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Inledning

Hållbarhetsrapport

Odd Molly Sverige AB driver 
varumärkena Odd Molly och 
Hunkydory. 

Odd Molly Sverige AB driver de båda varumärkena Odd Molly och Hunkydory. 
Att driva starka, unika varumärken med stort hållbarhetsfokus är en tydlig del 
av vår företagsstrategi och det är en självklarhet för oss att sträva efter att ta 
en aktiv del i att ställa om modeindustrin till att bli mer hållbar. 

Att designa och tillverka kläder av hög kvalitet med lång livslängd är ryggra-
den i vår verksamhet. Vi vill göra positiv skillnad och arbetar konsekvent med 
en tydlig ambition, mot konkreta mål. Vår ambition är att tillverka tidlösa 
kvalitetskläder med så lite påverkan på miljön som möjligt. Vi har ett stort 
fokus på hållbara material samt lägger vikt vid att säkerställa de sociala 
förhållandena på de fabriker vi arbetar med. Ett hållbarhetsråd med repre-
sentanter från olika delar av organisationen under ledning av bolagets 
hållbarhetschef säkerställer att arbetet utvecklas. I rådet ingår även en 
person med specialistkunskap inom hållbarhet. Hållbarhetschefen ingår i 
företagets ledningsgrupp och rapporterar till VD. 
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Vårt ansvar

Vår hållbarhetsvision
Odd Molly gör positiv skillnad

Våra övergripande mål
Vi ska...
• maximera vår positiva påverkan på omvärlden  
 och minimera vår negativa påverkan, genom hela  
 vår värdekedja från inköp till försäljning. 
• fokusera på det som gör skillnad, som är   
 viktigt för våra kunder och positivt för vår affär.  
 Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete  
 är en förutsättning för nöjda kunder och bidrar  
 till långsiktig lönsamhet. 
• vara aktiva i övergången till ett hållbart samhälle.  
 Det är en självklarhet och något som vi, våra  
 kunder och andra intressenter förknippar 
     med oss.  

Våra fokusområden
Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokus–
områden som ska integreras i vår affär och vårt sätt 
att arbeta. 
• Vi har en hållbar idé och design. 
• Vi inspirerar kvinnor att gå sin egen väg. 
• Vi påverkar vår omvärld i en positiv riktning.

Vårt förhållningssätt
• Vårt ansvar är att varje dag, i varje beslut och vid  
 varje vägskäl, tänka till kring innebörden av  
 hållbarhet enligt våra värderingar. 
• Våra medarbetare ska ges utrymme att tänka och  
 ta beslut som leder till ett mer hållbart samhälle,  
 utrymme att gå sin egen väg och utveckla sin  
 fulla potential. 
• Vår framgång är beroende av ett målinriktat  
 arbete i samverkan med våra partners. 

Odd Molly is a brand with a heart, a mind and a conscience 
Vi vill hjälpa våra kunder att klä sig på ett miljömässigt hållbart sätt. Våra slitstarka plagg 
av hög kvalitet är skapade för att hålla länge och återanvändas många gånger om. I hela 

produktionskedjan är långsiktiga, tillitsfulla relationer viktigt för oss. Relationerna är en mö-
jliggörare för att kunna påverka våra samarbetspartners, anställda och samhället på ett pos-
itivt sätt. Vi håller kvinnors självständighet, frihet och drömmar lite extra nära om hjärtat. 

Därför är vårt samhälleliga fokus att bidra till att kvinnor känner sig fria och vågar följa sina 
drömmar. Vi vill se en värld där självständighet, yttrandefrihet och accepterad mångfald är 

lika självklart som det är för oss.

Hunkydory – The Lasting Contemporary
Med en ansvarsfull grund, strävar vi alltid efter att göra eftertänksamma val. Kvalitet fram-

för kvantitet, stil framför trender. En ignorans till vårt samhälles hänsynslösa takt. 
Tillsammans med inspiration från eviga ikoner och ett tidlöst uttryck, skapar vi design som 
varar. Placerat i en samtida kontext, där vi alltid håller oss uppdaterade kring det vi tror på, 

skapar vi en värld som är vår egen. Vi kallar den The Lasting Contemporary

När vi formande vår hållbarhetsstrategi inleddes 
dialog med bolagets viktigaste intressentgrupper för 
att bättre förstå vilka frågor de upplever som mest 
relevanta och vad som är mest väsentligt för oss att 
fokusera på. Tillsammans med medarbetare från alla 
delar i organisationen formulerades tydliga mål inom 
vilka områden, och på vilket sätt, vi ska mäta ut-
vecklingen. De viktigaste frågorna som identifierades 
var arbetsmiljöförhållanden, jämställdhet/kvinnors 
rättigheter och miljöansvar. Arbetet med dessa frågor 
är i ständig utveckling med målet att göra tidlösa 
kläder med lång livslängd. Under 2022 gjordes en 
ny undersökning för att säkerställa att Odd Molly 
Sverige AB arbetar i rätt riktning med områden som 
känns fortsatt relevanta. 

Odd Molly Sverige AB:s ansvarsarbete 
Vårt ansvar innefattar god etik, socialt ansvarstagan-
de, hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter. De 
etiska och miljömässiga riktlinjerna gäller alla som 
arbetar med Odd Molly & Hunkydory – de egna me-
darbetarna, leverantörer, underleverantörer och andra 
samarbetspartners. Miljöpåverkan ska minimeras i 
största möjliga mån i alla led av bolagets värdekedja. 
Vi ska vara ett sunt företag och en god förebild där 
ansvarstagande är en del av företagskulturen. Kläder-
na är av hög kvalitet som tål att användas år efter år, 
och efterfrågas även i stor utsträckning på andra-
handsmarknaden. 

Som relativt liten aktör har vi valt att ingå i olika 
branschgemensamma initiativ för att få bättre 
förutsättningar att göra positiv skillnad. Vi arbetar 
konsekvent utifrån företagets etiska och miljömässi-
ga riktlinjer med syftet att minimera uppkomsten av 
affärsrisker, som i förlängningen kan påverka såväl 
varumärke som företagets anseende, och även ta 
ansvar för att använda resurser på ett hållbart sätt. 
Bolaget har riktlinjer för sina leverantörer och följer 
amfori BSCI:s uppförandekod som bland annat syftar 
till att säkerställa att produktionen sker under goda 
arbetsförhållanden och baseras på ILO-konventioner 
samt FN:s barnkonvention. 

Ansvarsfull produktion 
Med vår höga nivå på kvalitet och många kom-
plicerade detaljer i plaggen ställer vi särskilt stora 
krav på våra leverantörer. Bolaget har ingen egen 
tillverkning utan låter producera sina kollektioner hos 
utvalda leverantörer i Kina, Indien, Italien, Portugal, 
Marocko och Turkiet. Valet av tillverkare är baserat 
på produktkvalitet och leveranssäkerhet, men även 
etik- och miljöarbete väger tungt liksom att produk-

tionen är ekonomiskt försvarbar. Leverantören måste 
följa amfori BSCI:s uppförandekod och våra avtal om 
efterlevnad gällande kvalitet, miljö och etik.

Nätverket av samarbetspartners ses över löpande, 
även om ambitionen är att värna nära samarbeten 
och långa relationer. Det är bra för både bolaget och 
leverantören, och det bidrar till att skapa hållbara 
produkter. 

Under året arbetade Odd Molly Sverige AB med 23 
(25) tillverkare. Baskriterier för att välja en tillverk-
are är, utöver riskbedömning av land och region: 

• Generell bedömning av produktionsanläggning,  
 arbetsförhållanden och dess ledning 
• Produktkvalitet, produktion och detaljer 
• Leveranssäkerhet 
• Pris – rimlighet för att möta krav på 
 bruttomarginal 
• Regelefterlevnad 
• Övergripande affärsmannaskap och 
     professionalism 
• Kundreferenser 
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Vi arbetar dels direkt med våra leverantörer, dels 
genom samarbeten med produktionsagenter i Indien 
och Portugal. Produktionsagenten arbetar i nära dia-
log med bolagets produktionsavdelning för att finna 
rätt tillverkare för bolagets behov. Vi använder oss av 
tredjepartsinspektörer i Kina och Indien vilka utför 
kontroller under produktionsprocessen men också 
av färdiga produkter innan de godkänns för leverans 
till Sverige. Detta för att säkerställa att plaggen når 
upp till våra högt ställda krav. Vårt eget design- och 
produktionsteam besöker normalt sett tillverkarna 
regelbundet för att diskutera utvecklingsmöjligheter, 
teknik och kvalitetsfrågor. 2021 var ett år som 
fortsatt präglades av situationen med covid-19 och 
innefattade utmaningar för våra leverantörer, såsom 
brist på personal och långa leveranstider av material. 
Under 2021 var det inte möjligt för vår personal att 
själva besöka fabrikerna. Ett antal sociala kontroller 
gjordes via amfori BSCI och av dem ackrediterade 
auditörer. 

En av våra grundprinciper är att arbeta med långsik-
tiga leverantörsrelationer och vi har under den här 
tiden gjort vad vi kunnat för att stötta våra tillverk-
are. Inga orders har annullerats utan vi har strävat 
efter att hitta lösningar som varit acceptabla för båda 
parter. 

Vi har sedan länge arbetat aktivt för att hålla en hög 
kunskapsnivå hos våra leverantörer. Mellan 2009 och 
2020 arbetade vi med icke vinstdrivande organisa-
tionen Fair Wear Foundation gällande social hållbar-
het och arbetsvillkor. Sedan 2020 ingår vi i organ-
isationen amfori BSCI. Många av våra producenter 
har ett antal andra kunder som är anslutna till amfori 
BSCI vilket ökar våra möjligheter att kunna driva 
igenom förbättringar på ett effektivt sätt, tillsam-
mans. Våra leverantörer kontrolleras regelbundet och 
bedöms enligt den gemensamma uppförandekoden. 
Leverantörerna graderas enligt systemet på en skala 
från A–D där A är bäst. Beroende på gradering, tas 
en plan med förbättringsåtgärder fram.

Ansvarsfulla materialval 
Vi har under många år strävat efter att succesivt öka 
mängden hållbara material i våra kollektioner. Vägen 
dit har inte varit spikrak utan kantats av en rad ut-
maningar som till exempel tillgång på material, höga 
minimum och långa ledtider. 

I takt med att branschen har utvecklats, har det 
också öppnats möjligheter för oss. Arbetet med att 
välja det mest hållbara materialet kommer att vara 
under ständig utveckling men idag har vi kommit en 
bra bit på väg, framförallt inom våra mest använda 
materialgrupper bomull och viskos. 

Amfori BSCI 
Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett internationellt initiativ med 
tusentals anslutna företag världen över som tillsammans driver ett förbättringsarbete inom 
den globala leverantörskedjan. Att skriva under amfori BSCI:s uppförandekod, innebär ett 
åtagande att systematiskt arbeta med riskbedömning, kunskapsspridning, kontroll och för-
bättringsarbete hos leverantörer och tillverkare. Samtliga våra leverantörer måste åta sig att 
följa uppförandekoden som en del av leverantörsavtalet. 

Uppförandekoden består av elva viktiga områden inom  
vilka både minimikrav och best practice definieras. 

Läs mer på www.amfori.org/content/amfori-bsci

• Organisationsfrihet 
• Diskrimineringsförbud 
• Skälig lön 
• Anständig arbetstid 
• Hälsosam och säker miljö
• Förbud mot barnarbete 

• Särskilt skydd för unga   
 arbetstagare 
• Trygga anställningsvillkor 
• Förbud mot tvångsarbete 
• Miljöskydd 
• Etiskt företagande

Av våra producerade bomullsplagg är ca 67 % pro-
ducerat av ekologisk bomull. Under 2021 började vi 
dessutom erbjuda plagg med full GOTS certifiering*.
 
Cirka 60 % av produktionen av plagg gjorda i viskos, 
består av LENZING™ ECOVERO™-fibrer, som är ett 
mer hållbart alternativ till vanlig viskos och tillverkad 
av trämassa från ansvarsfullt skogsbruk. Produktion-
sprocessen samt materialet är certifierade enligt EU 
Ecolabel och genererar 50 % lägre CO2-utsläpp och 
minskad vattenanvändning i jämförelse med vanlig 
viskos.

Vad menar vi med ansvarsfulla material? 
För ett antal år sedan tog organisationen Made-
By fram ett verktyg för att jämföra hur hållbara 
de mest använda fibrerna inom textilbranschen 
är i förhållande till varandra. Made-By var en icke 
vinstdrivande organisation med mål att göra hållbart 
mode till allmän praxis. 

Med utgångspunkt i deras slutsatser i kombination 
med våra egna värderingar kring hållbarhet och 
kvalitet, har vi tagit fram ”Odd Mollys Guide till Håll-
bara Material”, ett internt verktyg för att definiera 
och klassificera olika material. Guiden är menad att 
vara ett stöd för vårt design- och produktionsteam så 
att de ska kunna göra rätt val under produktutveck-
lingen.

Våra material ska i första hand vara anpassade till 
designen, vara lättskötta och kunna ha ett långt liv. 
Vid design och val av material ska vi alltid tänka att 
plagget ska hålla över tid. Kvalitet och smarta val 
genom hela processen från ritbord till produktion är 
viktigt. Våra plagg ska kunna användas länge, säljas 
vidare och helst kunna återvinnas. 

Vårt mål till 2025 är att majoriteten av våra materi-
al ska vara mer hållbara material, dvs klassificeras 
inom kategori A–C i Odd Mollys Guide till Hållbara 
Material”. 

Made-By klassar Ull i kategori E men vi har det i 
kategori C och D eftersom: 
• Ull är en förnyelsebar råvara. 
• Ull är ett material som har lång livslängd 
• Plagg i ull behöver inte tvättas lika ofta som  
 plagg i tex bomull 
• Alpacka och Yak anses vara mer miljövänligt än  
 Cashmere och Mohair pga det sätt som  
 getterna utarmar betesmarken på genom att dra  
 upp gräset med rötterna. 
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Mekaniskt åter-
vunnen Nylon
Mekaniskt åter-
vunnen polyester
Ekologiskt linne
Återvunnen 
bomull
Återvunnen ull 

Kemiskt återvunnen 
nylon och polyester
CRAilAR Flax
Ekologisk bomull
Monocel
LENZING™ ECOV-
ERO™
TENCEL™ Lyocell
REFIBRA™
 

Linne
Hampa
PLA
Ramie

Material med blandade 
fibrer från kategori A 
och C–E där minst 50 % 
av blandningen kommer 
från kategori A.

Ekologisk ull
Certifierad ansvars-
full ull
Alpacka-ull
Yak-ull
Ekologisk silke

Ull
Mohair-ull
Cashmere-ull
Naturlig bambu
Läder
Silke
Material med blandade 
fibrer från kategori A 
och C–E där mindre än 
50 % av blandningen 
kommer från kategori A. 

Modal (Lenzing 
viskos)
Poly-akryl
Polyester

Bambu-viskos
Bomull
Generisk viskos
Rayon
Spandex (Elastan)
Nylon



8 9

Vårt ansvarVårt ansvar

Andel hållbara material 2021 
58 % av producerad volym kommer från hållbara 
material och vi ligger därmed i linje med vårt hållbar-
hetsmål. Vår prognos är att siffran för 2022 kommer 
att vara mellan 70–80 %. 

GOTS (Global Organic Textile Standard) 
Global Organic Textile Standard (GOTS) är en värld-
sledande standard för ekologiska fibrer inklusive 
sociala kriterier. Det är en oberoende certifiering för 
hela textilhanteringskedjan och anses vara en av de 
mest robusta certifieringarna som finns. 

Certifieringen täcker processen från råvara till slut-
produkt och omfattar krav på både miljömässigt och 
socialt ansvarsfull tillverkning. Målet är att kunna 
garantera en trovärdig slutprodukt till konsument. 

2020 blev Odd Molly Sverige AB GOTS-certifierade 
och under 2021 lanserades 26 produkter med 
märkningen. De utgjorde 14 % av vår totala pro-
duktion av bomullsplagg. Vår ambition är att utöka 
antalet produkter med GOTS-certifiering så snabbt 
som möjligt. Läs mer om standarden här:
www.global-standard.org/the-standard

Miljöansvar 
Odd Molly Sverige AB strävar efter en produktut-
vecklingsprocess med minsta möjliga miljöpåverkan. 
I varje steg i produktionscykeln ska miljöaspekten vä-
gas in, från val av material, produktion och transport, 
till att den färdiga produkten når butik. 

Vi arbetar aktivt med att motverka förekomsten av 
farliga kemikalier i produkter samt att säkerställa att 
REACH, kemikalielagstiftningen inom EU, efterlevs. 
Alla leverantörer måste skriva under att de följer 
reglerna om förbjudna kemikalier och bolaget låter 
stickprover kontrollera utebliven förekomst av dessa 
förbjudna kemikalier. Sedan 2011 är vi medlemmar i 
Kemikaliegruppen inom RISE, som är en kunskaps-
plattform med syfte att hjälpa medlemsföretagen att 
motverka förekomsten av farliga ämnen i deras pro-
dukter samt förbättra bolagens informationsgivning 
kring frågor om kemikaliehantering. 

För att i största möjliga mån bidra till att minska 
utsläppen av koldioxid är förstahandsval av trans-
portsätt båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer 
i Europa. 

Om detta inte är möjligt sker en kombination av flyg- 
och båttransport eller flygtransport. Bolaget utvärder-
ar löpande sina transporter för att hitta optimala 
lösningar och årligen minska klimatutsläppen genom 
hela värdekedjan. Ambitionen är att minimera an-
talet flygfrakter, packa mer effektivt och miljösmart. 
Under pandemin har vi tyvärr tvingats öka antalet 
flygfrakter till följd av förseningar.

Plaggens livslängd 
Vår övergripande ambition är att producera kläder 
med lång livslängd och vi jobbar utifrån den ambi-
tionen i största möjliga utsträckning från design till 
produktion. Vi försöker också underlätta för konsu-
menten att bidra till plaggets långa livslängd genom 
tvätt- och skötselråd. Informationen finns på varje 
plaggs tvättråd och är märkta med CleverCare®-sym-
bol för att kunden lätt ska kunna hitta mer informa-
tion om hur de tar hand om sitt plagg på bästa sätt. 
Detaljerade skötselråd finns även på Odd Mollys 
hemsida under avsnittet Hållbarhet. 

Därtill samarbetar vi med organisationen Human 
Bridge för att donera kläder som vi av olika skäl inte 
kan sälja i butik, till människor som befinner sig i 
humanitär kris. Kläderna blir först sorterade för att 
säkerställa att de är rena och i gott skick, och det 
som inte uppfyller dessa krav återvinns med hjälp av 
Returtex. 

Jämställdhet 
För oss är ett aktivt arbete med jämställdhetsfrågor 
en nyckel till en starkare organisation och fortsatt 
kompetensförsörjning. Bolagets mål är att samtliga 
medarbetare ska känna att de verkar i en säker och 
trygg miljö. 

Djurrätt 
Odd Molly Sverige AB är med på ”Pälsfria listan”, 
Fur Free Retailers program, och använder inte 
ädelpäls i våra produkter utan endast päls och skinn 
från djurarter som föds upp för livsmedelsindustrin 
såsom exempelvis får, get, ko, alpacka och ren. 
Bolaget accepterar inte metoder såsom mulesing och 
ställer krav på att leverantörer garanterar att materi-
alet inte kommer från länder där sådant förekommer. 
Vi har som krav att våra dunleverantörer är certifi-
erade enligt RDS (Responsible Down Standard) och 
kan garantera att dun inte plockats från levande 
fåglar. Vi använder ingen angora i våra plagg och inte 
heller snäckor och pärlor från hotade arter. 
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på
www.oddmolly.com/sustainability

Tradera <3 Odd Molly
Varje år tar Tradera fram en lista över de modemärken som bevisat är mest populära på 
andrahandsmarknaden, baserat på försäljning på Tradera. Målet är att inspirera fler i 
branschen att ta efter och vässa sin cirkulära affär. De har tittat på antalet sökningar, 

antalet sålda plagg, genomsnittspris och genomförsäljningsgrad och väger samman detta till 
ett index. Odd Molly hamnade 2021 på 3:e plats i kategori dammode och dessutom på en 

12:e plats i listan för hela klädbranschen. Ord från VD Anna Lönnerstedt: 
”Vilken ära att få knipa en pallplats på Traderas lista över mest populära varumärken! Så 

roligt att vår unika design är så eftertraktad och att plaggen har den kvalitet och livslängd vi 
strävar efter.”

”Vilken ära att få knipa 
en pallplats på Traderas 
lista över mest populära 
varumärken! Så roligt 
att vår unika design är 
så efter traktad och att 
plagg en har den kvalitet 
och livslängd vi strävar 
efter.”
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Våra väsentliga områden

Risker
Genom intern riskanalys och mätningar av klimat-
påverkan (i scope 1, 2 och 3) har vi identifierat våra 
riskområden.

Dessa risker finner vi främst inom området klimat-
påverkan i leverantörskedjan, närmare bestämt Tier 
2–4. 54 % av våra utsläpp kommer från denna 
kategori.

Vi är medvetna om dessa risker och arbetar med 
åtgärder för att minimera vår påverkan inom dessa 
kategorier. Vi har goda relationer med våra sömnads-
fabriker och många av dem har delvis förnyelsebar 
elektricitet i sina fabriker.

Odd Molly verkar i länder där det finns risk att 
arbetsvillkor inte följs, genom våra uppförandekoder, 
amfori BSCI, besök och ständig kommunikation med 
våra leverantörer reducerar vi risken för att detta ska 
missbrukas och har därmed god kontroll inom dessa 
områden.

Vi arbetar ständigt med att köpa större andel ”håll-
bara material” med lägre klimatpåverkan och vi ser 
stor potential att förändra inom områdena vattenin-
färgning, kemikalieanvändning och transporter.

Våra mål
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• Vi har strikta uppförandekoder
• Utbildning på fabriker
• Vi följer Sweden Fashion Ethical Charter
• Vi följer tillämpliga lagar och internationella konventioner för mänskliga rättigheter
• GOTS har grundläggande krav på att ingen diskriminering utövas

• Vi strävar efter en så miljövänlig produktion som möjligt och samtidigt
kunna göra en bra affär.
• Vi har en intern jämställdhetspolicy
• Vi har strikta uppförandekoder
• Vi jobbar med amfori BSCI
• Nolltolerans mot barnarbete och tvångsarbete

• Vi arbetar i den mån vi kan med bästa trycktekniker för att minska negativ påverkan
• Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen 
• Vi uppdaterar vår Restricted Substances List som våra leverantörer i sin tur får bekräfta
• Vi köper till största delen LENZING™ ECOVERO™ när det kommer till regenerativa fibrer 
• En del av våra produkter som är gjorda i ekologisk bomull är certifierade av GOTS
• GOTS kräver dricksvatten och tillgång till rena toaletter vid arbetsplats och  
personalboende

• Vi jobbar målmedvetet för att öka andelen hållbara material och produktionsmetoder
• Vi strävar efter de mest miljövänliga transporterna
• Vi strävar efter de mest miljövänliga förpackningsmaterialen
• Vi upprättar årligen en Hållbarhetsrapport
• Tillsammans med STICA rapporterar vi våra utsläpp i Scope 1, 2 och 3  
• Vi följer de regelverk som finns i EU gällande kemikalier i varor
• Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen

• Vi strävar efter hög kunskap internt för att kunna ta rätt beslut i det dagliga arbetet
• Vi är aktiva medlemmar i STICA 
• Vi strävar efter att sänka våra koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet
• GOTS kräver att lokala juridiska normer för luftutsläpp, avloppsvatten och slamavfall följs.  
• GOTS förbjuder bränning av avfall på plats och okontrollerad deponering av avfall 

• Vi använder till största delen återvunnen polyester
• Vi använder oss huvudsakligen inte av plastförpackningar i våra butiker och webbshop
• GOTS förbjuder användning av skadliga kemikalier. Avloppsvatten måste behandlas
före uttömning. 

• 13 % av vår produktion består av cellulosabaserad råvara, varav EcoVero står för 8 % 
• Våra pappersförpackningar i webbshop består av återvunna fibrer
• Våra lådor i webbshop kommer från en leverantör som är ISO 14001-certifierad
• En del av våra produkter som är gjorda i ekologisk bomull är certifierade av GOTS

• Genom att samarbeta med våra leverantörer vill vi se till att använda bästa möjliga teknik
• Vi är aktiva medlemmar i STICA 
• Vi strävar efter att sänka våra koldioxidutsläpp i enlighet med Parisavtalet
• Vi jobbar med amfori BSCI
• Vi är medlemmar i Kemikaliegruppen
• Vi följer de regelverk som finns i EU gällande kemikalier i varor

• Vi strävar efter en så miljövänlig produktion som möjligt och samtidigt kunna göra en 
bra affär.

• Vi jobbar med amfori BSCI
• Vi jobbar med Human Bridge

Länkade 
globala 

mål

Länkade 
globala 
delmål

Hur bidrar vi?

5.1
5.2

8.5
8.7

17.17

Ekonomisk 
hållbarhet

6.3
6.6

12.2
12.4
12.6

13.2
13.3

14.1

15.1
15.2

17.16

8.4
8.5
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Vår strävan 

I december 2018 presenterades UN Fashion Indus-
try Charter for Climate Action på klimattoppmötet 
COP24 i Katowice. Ett dokument som syftar till att 
samla alla aktörer inom modeindustrin, från tex-
tilproducenter och transport, till globala modevar-
umärken, för att signera 16 konkreta punkter för en 
bättre och mer hållbar framtida industri. Samtidigt 
lanserades STICA – Swedish Textile Initiative for Cli-
mate Action. Organisationen samlar svenska aktörer 
som vill arbeta tillsammans och visa upp Sverige 
som ett föregångsland. 

2018 blev Odd Molly Sverige AB medlemmar i STI-
CA. Samarbetet har visionen att Sveriges mode- och 
textilindustri ska visa vägen och, i linje med Paris-
avtalet, vara klimatpositiv i god tid före år 2050. Vid 
årsskiftet hade ett fyrtiotal svenska verksamheter 
anslutit sig och antalet medlemmar fortsätter att 
växa. Tanken bakom STICA är att det behövs mer 
samarbete mellan och inom olika branscher för att 
tillsammans implementera en action plan och lyckas 
nå minskad klimatpåverkan i textilproduktion och 
textilkonsumtion. 

STICA:s krav på medlemmar:
• Rapportera framsteg på årsbasis (scope 1, 2 och  
 3 enligt Greenhouse Gas Protocol)
• Offentligt åtagande – Företag och organisationer  
 bör presentera sina effekter och framsteg i sina  
 årsrapporter. 

STICA publicerar också medlemmarnas framsteg 
årligen. Våra mål inom STICA är följande: 
• Scope 1 & 2: Vi har som målsättning att  
 reducera våra aboluta koldioxidutsläpp med 
 50 % till år 2025 med år 2018 som basår. 
• Scope 3: Vi har som målsättning att reducera  
 våra absoluta koldioxidutsläpp med 50% till år  
 2030 med år 2020 som basår. 

Denna målsättning att reducera våra absoluta 
koldioxidutsläpp tills 2030 är i linje med vad som är 
efterfrågat för att stanna inom 1,5 graders-målet.
För att läsa mer besök:
www.sustainablefashionacademy.org/stica 

Resultat år 2020 
Anledningen till att resultaten för år 2020 är med i 
2021 års hållbarhetsrapport är att rapporteringen för 
STICA görs släpande. Det innebär att arbetet med 
att samla in data för 2020 utförs under 2021 och 
resultatet redovisas året därpå dvs 2022. Rapport-
eringen för år 2021 kommer att publiceras i STICA:s 
rapport år 2023. 

De totala utsläppen för Odd Molly Sverige AB för 
rapporteringsperioden 2020 är 1624 ton CO2e, 
varav 99,41 % är utlsäpp inom kategorin Scope 3. 
Inom definitionen av Scope 1 och 2 förbrukades 
10kg CO2e. För Scope 3 var utsläppen 1614 CO2e, 
där 352kg CO2e kommer från transport och 1259kg 
CO2e kommer från produktion. 

Scope 1 Scope 2  Scope 3

Förbränning av fossila bräns-
len (bensin, olja och kol) 
för exempelvis tillverkning 
i egenägda fabriker eller 
utsläpp från egenägda eller 
hyrda fordon/maskiner.

Förbrukning av el, fjärrvärme 
och fjärrkyla.

Utsläpp från inköp av varor 
och tjänster, exempelvis 
logistik, flygresor, taxi, 
hotellnätter och materialför-
brukning.

Tier 1 Tier 2  Tier 3 Tier 4

Sömnadsfabriker 
Sömnad av färdiga produkter 

Materialproduktion 
Produktion av material (tyg, 
trims, accessoarer) som går 
vidare till sömnad av färdiga 
produkter. I detta led ingår 
stickning, vävning och alla 
typer av tygprocesser såsom 
infärgning, beredning och 
eftertvätt. 

Råmaterialprocess såsom 
spinning och texturering av 
garn 

Extrahering av råmaterial
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Att gå sin egen väg
handlar om att se och
fånga möjligheter.
Det gör Odd Molly.Scope 1,2 Unit 2018 2019 2020

CO2e Ton 110 88 10

Reduktion från fg år 20% 89%

Förändring i utsläpp 
sedan basåret (ton 
CO2e)

-100

Förändring i utsläpp 
sedan basåret (%)

20% -91%

Scope 3 Unit 2018 2019 2020

CO2e Ton Data ej insamlad Data ej insamlad 1614

Antal sålda produkter Pcs Data ej insamlad Data ej insamlad 205281

Utveckling sedan basår:

2019 började vi redovisa utsläpp enligt de så kallade 
Scope 1 och Scope 2 från år 2018. Vi har gjort stora 
förändringar genom att stänga butiker och fokusera 
på vår onlineförsäljning, dessutom användes mini-
malt med tjänstebilar under året och som ett resultat 
av detta reducerades våra utsläpp inom denna kat-
egori. Vi ser däremot att dessa utsläpp kan komma 
att öka igen de närmaste åren. Vi klimatkompenserar 
för våra transporter och har som mål att även ha 
miljöcertifierade transporter. 

Under 2020 rapporterades även Scope 3 för första 
gången, detta under kategorin “Baseline reporting” 
där data är baserad på schabloner från HIGG  
Material Sustainability Index. Ambitionen för 2022 
är att samla in och rapporterad data i realtid (så 
kallad ”real data”) från sömnadsfabrikerna, detta för 
att vi ska få mer exakta utsläppssiffor och tillgodose 
förbättringar som genomförs inom Scope 3. När 
vi gjort detta kommer vi att behöva räkna om vårt 
basår. 

Arbetet med att samla in rapporterad data inom Tier 
2, 3 och 4 är en utmaning på flera sätt. Vi kommu-
nicerar framförallt med Tier 1 (Sömnadsfabrikerna) 
och flera av dessa leverantörer berättar att de i 

nuläget har för begränsad kapacitet för att lägga tid 
på att rapportera. Vi strävar efter att ha transparens 
i värdekedjan, men fabrikerna använder flertalet un-
derleverantörer i form av garnleverantörer och materi-
alleverantörer och det är därmed är det en utmaning 
att få tillgång till all typ av information. 

Vi hoppas på att större efterfrågan av transparens ska 
leda till att fler leverantörer visar transparens i värde-
kedjan och att det i sin tur resulterar i att arbetet 
med att samla in data underlättar. 

Transport och logistik är ett område som också varit 
utmanande under pandemin. Båtfrakterna har varit 
fulla eller kostat mer än eller lika mycket som flyg-
frakt. Trots att vi strävar efter de mest miljövänliga 
frakterna har vi på grund av förseningar i fabriker 
tvingats använda flygfrakt till stor del för att få 
kollektionerna till försäljning i tid. Detta för att inte 
tvingas rea ut kläderna för att de skulle ha anlänt 
i fel säsong. Tyvärr ser vi att problematiken kring 
frakterna kvarstår och prognostiserar att en stor del 
av våra frakter kommer ske via flyg även fram till Q4 
under år 2022. Vår målsättning är att under 2023 
minimera antalet flygfrakter väsentligt och framgent 
utesluta flygfrakt i den mån det är möjligt.
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Vi har en hållbar idé och design 
Vår strävan 
Odd Molly Sverige AB vill hjälpa sina kunder att klä sig mer hållbart och förbruka mindre resurser genom att 
erbjuda kläder med ett tydligt stilkoncept i hållbara material och med hög kvalitet. 

Varför är det viktigt? 
Klädkonsumtionen i världen har aldrig varit större än den är idag. Vår affärsidé bygger på att vi erbjuder 
kläder med ett tydligt stilkoncept och hög kvalitet som kunderna kan använda flera säsonger. Vi påverkar 
också våra kunder genom att ge råd om hur de ska sköta sina plagg på ett hållbart sätt och uppmuntrar till 
återbruk. På så sätt kan vi bidra till att bryta den materialintensitet som präglar modeindustrin, framförallt 
inom ”fast fashion”. Vår ambition för hållbarhet sträcker sig från idé och stilkoncept via sortimentsplanering 
och smarta inköp till klädvård och återbruk. Vi är lyhörda för de drivkrafter som får våra kunder att ändra 
beteende och livsstil, och som de upplever som positiva. 

Långsiktiga mål 
Så lite påverkan som möjligt – så lång livslängd som möjligt. 

MIND

Övergripande 
mål På
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t

Vi har en hållbar idé och design – ”Odd Molly designar, marknadsför och säljer 
mode, med ett tydligt stilkoncept i hållbara material och med hög kvalitet.”

Våra kläder håller 
en fortsatt hög 

kvalitet

Vi jobbar aktivt 
med återbruk

Vi har bättre 
processer

Vi har tydliga mål 
med en högre andel 

hållbara material

De cellulosabaserade fibrer 
som används i våra produkter 

ska komma från hållbart 
skogsbruk

Majoriteten av materialen i 
våra produkter kommer från 
hållbara material (recycled, 

organic, tencel etc)

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat 
i design – och produktutvecklings- 

processen 

Vi har en optimerad inköpsprocess 
(minimerade leftovers & restlager)

Alla våra produkter har information 
till kunden om hur de används på 

ett hållbart sätt

Vi använder print- och 
infärgningstekniker med minsta 

möjliga miljöpåverkan

Vi jobbar med noga utvalda leverantörer och ställer hårda 
krav på att de uppfyller våra uppsatta krav gällande miljö och 

kvalitet. Vi skickar ut kvalitetsmanualer och listor med förbjud-
na kemikalier med information av vilka tester som plaggen bör 
klara av för att uppfylla. Leverantörerna utfärdar testrapporter 
som godkänns av oss och vi gör egna kvalitetstester internt för 

att ytterligare kvalitetssäkra produkterna.

Vi uppmuntrar våra kunder att använda sina plagg länge och att 
skänka dem eller sälja second hand istället för att slänga. Alla 
våra plagg är märkta med Clever Care info och på vår hemsida 

finns information om hur du bäst tar hand om dina plagg.

Med stöd i vår policy för cellulosamaterial har vi fortsatt 
ökat andelen hållbar viskos och även för de kommande 

kollektionerna. 2021 var 60 % av producerad volym cellu-
losa från hållbart skogsbruk. Under 2022 uppskattar vi att 

siffran kommer att vara ca 80 %.

Vi klassificerar våra material utefter hur de presterar miljömös-
sigt. Majoriteten av materialen i våra produkter kommer från 

hållbara material. 2021 var siffran 58 % i kategori A–C och för 
2022 uppskattar vi att siffran kommer att vara ca 80 %.

En stor del av våra prints 
görs med digitaltryck.

Delmål Kommentar

x

x

x

x

x

x

x

Att undvika överproduktion är av största vikt för att nå våra 
hållbarhetsmål Vi jobbar ständigt med att förbättra och 

anpassa vår process för att vara så träffsäkra som möjligt i 
våra inköp.
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Vi inspirerar kvinnor att gå sin egen väg 
Vår strävan 
Odd Molly Sverige AB vill kämpa för kvinnors rätt att ta självständiga beslut gällande både sina egna liv och 
samhällsutvecklingen. 

Varför är det viktigt? 
Vi vill verka för ett samhälle där mångfald omfamnas som en positiv kraft och där kvinnor vågar vara sig 
själva och följa sina drömmar oberoende av ålder, etnicitet och utseende. Det gäller våra medarbetare och 
våra kunder men också de kvinnor som finns i vår leverantörskedja. Textilindustrin är en av de industrier 
som lyfter flest människor ur fattigdom genom tillgång till ett arbete. Att kunna försörja sig själva ger många 
kvinnor större frihet att fatta beslut som rör deras liv. Genom kommunikation och ambassadörskap kan vi 
inspirera och påverka samhället att kämpa för kvinnlig självständighet. 

Långsiktiga mål 
Ett samhälle där kvinnor känner stor frihet och vågar följa sina drömmar. 

HEART

Övergripande 
mål På
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ODD MOLLY INSPIRERAR KVINNOR ATT GÅ SIN EGEN VÄG - “Odd Molly vill inspirera 
kvinnor i alla åldrar att frigöra sig från konventioner och följa sina drömmar.  

Odd Molly kommer alltid kämpa för fler Mollys i världen.” 

Vår marknads-
föring reflekterar 

människor av 
olika nationalitet 
och kroppsform.

Vi tar ansvar för att 
sprida kunskap om 
hållbarhetsfrågor

Vi följer the Swedish Fashion 
Ethical Charters policy vid val 

av modeller.

Vi arbetar aktivt med att sprida 
kunskap hos våra samarbetspartners 
om ILO:s kärnkonventioner, jämställ-
dhet, mångfald och yttrandefrihet.

Vi strävar aktivt efter att 
visa en sund kvinna i vår 

marknadsföring

Vi har branschens nöjdaste 
medarbetare.

Vi strävar efter att arbeta med 
mentorskap.

Vi strävar efter att erbjuda arbets- 
tillfällen till nyanlända.

Delmål Kommentar

x

x

Våra medarbetare har en god 
kunskap om hållbarhet.

Vi har ett långsiktigt partner-
skap med en part som arbetar 

för kvinnors rättigheter.

x

x

Vi har sedan länge arbetat aktivt för att hålla en hög 
kunskapsnivå hos våra leverantörer. Mellan 2009 och 2020 
arbetade vi med icke-vinstdrivande organisationen Fair Wear 
Foundation gällande social hållbarhet och arbetsvillkor. År 

2020 bytte vi samarbetspartner till amfori BSCI i arbetet för att 
säkerställa och förbättra sociala villkor på våra fabriker.

x

Vi arbetar med interna utbildningsinsatser och 
utbyte av bland annat hållbarhetsfrågor.

I dagsläget har vi inget långsiktigt pågående 
partnerskap med någon extern part.

Vi genomför årligen medarbetarundersökningar 
och under coronaåret 2021 låg Hälsoindex på 

62 %

Inget pågående arbete under 2021. 

Inget pågående arbete under 2021. 

x
Vi arbetar aktivt 

för att lyfta andra

Under SS21 gjorde vi ett kollektionsamarbete med Karin 
Holmström för att lyfta hennes mod att följa sina drömmar 

och arbeta heltid som kostnär
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Vi påverkar vår omvärld i en positiv riktning 
Vår strävan 
Vi vill påverka vår omvärld i en positiv riktning. 

Varför är det viktigt? 
Genom vår verksamhet har vi möjlighet att påverka människors liv och miljön, och sprida vårt engagemang för 
hållbarhet i hela värdekedjan. Vi arbetar för att ha långa och nära relationer med samarbetspartners och till-
sammans skapa bra arbetsförhållanden och minska vår negativa påverkan på miljön genom hela värdekedjan. 
Detta sker bland annat genom regelbunden dialog med partners och genom leverantörsgranskningar av tredje 
part. En förutsättning för vår framgång är att våra medarbetare är nöjda och kan utvecklas i sitt arbete. 

Långsiktiga mål 
Långsiktiga och förtroendefulla relationer med samarbetspartners och medarbetare som skapar ökat värde för 
vår omgivning. 

CONSCIENCE

Övergripande 
mål På

 g
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ODD MOLLY PÅVERKAR SIN OMVÄRLD I EN POSITIV RIKTNING – “Odd Molly is 
a brand with a mind, a heart and a conscience. Odd Molly is also a loving 

brand with high ambitions.” 

Vi har höga
krav på våra 
leverantörer 

Vi hjälper våra 
leverantörer att 

förbättra sig

Vi gör riskbedömningar utifrån  
hållbarhetskriterier med alla

nya leverantörer innan
samarbetsavtal ingås.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten 
med våra leverantörer

Vi hjälper våra leverantörer att 
förbättra sin sociala standard; arbets-

förhållanden, barnarbete, övertid.

Vi arbetar aktivt med att 
kontrollera våra leverantörer 

socialt (arbetsrätt, barnarbete 
etc.) och miljömässigt.

Vi arbetar aktivt att hjälpa 
våra leverantörer att förbättra 

sina vattenprocesser

Vi använder endast FSC- 
certifierade pappersprodukter

Vi klimatkompenserar för transporter

Vi har miljöcertifierade transporter Några av våra leverantörer har miljöcertifierade transporter.

Vi använder, i den utsträckning vi 
kan, grön el i våra butiker och kontor

Delmål Kommentar

x

x

Vi har minskat våra
koldioxidutsläpp i relation till 

 produktionsvolymen

Vi har optimerat vår återvinning

Vårt mål är att halvera vårt koldioxidutsläpp utsläpp med 
50 % i Scope 1 & 2 till 2025 och med 50 % i Scope 

3 till 2030.

Alla våra jackor i polyester är i 100 % återvunnet 
material. Alla förpackningsmaterial i vår webbshop 

består av återvunna fibrer och våra lådor kommer från en 
leverantör som är ISO 14001-certifierad.

x

Vi har konkreta 
miljömål; ren luft 
och rent vatten

Vi har en uppförandekod som omfattar alla leverantörer och 
vi arbetar med en tredje part för att säkerställa goda sociala 

förhållanden. Genom vårt medlemskap i STICA har vi som mål 
att minska våra utsläpp med 50 % i Scope 1 och 2 till 2025 

och Scope 3 till 2030.

Vi jobbar med att välja bättre print-tekniker för att så gott det 
går reducera vattenanvändningen i de textila processerna. 

Odd Molly engagerade sig i STWI (Sustainable Textile Water 
Initiative ) under tiden som projektet var aktuellt. Projektet var 

tidsbestämt och finansieringen via SIDA har avslutats.

14 av våra totalt 24 leverantörer har vi 
arbetat med i 5–15 år.

Amfori BSCI och GOTS.

x

x

x

 Alla förpackningsmaterial i Odd Mollys e-handel består av 
återvunna fibrer och våra lådor kommer från en leverantör 
som är ISO 14001-certifierad. Vi planerar att efterfråga 
FCS märkning vid nyinköp av förpackning i e handeln. 

x

x

x

x
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Sammandrag
MILJÖ  

Ansvar 
Vi följer tillämpliga lagar och 
bedriver ett målinriktat miljöar-
bete. Vi är sedan 2011 medle-
mmar i Kemikaliegruppen inom 
RISE. Vi är också sedan 2019 
medlemmar i STICA (Sweden 
Initiative for Climate Action). 

Styrning 
• Vi kräver att alla  
 leverantörer följer  
 reglerna om förbjudna 
 kemikalier. 
• Vi utbildar våra anställda  
 och kunder inom produkt- 
 vård och materialkunskap  
 för klädernas längsta  
 möjliga livslängd. 
• I vår hållbarhetsstrategi  
 inkluderas även för- 
 bättringsplaner för de egna  
 arbetsplatserna (centralt  
 och butiker) vad gäller   
 förbrukning och klimat-  
 kompensation. 

Granskning 
• Vi låter genom stickprover  
 kontrollera våra  
 leverantörer. 

Risker och riskhantering 
• Ineffektiv resursanvändning  
 i produktion och transport. 
• Utbildning av medarbetare  
 om miljö. 
• Kontinuerlig kontroll och  
 revidering av leverantörer. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  

Ansvar 
Vi följer tillämpliga lagar och 
internationella konventioner 
för mänskliga rättigheter som 
baseras på ILO-konventioner 
och FN:s barnkonvention. Upp 
förandekoden ställer också krav 
på leverantörer att respektera 
internationellt erkända mänsk-
liga rättigheter. 

Styrning 
• Uppförandekoden är ett  
 viktigt verktyg för att styra  
 efterlevnad av mänskliga  
 rättigheter. 
• Uppföljning och översyn av  
 arbetsvillkor i produktion  
 sker dels av våra egna med  
 arbetare, dels av oberoende  
 externa organisationer. 

Granskning 
• Genom Amfori BSCI 
 genomförs årligen sociala 
 kontroller/revisioner på   
 fabriker som tillverkar våra  
 produkter. 

Risker och riskhantering 
• Goda arbetsförhållanden på  
 fabrikerna där våra  
 produkter tillverkas är  
 centralt vid val av  
 leverantör. 

PERSONAL OCH SOCIALA 
FÖRHÅLLANDEN  

Ansvar 
Vi strävar efter ett öppet klimat 
med stor möjlighet för varje 
individ att utvecklas. Bolaget 
har en stark företagskul tur. Vi 
har ett samarbete med amfori 
BSCI som framförallt stärker 
utvecklingen av goda sociala 
förhållanden bland bolagets 
leverantörer. 

Styrning 
• Vi har en jämställdhets- och  
 mångfaldsplan samt rutiner  
 mot kränkande sär- 
 behandling och  
 diskriminering. 
• Utbildning för personal om  
 ergonomi samt massage på  
 jobbet. 
• Bolaget har riktlinjer för  
 sina leverantörer och följer  
 amfori BSCI:s uppförande- 
 kod. 

Granskning 
• Vi låter genom revisioner  
 kontrollera våra  
 leverantörer. 
• Utvärdering och uppföljning   
 sker i samarbete med  
 amfori BSCI. 

Risker och riskhantering 
• Vi har inga egna fabriker,  
 men tillverkar i olika delar  
 av världen där levnads- 
 standard och villkor är lägre  
 än i Sverige. 
• Skador och olyckor på   
 arbetsplats är något som  
 vi arbetar aktivt för att   
 minimera. 

ANTIKORRUPTION  

Ansvar 
Vi tillämpar en anti-korruption-
spolicy samt en upp förande-
kod också i vår handbok för 
medarbetare. 

Granskning 
• Samtliga medarbetare   
 skriver på policydokument  
 för anti-korruption. 

Risker och riskhantering 
• Mutor vid och inför   
 beställningar 
• Interna och externa  
 bedrägerier 
• Intern utbildning i  
 uppförandekod 

 

 


