
Kort om Global 
Organic 

Textile Standard 
(GOTS)

GOTS er en 
processtandard for 
økologiske 
(vegetabilske såvel som 
animalske) tekstilfibre 
(tekstiler, tekstilproduk-
ter), og udmærker sig 
ved at være en af de 
mest omfattende og 
ambitiøse, vi har. 

GOTS stiller nemlig 
strikse krav til 
sporbarhed, anvendte 
hjælpe- og farvestoffer, 
samt miljømæssig og 
social ansvarlighed i hele
værdikæden - fra fiber til 
færdigt produkt. 
Certificeringen er i øvrigt 
verificeret gennem en 
3. parts auditering og 
test, og kravene skærpes 
løbende.

Det skal du 
vide, før du 
bruger 
GOTS i din 
markedsføring



Overvejer eller producerer du allerede i 
GOTS-certificerede materialer? 

Du har med stor sandsynlighed allerede stiftet bekendtskab med den: 
GOTS-certificeringen. Den optræder i tiltagende grad på mode- og 
livsstilsprodukter, og med rette - for den har en lang række fordele for 
jer som brand. Uanset, om det er jeres forbrugerrettede 
kommunikation eller jeres interne CSR-indsatser, I ønsker at styrke, 
udgør GOTS et oplagt værktøj.  

Det kan dog være udfordrende at navigere i retningslinjerne for, 
hvordan man må bruge GOTS i sin markedsføring - og det kan blive 
dyrt for både brand og producent. 

Derfor har vi lavet denne lille guide med de vigtigste “dos and don’ts”, 
så du kan bedrive ansvarlig og retvisende markedsføring af dine 
GOTS-certificerede produkter.

Må man bruge GOTS i sin 
markedsføring, hvis man ikke selv er 
certificeret?
Det korte svar er “nej”. Hvis man ikke selv, samt hele den 
bagvedliggende værdikæde er certificeret, må man i hovedreglen ikke 
bruge GOTS i sin markedsføring. Selvom det kan virke uskyldigt at 
oplyse, at man bruger “GOTS-certificerede materialer”, er chancen for, 
at man gør det i strid med reglerne, derfor ganske stor.

Misforstå os ikke - GOTS-certificerede materialer er et rigtigt fint første 
step mod større ansvarlighed og indsigt i jeres værdikæde, men det 
udgør en markant begrænsning for jeres markedsføringsmuligheder, 
ikke at opnå egen certificering. Årsagen skal findes i, at GOTS ønsker 
at sikre, at alle værdikædens led lever op til kravene. Og det er i 
sidste instans også det, der gør GOTS så enestående. Sat lidt på 
spidsen kunne man sige, at såfremt GOTS tillod markedsføring på 
baggrund af metervarer alene, ville forbrugeren skulle navigere i 
uvisheden omkring f.eks. systue-forhold eller kemisk kontaminering, og 
det i sig selv ville devaluere certificeringen som værktøj. 

Har du styr på hvordan du må bruge GOTS logoet? Her er eksempler på hvordan det kan gøres på den 
rigtige måde. Den hyppigste fejl er kun at bruge GOTS-logoet, uden angivelse af labelgrad, certificerings-
bureau og GOTS-nummer.

GOTS certificering er mulig på fibre fra økologisk certificeret landbrug eller dyrehold. Bomuld (1. billede), 
hør (2. billede), hamp, uld og silke.



Hvornår må man så bruge det? 
Der er hjælp at hente
Ingen regler, uden undtagelser, og omend undtagelserne er få og me-
get specifikke, skal de nævnes. Der gælder nemlig særskilte regler for 
markedsføring, afhængigt af om aftageren er B2B eller B2C. 

Derfor har vi indsat en lille model, der lynhurtigt kan hjælpe dig med at 
afklare, om du må bruge GOTS i din markedsføring. 

Hvem er Sourcing House 
og Tanja? 

Sourcing House er et 
konsulenthus som arbejder for en 
bedre tekstilindustri, og har gjort 
det siden 2004. 

Sourcing House rådgiver brands i 
certificeringer, strategier og 
materialevalg. Kernestenen i 
arbejdet er ansvarlighed i egen 
praksis samt hele den 
forsyningskæde et brand 
arbejder med.    

Tanja Gotthardsen er ekstern 
konsulent i Sourcing House, og 
hjælper brands med at målrette 
og styrke deres forbrugerrettede 
bæredygtighedskommunikation - 
herunder også i relation til 
certificeringer.

     Get approval
from your

certifier using
form ‘Labelling

Release for GOTS
Goods’  

      Refer to
FLOWCHART

NO. 2

    Refer to
FLOWCHART

NO. 2

GET
CERTIFIED

    Use labelling following
FLOWCHART ADVERTISING

Engaged in 
repacking /
relabelling /

printing / cutting /
any other

processing 

Do you also 
sell to 

other retailers 
or other

businesses?

 

1 .ON TRAHCWOLF

YES

YES NO

Mechanical /
Chemical Processor /  

Manufacturer / 
Printer

Retailer B2B / Wholesaler

Area of Activity

YES YESNO NO

NO

    Use labelling as per
approved design

Label
Grade

Certifier

License Number

Is your company GOTS certified?

Annual turnover
with GOTS goods

≥20.000 Euro

Register with GOTS 
approved certifier and 
get GOTS certified as 

soon as annual turnover 
exceeds 20.000 Euro

Engaged in 
repacking /

relabelling / printing /
cutting or any 

other processing

Annual turnover
with GOTS goods

<20.000 Euro

GOTS is a registered trademark – making a false or misleading claim regarding 
GOTS is a trademark infringement and will be dealt with accordingly.

Have you taken label design 
approval from your certifier

(signed Label Release Form) ?

ARE YOU ALLOWED TO LABEL GOTS GOODS 
OR MENTION GOTS IN YOUR ADVERTISING?



Overvejer du at blive certificeret selv? 
Derfor er GOTS et oplagt værktøj for 
ansvarlige virksomheder
Der er mange gode grunde til at lade sig GOTS-certificere. 
Certificeringen giver naturligvis “added value” i form af dokumentation 
for social såvel som miljømæssig ansvarlighed, og styrker jeres 
forhandlingsgrundlag i dialogen med jeres kunde. 

Men det er ikke kun de markedsføringsmæssige fordele, der taler for 
GOTS - tværtimod får I også et unikt CSR-værktøj, der løbende 
opdateres og slår “best practice” an for hele branchen.

GOTS kan f.eks. bruges aktivt til at kortlægge og øge 
kompetenceniveauet i jeres værdikæde og til at søge nye, ligesindede 
partnerskaber. 

Et af tidens store spørgsmål er, hvordan tekstilindustrien kan opnå øget 
transparens og sporbarhed, og med GOTS får I integreret dette arbej-
de centralt i jeres praksis. 

farm

trader

sourcing

yarn

fabric

garment

brand

retailer

Desuden vil krav til dokumenterbar bæredygtighed fra europæiske 
såvel som nationale myndigheder også påvirke de 
finansieringsmuligheder, man som brand eller producent vil kunne 
tilgå mere langsigtet, og på den måde kan en GOTS-certificering 
udgøre et centralt skridt på vejen mod en forretningsmæssig 
langtidssikring. Interessenter vil i øvrigt kunne fremsøge jer i 
GOTS’ egen database.
  

Er du allerede GOTS-certificeret? 
Sådan sikrer du dig korrekt mærkning
Vi ser desværre fra tid til anden, at brands får angivet deres GOTS-cer-
tificering forkert på vaskemærker, hangtags mm. Der foreligger en 
række krav fra GOTS ift. korrekt mærkning, og derfor har vi her lavet 
en kort introduktion til de mest hyppige fejl. Du er dog altid meget 
velkommen til at kontakte Sourcing House for et gennemsyn af dine 
mærkninger.

Her et eksempel på en værdikæde

GOTS certificering er mulig på fibre fra økologisk certificeret landbrug eller dyrehold. Bomuld (1. billede), 
hør, hamp, uld og silke (2. billede). 



   

Den hyppigste fejl er kun at bruge GOTS-logoet, uden angivelse af 
labelgrad, certificeringsbureau og GOTS-nummer. Labelgraden 
referer til, om der er tale om enten GOTS “Organic” (der stiller krav om 
95-100% økologiske fibre) eller GOTS “Made with Organic” (der stiller 
krav om min. 75% økologiske fibre ved blandingsmaterialer). 

Auditøren er afgørende for, at man kan se, hvem der har udført jeres 
audit og godkendt jer til certificering, og GOTS-nummeret gør jer 
søgbare i GOTS egen database. Disse er ikke de eneste krav, men de 
udgør grunden til de hyppigst sete fejl.

Tjekliste til korrekt mærkning:
1. Altid labelgrad Organic eller made with Organic 
2. Certificeret af…
3. Korrekt certificeringsnummer    

FÅR DU PRODUCERET ØKOLOGISK 
TØJ ELLER BOLIGTEKSTILER ?

Så har du måske 
overvejet at dine

produkter skal være
GOTS certificeret? 

Er du sikker?

Nu 
overvejer 

du det

MÅSKE SKULLE 
DU BLIVE 

CERTIFICERET?
Er du allerede 
certificeret? 

HUSK, at det ikke 
 er nok, at din 
leverandør er 
certificeret.  

Er du opmærksom på hvad du må og ikke må 
sige? Både på dit tøj og i din markedsføring? 

Gennemgang af 
certificeringsprocessen

Hjælp til hele processen

Grundig vejledning i forbindelse
med auditering

       Undervisning i hvordan man 
arbejder med GOTS

Vil du gerne vide, hvordan du 
bedst arbejder med de materialer 

du bruger? 

Så kontakt os og glæd dig til vores 
næste guide.

HUSK: 
Certificeringen og 

leverandørerne udvikler 
sig hele tiden. Hold 

løbende øje med at du 
og dine leverandører 
lever op til gældende 

krav. Er du i tvivl?

NEJ

 JA! NEJ

 JA!

 JA!

NEJ

Med GOTS får du:

Ansvarlighed i 
værdikæden

Sporbare 
fibre

Ingen skadelige 
kemikalier

Bedre forbruger-
formidling

 JA!

SILKE 

Processer og implementering

TANJA

Forbrugerformidling og 

certificeringssprog

NEJ

NEJ

 JA!

Der er hjælp at hente til følgende:
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