningsplaner för
arbetet med Köpupplevelse i Världsklass. Idag
har programmet utvecklats till att vi har ett flertal
Köpupplevelseambassadörer på både regionnivå
och butiksnivå. Ambassadörernas uppdrag är att
stötta, coacha, utbilda och motivera medarbetare
i butik och på så sätt förstärka den individuella
utvecklingen för alla våra medarbetare.

enligt framtagna policyer för jämställdhet och
arbetsmiljö, planer och lagstiftning. Arbetet är en
integrerad del i hela verksamheten och ledarskapet
ska främja för ett arbetsklimat utan diskriminering
utifrån diskrimineringsgrunderna inom alla
områden. HR-avdelningen och alla chefer har även
ett särskilt ansvar att fånga upp, samt utreda, signaler
om det visar sig att en anställd upplever problem
med sin arbetssituation. Signalerna kan fångas upp
i det dagliga arbetet, under medarbetarsamtal, vid
sjukanmälan, i medarbetarenkät, anonym visselblåsarfunktion eller i direkt kontakt med HR, för
att upptäcka problemområden. Alla medarbetare
uppmanas även att ta ansvar för sin egen
medverkan i arbetet med jämställdhet, mångfald
och antidiskriminering. Medverkan innebär att
föregå med gott exempel, ge ett gott bemötande
och se till människors lika värde. Vidare ta
avstånd från och signalera till närmaste chef om
diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna
inom något område förekommer. Alla fall av
kränkande särbehandling eller trakasserier utreds
och behandlas skyndsamt och konfidentiellt av HR.
88% av våra medarbetare rapporterar under 2020
att deras arbete är helt fritt från diskriminering,
trakasserier, mobbing och kränkande särbehandling. Detta är en ökning från föregående år.

Det har varit utmanande för våra ambassadörer
och medarbetare från olika butiker att inte kunna
träffas fysiskt under året men vi har anpassat oss
och ställt om programmet och skapat digitala forum
för att fortsätta sprida kunskap. Vi bestämde oss
också för att integrera Köpupplevelse i Världsklass
i företagets digitala introduktionsprogram för alla
nyanställda.
Likabehandling
Jämställdhet och alla människors lika värde är en
självklarhet på Intersport. Vi ser detta som en stor
tillgång och anser att det ger ett brett synsätt och
perspektiv i arbetet som gynnar verksamheten.
Människors lika värde är en väsentlig punkt i vår
värdegrund som vi arbetar aktivt med och förmedlar
kontinuerligt till alla våra medarbetare.

kränkande särbehandling eller trakasserier utreds
och behandlas skyndsamt och konfidentiellt av HR.
88% av våra medarbetare rapporterar under 2020
att deras arbete är helt fritt från diskriminering,
trakasserier, mobbing och kränkande särbehandling. Detta är en ökning från föregående år.

bär att föregå med gott exempel, ge ett gott
bemötande och se till människors lika värde. Vidare
ta avstånd från och signalera till närmaste chef om
diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna
inom något område förekommer. Alla fall av
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VÅRA MEDARBETARE
Målsättningar framåt
Mellan 2019 och 2020 har könsfördelningen bland våra
medarbetare förändrats från cirka 48% kvinnor och cirka
52% män 2019, till 50% kvinnor och 50% män. År 2020s
lönekartläggning visar att den procentuella löneskillnaden
mellan kvinnor och män är 3,3% till kvinnornas nackdel.
Skillnaden är en förbättring mot 2019 med 1,2%-enheter
och mot 2018 med 1,4%-enheter. Vi har även under 2020
lyckats öka andelen kvinnor i chefspositioner från 26% 2019
till 32% 2020.
Vår långsiktiga målsättning är att till 2025 jämna ut den
procentuella löneskillnaden till max 2% samt öka andelen
kvinnliga chefer till minst 40%.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Total

Total

Antal

897

881

969

866

1866

1747

Andel

48,1%

50,4%

51,9%

49,6%

Medelålder

30 år

30 år

31 år

32 år

31 år

31 år

Medelanställning

4 år

4 år

5 år

5 år

5 år

5 år

LÖNEDATA
Nyckeltal

Uppgifter från februari 2019 och februari 2020.

LÖN % (K/M)
Chefspositioner

2019

2020

Kvinnor Kvinnor

2019

2020

Män

Män

2019

2020

2019

2020

Andel
Andel
kvinnor kvinnor

Lön
(K/M)

Lön
(K/M)

Butikschef (I-sport retail)

32

32

56

49

36,4%

39,5%

96,6%

98,3%

Butikschef (Löplabbet)

2

2

7

6

22,2%

25%

100,1%

103,7%

Ledningsgrupp

1

2

9

7

10,0%

22,2%

63,9%

79,3%

Mellanchef (I-sport AB)

4

6

7

8

36,4%

42,9%

98%

99,6%

Total

39

42

79

70

26,25%

32,4%

89,65%

96,23%

Intern uppförandekod (Code of Ethics)
Samtliga anställda har tagit del av och skrivit under en intern uppförandekod med fokus på regler kring gåvor
och intressekonflikter.
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ÅTGÄRDER, COVID-19
Ett stort fokus under 2020 har varit att anpassa
vår verksamhet utifrån den pågående pandemin.
Utgångspunkten i detta arbete har främst handlat
om att medarbetare och kunder ska känna sig
trygga men även hur vi som bolag kan bidra till att
minska den allmänna smittspridningen i samhället.
Arbetet med att anpassa verksamheten har
organiserats på flera olika sätt. Styrande i arbetet
har varit Task Force Corona (TFC). Denna grupp
tillsattes i pandemins början och har under hela
pandemin varit aktiv i olika former och intensitet
beroende på pandemins utveckling. TFC består av
medlemmar som representerar alla delar av vår
verksamhet. TFC har fyra huvudsyften;

•

Att bevaka omvärlden (smittspridningen i samhället samt nya riktlinjer och rekommendationer
från regeringen och myndigheter)

•

Utifrån
rådande
rekommendationer
och
föreskrifter från myndigheter ta fram anpassade
riktlinjer, handlingsplaner, checklistor mm för
samtliga medarbetare.

•

Internkommunikation – samordna information
så att den ska nå ut på ett tydligt sätt till samtliga
medarbetare samt fånga upp och vara lyhörda för
hur organisationen mår och hur riktlinjer mottas
och efterlevs.

•

Rapportera och eskalera beslut till Intersports
ledningsgrupp.
Begränsa smittspridningen
Arbetet har resulterat i en rad olika åtgärder som
har syftat till att efterleva rådande föreskrifter och
rekommendationer från regering och myndigheter
för att kunna bidra till en minskad smittspridning
i samhället samt att säkra en trygg arbetsmiljö för
anställda och en säker handel för våra kunder. Vår

ambition har varit att arbeta efter principen om
rätt åtgärd i rätt tid. Dels för att åtgärderna ska
få avsedd effekt, men också för att det ska finnas
en långsiktighet där uthålligheten måste tas i
beaktning.
I hela bolaget är de grundläggande riktlinjerna
om god handhygien, stanna hemma vid minsta
symptom, att hosta/nysa i armveck samt undvika att
ta sig i ansiktet tydliga och kommuniceras löpande
ut till samtliga medarbetare. Vi har även på förfrågan
försett karolinska sjukhuset med kompletterande
skyddsutrustning i form av skidglasögon och
cyklop. Nedan redogör för vad vi gjort i butik, på
Servicekontoret och vårt centrallager.
Butik: Åtgärderna i butik har främst handlat om
att minimera risken för trängsel på olika sätt.
Genom ommöblering, tydlig skyltning, rutiner för
slussning, ändrade öppettider etc. Våra butiker
har generellt sett inte upplevt trängsel bortsett
från enstaka tillfällen. Vid dessa tillfällen har
rutiner om slussning och andra åtgärder fungerat
bra. Butikschefer har uppmanats till dialog med
fastighetsägare/ansvariga för handelsplatsen för
att kunna samverka i frågorna. Vi har utrustat
våra butiker med plexiglasskivor, handsprit
och säkerhetsinstruktioner för att skydda både
medarbetare och kunder.
Servicekontoret: På Servicekontoret har åtgärderna
också främst handlat att möjliggöra att avstånd kan
hållas till varandra. Vi har under hela pandemin hållit
kontoret öppet men med utglesning i varierande
omfattning. Utglesning har bland annat skett med
hjälp av hemmaarbete i större utsträckning, regler
för maxantal i olika gemensamma utrymmen etc.
Åtgärderna har även omfattat mötesrestriktioner,
reseförbud, besöksförbud på kontoret samt andra
åtgärder som syftar till att minimera antalet sociala
kontakter. Hela verksamheten har ställts om till att

arbeta mer digitalt vilket har varit utmanande men
där upplevelsen till slut ändå är att det fungerat bra.
Hemmaarbetet har även det inneburit utmaningar
då det normalt sett inte sker i denna omfattning.
Men med hjälp snabbt tillhandahållande av
arbetsutrustning och digitala utbildningsinsatser
gällande ergonomi samt uppföljningar och
anpassningar har vi på det stora hela lyckats
bemöta dessa utmaningar på ett bra sätt.
Centrallagret i Nässjö: Lagret har anpassat
sin verksamhet löpande utifrån rådande
förutsättningar. För att minimera smittspridning
och trygga arbetsmiljön för de anställda har olika
åtgärder vidtagits för att kunna hålla avstånd till
varandra samt minska antalet sociala kontakter.
Tex besöksförbud, ökade rutiner för städning,
anpassade rutiner för mottagande av gods,
införande av luncher i skift, schemaanpassningar
etc.
Fortsatt arbete med att begränsa smittspridning
av covid-19 2021
Eftersom smittspridningen av Covid-19 sannolikt
kommer fortsätta under större delen av 2021
kommer vi som bolag ha stort fokus på utvecklingen
och anpassa vår verksamhet därefter. Vi kommer
fortsätta att arbeta på samma sätt som under 2020.
TFC gruppen kommer fortsatt organisera arbetet
efter samma principer som visat sig fungera väl.
Med de erfarenheter vi tar med oss från pandemin
hittills tror vi oss vara rustade för att kunna hantera
de utmaningar som kommer uppstå 2021, dock
med en stor respekt för pandemins svårförutspådda
utveckling.
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KONTAKTA OSS
Telefon: 031-727 87 00
E-mail: kundservice@intersport.se

FÖLJ OSS @intersport
Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn

