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VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA?
Att förändra sättet som vi bedriver vår verksam-
het på är en lång resa och vi står inför många 
utmaningar.
Det är avgörande att uppnå hållbara produkter 
utan att kompromissa med kvaliteten,
säkerheten och resultatet. Det är också viktigt 
att behålla våra överkomliga priser då vi tror att 
hållbar skönhet bör vara tillgängligt för alla. Det 
är innovation och passion som hjälper oss att 
ta stora steg: Ny förpackning utan plast, ban-
brytande formler med ingredienser av naturligt 
ursprung från grön vetenskap, ny utrustning för 
att spara vatten i våra fabriker –och det kom-
mer mer varje år.

VARFÖR HAR VI SKAPAT DEN HÄR FRAM-
STEGSRAPPORTEN?
Transparens fortsätter att vara en del av vår resa 
mot hållbarhet. Vi har förbundit oss att kom-
municera öppet kring våra framsteg och vara 
tydliga med vår prestation, utmaningarna som 
vi står inför och resan vi har framför oss. Det-
ta bygger på våra banbrytande insatser under 
2017 om att vara öppna med var våra ingredien-
ser kommer ifrån. Vi vill lyfta fram allt – från in-
köp av ingredienser och effektiva formler av na-
turligt ursprung till produktion och förpackning 
med konkret information om våra framsteg, re-
sultat och hållbara skönhetsinitiativ. Dessutom 
kommer vi att lansera vårt första initiativ nå-
gonsin och offentligt sätta fokus på våra håll-
bara skönhetsåtaganden genom att lyfta fram 
hur vi ingriper för att skydda miljön genom vår 
värdekedja. Denna rapport ger en övergripande 
sammanfattning av Garniers framsteg inom fem 
stora fokusområden inom Green Beauty. Data 
som identifierats med detta märke  har ve-
rifierats av en extern revisor (mer information 
finns på sidan 45).
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Initiativet Science Based Targets (SBT) grundades 
av Carbon Disclosure Project, United Nations Global 
Compact, World Resources Institute (WRI) och WWF i 
syfte att uppmuntra företag att engagera sig för en fri-
villig övergång till en ekonomi med lågt CO2-utsläpp 
i linje med Parisavtalet. Initiativet SBT har tagit fram 
ett ramverk som kräver att företag tar med hela sin 
värdekedja på lång sikt, samtidigt som de utvärderar 
företagens klimathandlingsplaner.
2018 började L’Oréal implementera de nya 2030-åta-
gandena som godkänts av SBT. Dessa godkändes i 
slutet av 2017 och är därför anpassade till förloppet 
som möjliggör att den globala uppvärmningen förblir 
under 1,5 °C, vilket är vad som krävs av experter från 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
– FN:s klimatpanel som utvärderar omfattningen och 
förståelsen av klimatförändringar och dess effekt. På 
så sätt har L’Oréal förbundit sig att minska företagets 
hela utsläpp av växthusgaser (Scope 1, 2 och 3) med 
25 procent i absoluta tal jämfört med 2016. Detta om-
fattar både de som tillverkas direkt av företaget och 
de som produceras indirekt, till exempel genom leve-
rantörers verksamhet och konsumenters användning 
av produkter. Som en del av L’Oréal-koncernen har 
Garnier förbundit sig att bidra till dessa förpliktelser.
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