
NK STANDARD  
FÖR SORTIMENT.

NORDISKA KOMPANIET

VERSION 1.1



2



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Introduktion.  4

NK-Standarden och dess syfte.  4

Vem riktar sig NK-Standarden till.  4

Ska-krav.  4

Ambition.  4

Befintligt system och uppdateringar.  5

Om NK-Standardens krav.  5

NK-Standardens omfattning.  5

Implementering.  5

Åtgärder och sanktioner vid avvikelser  
från NK-Standarden.  6

Uppföljning.  6

1. Goda förhållanden vid tillverkningen.  7

 1.1 Anställningsvillkor.  7

 1.2 Hälsa och säkerhet.  7

 1.3 Arbetstid och övertid.  7

 1.4 Diskriminering.  7

 1.5 Föreningsfrihet.  8

 1.6 Löner och ersättning.  8

 1.7 Barnarbete.  8

 1.8 Tvångsarbete.  9

 1.9 Miljö.  9

2. Kemikalier, biocider och förpackningar.  9

 2.1 Kemikalier.  9

 2.2 Biocider.  10

 2.3 Förpackningar.  11

 2.4 Artiklar som kommer i kontakt med livsmedel.  11

3. Särskilda produktgrupper.  11

 3.1 Elektronik.  12

 3.2 Leksaker.  12

 3.3 Kosmetika.  12

 3.4 Livsmedel.  13

 3.5 Husgeråd.  13

 3.6 Smycken och juveler.  14

 3.7 Tropiska träslag.  14

 3.8 Textil.  14

 3.9 Barnkläder.  14

 3.10 Budskap på produkter.  15

4. Animaliskt material.  15

 4.1 Djurvälfärdspolicy.  15

 4.2 Exotiska arter.  15

 4.3 Päls.  15

 4.4 Läder.  15

 4.5 Dun och fjäder.  16

 4.6 Merinoull.  16

 4.7 Angoraull.  16

Bilaga 1. Ordlista.  17



4

Introduktion.
AB Nordiska Kompaniet (NK) startades 1902 av Josef Sachs som hade en tydlig 
vision. Han ville skapa ett modernt varuhus med service i världsklass. Josef Sachs 
drevs också av ett socialt engagemang som speglades i god omsorg om med-
arbetarna och i grundandet av Sachska barnsjukhuset. Engagemanget för omvärlden 
uppskattades av kunderna för 100 år sedan och de förväntar sig det även idag. 

Genom att säkerställa att NK tar ansvar och det som säljs här är hållbart blir  
därför ett sätt att möta kundernas förväntningar och säkerställa att vi är trend-
ledande också i detta avseende. Omvänt kan bristande ansvar, negativ miljö- 
påverkan och människor som kommer till skada försämra förtroendet för oss.  
Det kan på sikt leda till negativ uppmärksamhet och sämre affärer.

NK-Standarden och dess syfte.
Det är av stor vikt för NK att tillverkningen av de produkter som säljs på varuhuset  
har minsta möjliga negativa påverkan på människa och miljö. NK-Standarden  
beskriver vilka krav som ska uppfyllas för att möta kundernas allt högre förvänt-
ningar och bidra till förtroendet för NK som ett varuhus i världsklass.

Syftet med standarden är att säkerställa att produkterna som säljs på NK har  
tillverkats under goda förhållanden för miljö, människa och djur.

Vem riktar sig NK-Standarden till?
NK-Standarden riktar sig till alla företagare på NK. De krav som specificerats  
i denna standard har två olika hållbarhetsnivåer: 

Ska-krav. 
Ska-kraven utgår från lagstiftning i Sverige och EU, internationella konventioner, 
ramverk och principer samt branschpraxis. Det är företagarna på NK som ska 
säkerställa att deras leverantörer efterlever ska-kraven i NK-Standarden. Med  
leverantörer avses parter i första led som företagare på NK har en direkt och  
kontraktsreglerad affärsrelation med. Ska-kraven måste efterlevas av alla företagare på NK. 

Ambition.
I vissa fall har det även angetts en ambition för vilka krav som bör efterlevas  
för att uppnå en högre nivå på hållbarhetsarbetet. Dessa krav är inte tvingande  
men ger uttryck för AB Nordiska Kompaniets tydliga inriktning och alla företagare på  
NK uppmuntras att efterleva dem. 
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Befintligt system och uppdateringar. 
Om en företagare på NK redan har ett systematiskt hållbarhetsarbete, som kan 
verifieras gentemot kraven ställda i NK-Standarden, kan företagarens befintliga 
system användas. 

I de fall kund efterfrågar särskild information om en produkt är det företagaren 
på NK som ska ansvara för att överlämna produktinformationen till kund.

NK-Standarden kommer årligen revideras vilket innebär att kraven i denna standard 
kan komma att ändras. I de fall kraven i standarden revideras kommer företagaren 
på NK i god tid få information om eventuella förändringar samt få en ny version av 
NK-Standarden.

Om NK-Standardens krav. 
Kraven i NK-Standarden behandlar flera områden såsom mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, djurvälfärd och miljö. 

Standardens krav utgår från: lagstiftning i Sverige och EU, FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter,  
FN:s barnkonvention artikel 32, Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta 
kärnkonventioner, branschpraxis samt kundernas förväntningar på produkten och 
tillverkningen av den. 

För mer information om FN:s konventioner samt ILO:s kärnkonventioner  
se följande:
•  http://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/ 

d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
• http://www.uniontounion.org/pdf/ILO_8%20konventioner_web.pdf

NK-Standardens omfattning.
NK-Standarden består av fyra olika delar. Del ett och två innehåller generella  
ska-krav som ska följas av alla företagare på NK. Del tre och del fyra, innehåller 
ska-krav för särskilda produktgrupper och animaliskt material som berör  
företagare på NK i olika omfattning beroende på vilka typer av produkter som  
den specifika företagaren saluför. I de fall en företagare på NK exempelvis har 
leksaker i sitt sortiment, ska de krav som gäller leksaker i denna standard  
efterlevas av företagaren på NK.

Implementering. 
Kraven i NK-Standarden kommer att börja gälla från och med 1 januari 2018 och 
omfattar sortiment som köps in från denna tidpunkt och framåt. Sortiment som  
är inköpt och har orderdatum till och med 31 december 2017 är undantagna från 
kraven i NK-Standarden.
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Åtgärder och sanktioner vid avvikelser från NK-Standarden. 
Så snart företagaren på NK får kännedom om en större avvikelse mot NK-standarden 
hos sin leverantör, ska AB Nordiska Kompaniets hållbarhetschef meddelas och en 
åtgärdsplan tas fram. Åtgärdsplanen ska visa hur företagaren på NK och leverantören 
avser att hantera avvikelsen och inom vilken tidsperiod. 

Om det genom egen eller extern uppföljning framkommer att företagaren på NK 
inte efterlever kraven i NK-Standarden, eller om företagaren inom föreskriven tid 
inte kan visa att kraven efterlevs, utdelar AB Nordiska Kompaniet en skriftlig  
påpekande med krav på omedelbar rättelse.

Vid upprepad förseelse eller vid förnyat påpekande på grund av utebliven  
rapportering av kraven utdöms ett vite på ett basbelopp (44.500 SEK, år 2017). 

AB Nordiska Kompaniet kan ej utdöma vite p g a brister hos NK-företagarens  
leverantör, utan det kan endast utdömas om företagaren på NK ej vidtar åtgärder 
samt upprättar åtgärdsplan för hur företagaren på NK avser hantera avvikelsen 
gentemot NK-Standarden.

Vite kan endast utdömas gällande ”Ska-krav” och ej ”Ambition”.

Uppföljning.
AB Nordiska Kompaniet kommer att ha en kontinuerlig uppföljning av hur kraven  
i NK-Standarden efterlevs av företagaren på NK. Vid frågor eller tveksamheter ska 
AB Nordiska Kompaniets hållbarhetschef kontaktas. Kontakt: csr@nk.se



7

1. Goda förhållanden vid tillverkningen.
Utifrån internationella principer ska goda förhållanden råda för människor  
som tillverkar produkterna. I de fall där det är skillnad mellan nationella och  
internationella bestämmelser, ska strävan vara att efterleva högsta standard.
 
 1.1 Anställningsvillkor. 
Kommunikationen av anställningsvillkoren till de anställda ska vara på ett sätt  
som de förstår. Löner och villkor ska vara rättvisa och skäliga. Dessutom, som 
minimum, ska de högsta av nationella lagkrav och branschstandarder uppfyllas. 
Alla anställda ska ha ett skriftligt anställningskontrakt som specificerar anställnings-
villkoren. Kontraktet ska minst innehålla arbetsgivarens namn, den anställdes 
namn, födelsedatum, arbetstid, övertidskompensation och uppsägningstid (ILO 
Konvention 122 och 158).

 1.2 Hälsa och säkerhet.
Arbetsplatsen ska vara säker, där minimumkravet är att efterfölja applicerbar 
lagstiftning och branschstandarder. Anställda ska ha tillgång till korrekt  
skyddsutrustning och regelbunden utbildning i hälsa och säkerhet. Effektiva regel-
verk ska vara implementerade, för att minimera hälsorisker så mycket som möjligt 
(ILO Konvention 155). Våld, hot om fysiskt våld, osedvanliga bestraffningar eller 
disciplinära åtgärder, sexuella och andra former trakasserier samt hot från arbets-
givaren är strikt förbjudet.

Ambition: 
 •  Det bör finnas ett aktivt arbete som syftar till att säkerställa långsiktig  

säkerhet, god hälsa och välbefinnande bland alla anställda.

1.3 Arbetstid och övertid.
Ordinarie arbetstid för de anställda ska vara i enlighet med nationell lagstiftning. 
Anställda ska inte vara tvingade att regelbundet arbeta övertid och ska ha rätt  
till minst en dags ledighet för varje sjudagarsperiod (ILO Konvention 1). 

Ambition: 
 •   Det bör finnas ett arbete för att uppnå en jämn och rimlig arbetsbelastning  

för de anställda på kort och lång sikt.

1.4 Diskriminering.
Alla former av diskriminering baserat på kön, etnisk tillhörighet, hudfärg, tro,  
ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, graviditet, nationalitet, politisk  
åsikt, facklig tillhörighet, social bakgrund eller annat som kan ligga till grund 
för diskriminering ska motverkas. Alla anställda ska bemötas med respekt och  
värdighet (ILO Konvention 100 och 111). 

Ambition: 
 •   Det bör bedrivas ett kontinuerligt och målinriktat arbete för att förhindra diskri-

minering och stärka jämställdhet, öppenhet och inkludering på arbetsplatsen. 
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1.5 Föreningsfrihet.
Arbetares rättigheter att gå med i, bilda eller inte gå med i fackliga organisationer 
utan att drabbas av repressalier, hot eller trakasserier ska respekteras  
(ILO Konvention 87 och 98). I länder där föreningsfriheten är reglerad i lagstiftning 
ska alternativa former av arbetarrepresentation inte hindras (ILO Konvention 135). 

Ambition: 
 •  Det bör finnas en kontinuerlig och proaktiv dialog mellan ledning och av anställ-

da fritt valda representanter kring frågor som berör de anställdas villkor, arbets-
miljö och välbefinnande. 

1.6 Löner och ersättning.
Anställdas löner ska minst motsvara lagstadgad miniminivå. Lönerna, inklusive 
ersättning för övertid, ska betalas ut i tid enligt överenskommelse och minst en 
gång i månaden. Övertidsersättning ska vara i enlighet med nationell lagstiftning 
eller kollektivavtal. I de fall där övertidsersättning inte specificeras i lagstiftning 
eller kollektivavtal, ska ersättning för övertid minst efterleva branschpraxis.  
Lönespecifikationer med fullständig utbetalningsinformation ges vid slutet av  
varje löneperiod. Informationen ska omfatta antal arbetade dagar, bruttolön eller  
intjänad ackordslön, övertidstimmar med angiven timtaxa, eventuella bonusar  
och avdrag samt nettolön (ILO Konvention 26 och 131).

Ambition:
 •  Det bör finnas processer på plats, inklusive dialog med de anställda, för att 

kontrollera och säkerställa att lönen möjliggör en dräglig levnadsstandard för 
den anställda och personens familj.

1.7 Barnarbete. 
Alla former av barnarbete i samband med produktens tillverkning ska motverkas. 
Barnarbete definieras som: arbete som är skadligt för barns hälsa, säkerhet eller 
psykiska utveckling och/eller hindrar barn att gå i skola. Barn utgörs av personer 
under 15 år såvida inte nationell lagstiftning sätter en annan åldersgräns (ILO  
Konvention 138). All nationell lagstiftning ska efterlevas gällande unga anställda och 
de ska skyddas från en farlig arbetsmiljö, nattskift samt alla former av arbete som 
kan hindra ungas fysiska eller psykiska utveckling. Det arbete som utföras av unga 
anställda får endast ske utanför ordinarie skoltid som definierats i lagstiftning. 

Ambition:
 •  Det bör finnas en handlingsplan för hur fall av barnarbete ska hanteras utifrån 

barnet bästa. 
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1.8 Tvångsarbete.
Alla former av tvångsarbete i samband med produktens tillverkning ska förbjudas 
och motverkas (ILO Konvention 29 och 105). Det innebär att anställda ska vara fria 
att avsluta sin anställning efter skälig uppsägningstid, i enlighet med nationell lag 
eller avtal. Anställda avkrävs inte deponering av pengar eller identitetshandlingar 
hos sin arbetsgivare.

Ambition:
 •  Det bör finnas ett arbete för att säkerställa att inhyrd personal och säsongs- 

anställda inte är offer för människohandel och/eller tvingats betala avgifter till 
mellanhänder för att få anställning.

1.9 Miljö.
I det land där tillverkning sker ska nationell miljölagstiftning efterlevas. Miljö-  
och drifttillstånd ska finnas för den verksamhet som bedrivs. Allt avfall som  
uppkommer, i synnerhet farligt avfall, ska omhändertas ansvarsfullt och i enlighet 
med nationella regler och föreskrifter. Hanteringen av kemikalier ska efterleva 
nationella regler. 

Ambition:
 • Vattenanvändningen bör i möjligaste mån vara resurssnål
 • Resurser och energi bör vara från förnyelsebara källor
 • Alternativa typer av transporter för att minska koldioxidutsläpp bör premieras 
 • Ett aktivt arbete bör pågå för att minska resursanvändningen 

2. Kemikalier, biocider och förpackningar.
Krav gällande kemikalier, biocider och förpackningar omfattar alla produkter  
som säljs av företagare på NK. 

2.1 Kemikalier. 
Lagstiftningen som ska efterlevas inkluderar svensk lag som omfattar användning-
en av kemikalier i produkter och EU:s förordning gällande Registration, Evaluation, 
Authorisation and restriction of Chemicals (REACH). 

REACH-förordningen syftar till att förbättra skyddet för människors hälsa, från 
risker som kan orsakas av kemikalier. För mer information se följande: 

 •  http://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-reach-eus-kemikalieforordning.pdf

Produkter ska vara fria från, eller följa begränsningarna i lagstiftningen för nedan 
listade ämnen: 
 • Ämnen i bilaga XVII till REACH-förordningen.
 •  Ämnen som är upptagna i bilagorna 1 och 2 i EU:s förordning gällande  

Presistent Organic Pollutants (POP).
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Produkter ska inte innehålla ämnen som är farliga för människans hälsa eller för 
miljön. Dessa finns på den så kallade kandidatförteckningen enligt artikel 57  
(SVHC-ämnen) och finns listade i bilaga XIV, i halter över 0,1 vikt-%.
 
Om en produkt innehåller mer än 0,1 vikt-% av ett ämne som finns med på kandidat-
förteckningen ska företagaren på begäran av kund inom 45 dagar lämna information 
om produkten kan användas på ett säkert sätt. Informationen ska åtminstone 
omfatta namnet på ämnet som produkten innehåller. För sammansatta produkter 
gäller regeln ”en gång produkt, alltid produkt” vilket innebär att koncentrationen  
på 0,1 vikt- % gäller. Till exempel knappen på blusen och inte hela blusen.

2.2 Biocider. 
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk lag som omfattar biocidprodukter 
och biocidbehandlade varor och EU:s biocidförordning.

I de fall där en produkt presenteras som ”luktfri” eller ”antibakteriell”, kan det 
innebära att produkten genomgått en biocidbehandling. Produkter som kan vara 
biocidbehandlade är exempelvis skor, sportkläder och skärbrädor. 

De verksamma ämnena ska vara godkända för den användning som stämmer in på 
produkten. Förteckning över godkända ämnen finns hos den Europeiska kemikalie-
myndigheten (ECHA).

Kraven på märkning gällande biocidbehandlade produkter ska efterlevas.  
Märkningen ska vara tydlig på svenska, lättläst och stanna kvar under produktens 
användning och innehålla följande information:

 • Att produkten innehåller en biocidprodukt.
 • Namnet på det ingående aktiva ämnet.
  •  Ändamålet med behandlingen, hur det verksamma ämnet bidrar  

till produktens funktion, till exempel att ett ämne är tillsatt för att ta bort  
dålig lukt.

 •  Relevanta bruksanvisningar och eventuella nödvändiga försiktighetsåtgärder.  
Till exempel om den som använder produkten måste göra något särskilt för att 
skydda människor eller miljö. 

 •  Om det ingår nanomaterial i biocidprodukten, ange namnet på dessa.

I de fall kund begär information om vilken biocidbehandling en produkt har genom-
gått ska företagaren inom 45 dagar lämna den informationen till kund.
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2.3 Förpackningar. 
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar både svensk och EU-lag som omfattar 
förpackningar.

Den som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar eller förpackade produkter 
i Sverige ska ansvara för att förpackningen samlas in och återvinns. Detta efterlevs 
genom anslutning till Förpacknings-och Tidningsinsamlingen (FTI), tidigare REPA. 

Förbrukningen av plastpåsar ska i möjligaste mån vara återhållsam.

För förpackningar och emballage som är NK-profilerat och som inte tillhandahålls 
av NKFF och NK finns det särskilda krav som ska efterlevas. 

Ambition: 
 •  Förpackningar bör i möjligaste mån vara gjorda av förnyelsebart eller  

återvunnet material.
 •  Användningen av förpackningar bör i möjligaste mån vara återhållsam.

2.4 Artiklar som kommer i kontakt med livsmedel. 
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag som omfattar artiklar 
som kommer i kontakt med livsmedel. 

Artiklar som kommer i kontakt med livsmedel ska ha tillämplig märkning där  
det framgår att den är säker för användning till mat. Märkningen ska även  
innehålla kontaktuppgifter till tillverkare eller säljare som ansvarar för  
utsläppandet på marknaden. 

För material och produkter av plast, keramik, cellofan och återvunnet plastmaterial,  
som kommer i kontakt med livsmedel i butik, ska det finnas en Declaration of 
Compliance (DoC). 

3. Särskilda produktgrupper.
Utöver redan angivna krav för goda förhållanden vid tillverkning, kemikalier, biocider 
och förpackningar som ska gälla för alla produkter, följer nedan ett antal specifika 
krav för särskilda produktgrupper. Alla berörda företagare på NK ska efterleva de 
produktspecifika kraven.

För vissa produktgrupper är kraven högre ställda än vad som anges i lag. 
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3.1 Elektronik.
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk produktansvarslag för elektroniska 
produkter och EU:s direktiv gällande Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE). Utöver detta ska EU:s direktiv gällande Restriction of the use of certain 
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) efterlevas.

Alla elektroniska produkter ska vara CE-märkta.

Batterier som saluförs, separata eller integrerade i en produkt, ska efterleva den 
svenska produktansvarslagen för batterier. Import av batterier ska registreras hos 
Naturvårdsverket. 

Insamling av elektronik- och batteriavfall ska ske via El-Kretsen eller motsvarande. 

3.2 Leksaker. 
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag som omfattar produk-
ter avsedda för barn. 

Barnleksaker ska vara CE-märkta.

Detaljer och mindre delar i produkter avsedda för barn ska inte kunna orsaka kvävning. 

Vid tecken eller misstanke om att en produkt inte är säker eller om produkten  
har defekter ska AB Nordiska Kompaniet och berörda myndigheter omedelbart 
kontaktas. Om nödvändigt ska produkten återkallas. 

Kroppsfärg och tillfälliga tatueringar avsedda för barn som appliceras direkt på  
hud ska efterleva ovannämnda krav samt EU:s kosmetikaförordning. 

3.3 Kosmetika.
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk lag som omfattar kontroll,  
tillverkning och märkning av kosmetika och EU:s kosmetikaförordning. 

Företagaren på NK ska kunna identifiera leverantörer av kosmetiska produkter  
i 3 år efter varan har sålts.

All tillverkning ska utföras i överensstämmelse med god tillverkningssed, och  
för alla kosmetiska produkter ska det finns ett produktinformationsdokument. 
Produktregistrering ska genomföras och berörda myndigheter ska meddelas.

Kosmetiska produkter eller ingredienser får inte testas på djur.  
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Kosmetiska produkter ska ha korrekt märkning. Följande information ska finnas  
på produkten: 
 • Namn och postadress till det företag/person som är ansvarig för produkten.
 • Produktens batchnummer eller referens.
 •  En ingrediensförteckning som listar alla ämnen som produkten består av i  

enlighet med International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). 

Produkten ska även ha följande information på svenska:
 • Vikt/volym.
 •  Produkter med kort hållbarhet (30 månader eller mindre) ska märkas med  

”bäst före” följt av datum (månad och år ska åtminstone anges) alternativt  
märkas med ”timglassymbolen” tillsammans med uppgift om datum för  
kortast hållbarhetstid.

 • Särskilda försiktighetsåtgärder som ska följas vid användningen av produkten.
 •  Produktens användningsområde. Om produktens användningsområde tydligt 

framgår av dess presentation behöver inte användningsområdet skrivas ut i 
märkningen.

 •  Om produkten har importerats till EU från länder utanför EU ska den märkas 
med uppgift om ursprungslandet. Är produkten tillverkad inom EU gäller inte 
detta krav. 

Ambition: 
 •  All palmolja som ingår i kosmetiska produkter bör vara certifierad enligt  

Roundtable on Sustainable Palm oil (RSPO).
 •  Andra material och ingredienser, inklusive men inte begränsat till lim och  

självhäftande produkter, bör inte vara testade på djur. 

3.4 Livsmedel.
Lagstiftningen som ska efterlevas inkluderar svenska och EU-lagar som omfattar 
livsmedel och livsmedelsproduktion. 

Ambition:
 • Gås-och anklever bör inte komma från fåglar som har tvångsmatats. 
 •  Fisk och skaldjur bör vara uppsatta på WWF:s lista som godkända att  

konsumeras eller vara certifierat enligt KRAV, MSC eller ASC. 
 • All palmolja som ingår i livsmedel bör vara certifierad enligt RSPO. 

3.5 Husgeråd. 
För husgerådsprodukter finns det inga specifika ska-krav. De krav som ska efter-
levas för denna produktgrupp finns specificerade i: del 1, Goda förhållanden vid 
tillverkningen för människor samt del 2, Kemikalier, biocider och förpackningar. 

Ambition: 
 • All palmolja som ingår i stearinljus bör vara certifierad enligt RSPO.
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3.6 Smycken och juveler.
För produkter som innehåller guld eller andra ädelmetaller ska det finnas interna 
riskbedömningar och strategier för att upptäcka och åtgärda etiska och miljö-
mässiga problem i leverantörskedjan. 

Produkter som innehåller diamanter ska vara spårbara och komma från tillförlitliga 
källor samt efterleva de krav på dokumentation som anges i Kimberleyprocessen. 

Guld, silver och platina ska ha lämplig märkning vilket inkluderar:
 • Namnstämpel.
 • Finhaltsstämpel.
 • Ortsmärke som anger tillverkningsort eller importörens hemvist.
 • Årsbeteckning.

Ambition:
 •  Relevanta branschstandarder bör efterlevas, som:  

Responsible Jewelry Council Code of Practices Certification och/eller  
World Gold Council Conflict-free Gold Standard. 

3.7 Tropiska träslag.
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag gällande skyddet  
av arter av vilda djur och växter samt Convention on International Trade in  
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

Träbaserade produkter som trä, papper, bambu och rotting, från länder med  
tropisk regnskog, urskog och/eller hotade arter ska ha FSC-certifiering eller  
motsvarande. 

3.8 Textil. 
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag som omfattar  
textilprodukter.

Ambition: 
 • Råvaror bör komma från förnyelsebara material.
 • Råvaror bör komma från hållbara källor. 

3.9 Barnkläder.
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag som omfattar  
kläder avsedda för barn, inklusive Europastandarden för snoddar och dragband  
i barnkläder.

Ambition: 
 •  Ytterkläder för barn, från och med 80 centilong (cl), bör inte ha snoddar och 

dragband runt huvud och hals. Huvor ska vara löstagbara eller öppningsbara, för 
att minimera stryprisken. 
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3.10 Budskap på produkter.
Budskap på produkter ska inte vara av sådan natur att det kan uppfattas som 
kränkande, stötande eller diskriminerande. Vid osäkerhet ska företagaren på  
NK kontakta AB Nordiska Kompaniet. 

4. Animaliskt material. 
Denna del omfattar alla företagare på NK som tillhandahåller animaliskt material. 
För vissa typer av animaliskt material är kraven högre ställda än vad som anges i 
lag. 

4.1 Djurvälfärdspolicy. 
Alla uppfödare och parter som hanterar djur ska efterleva De Fem Friheterna som 
är framtagna av World Organisation for Animal Health (OIE).

De Fem Friheterna är: 
1. Frihet från törst och hunger genom god tillgång till färskvatten och foder.
2.  Frihet från obehag genom att tillhandahålla en lämplig miljö som inkluderar 

skydd och en bekväm viloplats.
3.  Frihet från smärta, skada och sjukdom genom förebyggande metoder eller  

snabb diagnos och behandling.
4.  Frihet att utveckla normala beteendemönster genom att tillhandahålla tillräckligt 

utrymme, lämpliga anläggningar och sällskap med andra djur av samma art.
5.  Frihet från rädsla och lidande genom förhållanden och behandlingar som  

motverkar mentalt lidande.

4.2 Exotiska arter.
Lagstiftning som ska efterlevas inkluderar svensk och EU-lag gällande skyddet av 
arter av vilda djur och växter samt CITES-konventionen. 

Produkter får inte komma från känsligt utsatta eller utrotningshotade arter. 

4.3 Päls.
Infångande av vilda djur får inte ske med primitiva metoder eller utrustning. 
Hos företagaren på NK ska det finnas dokument som styrker pälsens/pälsdetaljens 
ursprungsland, djurets art samt eventuell fångstmetod. 

4.4 Läder. 
Läderprodukter ska enbart komma från djur som har fötts upp för köttproduktion. 
Katter och hundar får inte användas för att framställa läderprodukter. 
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4.5 Dun och fjäder.
Dun och fjädrar får inte komma från fåglar som har plockats levande eller som  
har tvångsmatats. Enbart fåglar som har fötts upp för köttproduktion får användas 
för att framställa produkter som innehåller dun och fjädrar. 

Hos företagaren på NK ska det finnas certifikat som styrker ovannämnda.  
Certifieringen ska vara enligt Responsible Down Standard eller motsvarande. 

4.6 Merinoull.
Merinoull ska vara mulesingsfri. 

Hos företagaren på NK ska det finnas dokument som stryker att ovannämnda  
krav efterlevs. Merinoull som kommer från Australien ska vara certifierad enligt 
Australian Wool Exchange Ltd (AWEX) eller motsvarande. 

4.7 Angoraull.
Ull från angorakaniner får enbart komma från kaniner som har levt under goda 
förhållanden och där pälsen Inte rycks från levande kaniner. Hos NK-företagaren 
ska det finnas dokument eller certifikat som stryker att ovannämnda krav efterlevs.



17

Bilaga 1. Ordlista. 

Förpackning: alla konstruktioner som används för att innehålla, skydda, leverera 
och presentera en vara klassas som förpackning. Tillbehör såsom lock, kapsyler 
och plastchips räknas också som förpackningar.

Mulesing: är ett ingrepp som innebär att hud klipps bort på fårets bakdel för att 
undvika angrepp från fluglarver.

Öppningsbara: avser huvor som är designade så att om man exempelvis fastnar  
i en gren så rycks huvan isär.

Kontakt
Vid frågor, kontakta csr@nk.se
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