Hållbarhetsrapport 2020

Att gå sin egen väg
handlar om att se och
fånga möjligheter.
Det gör Odd Molly.
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Kläder av hög kvalitet med lång livslängd är Odd
Mollys kärna, och något som gör det långsiktigt
hållbara till en självklar del av verksamheten. Vi
vill göra positiv skillnad och arbetar systematiskt,
med en tydlig ambition, mot tydliga mål. Ambitionen
är att tillverka tidlösa kvalitetskläder med så lite
påverkan på miljön som möjligt. Tack vare secondhandplattformen Used By får vi ett effektivare cirkulärt
flöde samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter.
Därutöver har bolaget en nyinrättad fastighetsverksamhet under utveckling som på sikt ska ha lika hög
ambitionsnivå vad gäller hållbarhetsarbetet, med
målet att vara en ansvarstagande aktör och en modern
fastighetsägare. Läs mer om fastighetsdelen på sid 13
i bolagets årsredovisning 2020. Ett hållbarhetsråd
med representanter från olika delar av organisationen
under ledning av bolagets hållbarhetschef säkerställer
att arbetet utvecklas.
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Vårt ansvar

Vår hållbarhetsvision

Våra fokusområden

Odd Molly gör positiv skillnad

Våra övergripande mål

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som ska integreras i vår affär och vårt sätt
att arbeta.

Vi ska...

• Vi har en hållbar idé och design.

• maximera vår påverkan på omvärlden i en positiv
riktning och minimera vår negativa påverkan, genom
hela vår värdekedja från inköp till försäljning.

• Vi inspirerar tjejer att gå sin egen väg.

• 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.

Vårt förhållningssätt

• 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 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.

• Vi påverkar vår omvärld i en positiv riktning.

• Vårt ansvar är att varje dag, i varje beslut och vid varje
vägskäl, tänka till kring innebörden av hållbarhet enligt
våra värderingar.

• 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
Alla som jobbar med och för Odd Molly ska må bra!

Hunkydory – The Lasting Contemporary
With responsibility as our core, we aim to be considerate in all our choices. Quality over quantity, style
over trends. Ignoring the reckless pace of our surroundings. Together with inspiration from eternal
icons and a timeless expression, we create designs that last. Placed in a contemporary context,
where we always stay up to date on everything that we live by, we are creating a world of our own.
We call it The Lasting Contemporary.

Bildtext lorum ipsum
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När Odd Molly formade sin hållbarhetsstrategi inleddes
en dialog med bolagets viktigaste intressentgrupper
för att bättre förstå vilka frågor de upplever som mest
relevanta och vad som är mest väsentligt för Odd Molly
att fokusera på. Tillsammans med medarbetare från alla
delar i organisationen formulerades tydliga mål inom
vilka områden, och på vilket sätt, Odd Molly ska mäta
utvecklingen. De viktigaste frågorna som identifierades
var arbetsmiljöförhållanden, jämställdhet/ kvinnors rättigheter och miljöansvar. Arbetet är i ständig utveckling
med målet att göra tidlösa kläder med lång livslängd.

Under året arbetade Odd Molly med 25 (39) tillverkare.
I och med relanseringen av varumärket Hunkydory, har
några nya producenter tillkommit för produktkategorierna kostymer, denim, skinn och ytterplagg. Då bredden i
sortimentet totalt sett minskat det senaste året minskar
även antalet tillverkare. Baskriterier för att välja en
tillverkare är, utöver riskbedömning av land och region:

Odd Mollys ansvarsarbete

• Pris – rimlighet för att möta krav på bruttomarginal

Odd Mollys ansvar innefattar god etik, socialt ansvarstagande, hänsyn till miljön och mänskliga rättigheter.
De etiska och miljömässiga riktlinjerna gäller alla som
arbetar med Odd Molly – de egna medarbetarna, leverantörer, underleverantörer och andra samarbetspartners. Miljöpåverkan ska minimeras i största möjliga mån
i alla led av bolagets värdekedja. Odd Molly ska vara ett
sunt företag och en god förebild där ansvarstagande är
en del av företagskulturen. Kläderna är av hög kvalitet
som tål att användas år efter år, och efterfrågas även i
stor utsträckning på andrahandsmarknaden. Som relativt liten aktör har Odd Molly valt att ingå i olika branschgemensamma initiativ för att få bättre förutsättningar
att göra positiv skillnad. Odd Molly arbetar konsekvent
utifrån företagets etiska och miljömässiga 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.

• Regelefterlevnad

•G
 enerell bedömning av produktionsanläggning,
arbetsförhållanden och dess ledning
• Produktkvalitet, produktion och detaljer
• Leveranssäkerhet

• Övergripande affärsmannaskap och professionalism
• Kundreferenser

Produktionsvärde per land
■ Kina 37%
■ Indien 31%
■ Portugal 17%
■ Marocko 12%
■ Turkiet 2%
■ Italien 2%

Produktionsanläggningar per land
Antal anläggningar
8
6
4
2

Ansvarsfull produktion

0

Med sin höga nivå på kvalitet och många komplicerade
detaljer i plaggen ställer Odd Molly särskilt stora krav
på sina 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 produktionen är ekonomiskt
försvarbar. Leverantören måste följa amfori BSCI:s
uppförandekod och Odd Mollys 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.
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största möjliga mån försökt att inte annullera order utan
istället hitta kompromisser med leveransdatum som varit
acceptabla för båda parter, för att underlätta för våra
tillverkare att kunna upprätthålla sin verksamhet.

Odd Molly arbetar dels direkt med sina leverantörer, dels
genom samarbeten med produktionsagenter i Indien
och Portugal. Produktionsagenten arbetar i nära dialog
med bolagets produktionsavdelning för att finna rätt
tillverkare för bolagets behov. Odd Molly använder sig
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
Odd Mollys högt ställda krav. Bolagets eget design- och
produktionsteam besöker normalt sett tillverkarna regelbundet för att diskutera utvecklingsmöjligheter, teknik
och kvalitetsfrågor.
2020 var ett år som präglades av situationen med
covid-19 och som bjöd på stora utmaningar för våra
leverantörer. I flera länder (Kina, Indien, Marocko), var
fabrikerna tidvis helt stängda under året, de fabriksanställda kunde inte ta sig till arbetet och många av deras
kunder drog tillbaka sina order. Under dessa omständigheter har vi inte kunnat driva arbetet med audits och
uppföljning på det sätt som vi brukar – exempelvis har
det inte varit möjligt för oss att besöka några fabriker.
En av våra grundprinciper är att arbeta med långsiktiga leverantörsrelationer och vi har under den här tiden
gjort vad vi kunnat för att stötta våra tillverkare. Vi har i

Ansvarsfullt materialval
Odd Molly har successivt infört ekologisk bomull i sina
kollektioner. Vårt sortiment av ekologisk bomull hittar
man nu i alla våra produktgrupper vävt, stickat och trikå
och de utgör cirka hälften av all den bomull vi använder.
Arbete pågår löpande för att hitta miljövänliga och hållbara materialalternativ och vi har nyligen börjat använda
en miljömärkt viskos, LENZING™ ECOVERO™, som är
ett mer hållbart alternativ till vanlig viskos och tillverkad
av trämassa från ansvarsfullt skogsbruk. Produktionsprocessen samt materialet är certifierade enligt EU
Ecolabel. och genererar 50 procent lägre CO2-utsläpp
och minskad vattenanvändning i jämförelse med vanlig
viskos. Cirka 50 procent av det totala material Odd Molly
använder i sina plagg är hållbara (ekologisk bomull,
recycled poly, Eco Vero Tencel, Lyocell).
Vidare gäller generellt för bolagets produktionsteam
att säkerställa att produkterna är bra sydda hos tillverkare av hög standard och i material som inte går sönder
eller krymper.

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 förbättringsarbete 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 https://www.amfori.org/content/amfori-bsci.

De elva områdena är:
• Organisationsfrihet

• Hälsosam och säker miljö

• Trygga anställningsvillkor

• Diskrimineringsförbud

• Förbud mot barnarbete

• Förbud mot tvångsarbete

• Skälig lön

• Särskilt skydd för unga
arbetstagare

• Miljöskydd

• Anständig arbetstid
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• Etiskt företagande
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Miljöansvar

Jämställdhet

Odd Molly strävar efter en produktutvecklingsprocess
med minsta möjliga miljöpåverkan. I varje steg i produktionscykeln ska miljöaspekten vägas in, från val av
material, produktion och transport, till att den färdiga
produkten når butik.
Bolaget 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 genom stickprover kontrollera att så sker. Sedan 2011 är Odd Molly
medlem i Kemikaliegruppen inom RISE, som är en
kunskapsplattform med syfte att hjälpa medlemsföretagen att motverka förekomsten av farliga ämnen i deras
produkter samt förbättra bolagens informationsgivning
kring frågor om kemikaliehantering.
För att i största möjliga mån bidra till att minska
utsläppen av koldioxid är förstahandsval av transportsätt
båtfrakt alternativt bilfrakt från leverantörer i Europa.
Om detta inte är möjligt sker en kombination av flygoch båttransport eller flygtransport. Bolaget utvärderar
löpande sina transporter för att hitta optimala lösningar
och årligen minska klimatutsläppen genom hela värdekedjan. Ambitionen är att minimera antalet flygfrakter,
packa mer effektivt och miljösmart. Under året minskade antalet flygsändningar medan kombinationen sjö/flyg
ökade. Nytt för i år är att Odd Molly använt tågsändning
och kommer fortsätta utvärdera detta med en del planerade sändningar under 2021. Bolaget arbetar aktivt med
mer samlastning och genomförde fler samlade transporter från Kina. Läs mer om Odd Mollys samarbete med
STICA på sidan 40.
Odd Molly har tagit fram ett tvätt- och skötselråd
som delas ut till kunderna. Allt förpackningsmaterial i
Odd Mollys butiker är klimatneutralt genom certifierad
trädplantering i Sydamerika. Odd Molly samarbetar med
Human Bridge för återbruk av plagg.
Odd Molly engagerade sig för tio år sedan i STWI, ett
samarbetsprojekt tillsammans med ett trettiotal företag
inom den svenska textilindustrin som syftade till att
arbeta proaktivt för att förstå och minimera vattenpåverkan från textil- och läderproduktion. STWI Projects,
som initierades som ett samarbete mellan STWI, SIDA,
SIWI (Stockholm International Water Institute) och flera
medlemsföretag, erbjöd utbildning och stöd till tillverkare för att med enkla och kostnadseffektiva åtgärder
minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi.
Projektet var tidsbestämt och finansieringen via SIDA
har avslutats. Diskussioner pågår om hur initiativet ska
kunna fortsätta.

För Odd Molly 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. Läs mer på sidan 44. I oktober 2020 tilldelades
Odd Molly plats 43 på All Brights gröna börslista. Den
gröna listan visar de börsbolag som har en jämn könsfördelning i koncernledning och styrelse.

Djurrätt
Odd Molly är med på ”Pälsfria listan”, Fur Free Retailers
program, och använder inte ädelpäls i sina produkter,
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 materialet inte kommer från länder där sådant förekommer. Odd Molly har som krav att deras dunleverantörer
är certifierade enligt RDS (Responsible Down Standard)
och som kan garantera att dun inte plockats från levande
fåglar. Bolaget använder ingen angora i sina plagg och
inte heller snäckor och pärlor från hotade arter. Läs mer
om Odd Mollys hållbarhetsarbete på oddmolly.com.

Social efterlevnad
Odd Molly var mellan 2009 och 2019 medlemmar i
Fair Wear Foundation – en oberoende organisation vars
mål är att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin.
Tillsammans med organisationen drev Odd Molly ett
aktivt och kontinuerligt förbättringsarbete på fabrikerna.
2019 tog Odd Molly beslutet att avsluta medlemskapet i
Fair Wear och ingår sedan 2020 i organisationen amfori
BSCI Anledningen till detta är i första hand att flertalet
av Odd Mollys producenter redan har ett antal andra
kunder som är anslutna till amfori BSCI vilket ökar våra
möjligheter att kunna driva igenom förbättringar på ett
effektivt sätt. Det praktiska arbetet med att genomföra
kontroller och följa upp dessa kommer att fortgå
som tidigare.
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STICA
I december 2018 presenterades UN Fashion Industry Charter for Climate Action på klimattoppmötet COP24
i Katowice. Chartern syftar till att samla alla aktörer inom modeindustrin, från textilproducenter och transport
till globala modevarumärken, att signera 16 konkreta punkter för en bättre och mer hållbar framtida industri.
Samtidigt lanserades STICA – Swedish Textile Initiative for Climate Action. Organisationen samlar svenska
aktörer som vill arbeta tillsammans och visa upp Sverige som ett föregångsland.
2018 blev Odd Molly medlem i STICA. Samarbetet har visionen att Sveriges mode- och textilindustri ska visa
vägen och, i linje med Parisavtalet, vara klimatpositiv i god tid före år 2050. Vid årsskiftet hade ett fyrtiotal
svenska verksamheter anslutit sig och antalet medlemmar fortsätter att växa. Tankarna 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.
2019 började Odd Molly redovisa utsläpp enligt de så kallade Scope 1 och Scope 2, med ambitionen att under
2020 börja arbetet med att rapportera även Scope 3. Till följd av pandemin har det arbetet förskjutits till 2021.
Inom definitionen av Scope 1 och 2 förbrukade Odd Molly under året 110 ton CO2e (koldioxidekvivalenter),
något under medel för STICAs medlemmar.

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Förbränning av fossila bränslen
(bensin, olja och kol) för exempelvis tillverkning i egenägda fabriker
eller utsläpp från egenägda eller
leasade fordon/maskiner.

Förbrukning av el, fjärrvärme och
fjärrkyla.

Utsläpp från inköp av varor och
tjänster, exempelvis logistik,
flygresor, taxi, hotellnätter och
materialförbrukning.

8

Hållbarhetsrapport

Vi har en hållbar idé och design
Vår strävan
Odd Molly 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.

Våra mål till 2025
På gång

Uppfyllt

Kommentar

Våra kläder håller en fortsatt hög kvalitet
• Majoriteten av materialen i våra
produkter kommer från hållbara
material (recycled, organic,
tencel etc).
• Vi använder print- och infärgningstekniker med minsta möjliga miljöpåverkan.

• Vi har tydliga mål med en högre
andel hållbara material.

• Vi fortsatte under 2020 öka andelen
hållbara material i våra kollektioner.

• De cellulosabaserade fibrer som
används i våra produkter ska
komma från hållbart skogsbruk.

• Alla våra jackor i polyester är i 100
procent återvunnet material.

• En stor del av våra prints göra med
digitaltryck.

• Med stöd i vår nya policy för cellulosamaterial har vi ökat andelen hållbar
viskos och under de kommande
kollektionerna 2021 kommer
majoriteten av all viskos vara från
hållbart skogsbruk.
• Vi kontrollerar systematiskt att vi följer
kemikalielagstiftningen – Reach.

Vi har bättre processer
•V
 i har en optimerad inköpsprocess
(minimerade leftovers och restlager).

• Vårt hållbarhetsarbete är integrerat
i design – och produktutvecklingsprocessen.

Vi har konkreta miljömål; ren luft och rent vatten
• Alla våra produkter har information
till kunden om hur de används på
ett hållbart sätt.

• Alla våra kläder är märkta med
Clever Care-symbol.
• Vi uppmuntrar alla våra kunder till
återbruk, vilket vi också möjliggör
genom vår secondhandplattform
Used By.
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Vi inspirerar tjejer att gå sin egen väg
Vår strävan
Odd Molly vill kämpa för tjejers rätt att ta självständiga beslut gällande både sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Varför är det viktigt?
Odd Molly vill verka för ett samhälle där mångfald omfamnas som en positiv kraft och där tjejer vågar vara sig själva
och följa sina drömmar oberoende av ålder, form eller hudfärg. Det gäller våra medarbetare och våra kunder men
också de tjejer 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 tjejer känner stor frihet och vågar följa sina drömmar.

Våra mål till 2025
På gång

Uppfyllt

Kommentar

Vår marknadsföring reflekterar människor av olika nationalitet och kroppsform
• Vi följer the Swedish Fashion Ethical
Charters policy vid val av modeller.
• Vi strävar aktivt efter att visa en
sund, glad tjej i vår marknadsföring.

Vi tar ansvar för att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor
• Vi har ett långsiktigt partnerskap
med en part som arbetar för
kvinnors rättigheter.

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

• Vi bytte under 2020 samarbetspartner i arbetet för att säkerställa
och förbättra sociala villkor på våra
fabriker och är nu medlemmar i
amfori BSCI.

• Våra medarbetare har en hög
kunskap om hållbarhet.

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

Vi arbetar aktivt för att lyfta andra
• Vi har branschens nöjdaste
medarbetare.

• Under året har vi genomfört två undersökningar för att få en förståelse
för medarbetarnas mående detta
speciella år.

• Vi strävar efter att arbeta med
mentorskap.
• Vi strävar efter att erbjuda
arbetstillfällen till nyanlända.
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Vi påverkar vår omvärld i en positiv riktning
Vår strävan
Odd Molly vill påverka sin 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 tillsammans 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.

Våra mål till 2025
På gång

Uppfyllt

Kommentar

Vi har höga krav på våra leverantörer
• Vi gör riskbedömningar utifrån
hållbarhetskriterier med alla nya
leverantörer innan samarbetsavtal
ingås.

• Vi har en code of conduct som
omfattar alla leverantörer och vi
arbetar med en tredje part för
att säkerställa goda sociala
förhållanden.

• Vi arbetar aktivt med att kontrollera
våra leverantörer socialt (arbetsrätt,
barnarbete etc.) och miljömässigt.

Vi hjälper våra leverantörer att förbättra sig
• Vi arbetar aktivt med att hjälpa
våra leverantörer att förbättra
sina processer ur ett miljömässigt
perspektiv.

• Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra leverantörer.

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

• Vi hjälper våra leverantörer att
förbättra sin sociala standard;
levnadslöner, arbetsförhållanden,
barnarbete, övertid.

Vi har konkreta miljömål; ren luft och rent vatten
• Vi har minskat våra koldioxidutsläpp
i relation till produktionsvolymen.

• Vi använder endast FSC-certifierade
pappersprodukter.

• Vi har optimerat vår återvinning.

• Vi klimatkompenserar för
transporter.

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

• Vi har miljöcertifierade transporter.
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•V
 i bytte i början av 2020 till en ny
tredjepartslogistiker och lager med
höga miljöambitioner.
•G
 enom vårt medlemskap i STICA
har vi som ambition att kunna
rapportera enligt Scope 3 år 2021.

Organisation

Vi är Odd Molly

Odd Molly är ett företag i ständig förändring där människor med rätt attityd och förmåga
utgör stommen – oavsett om du arbetar med mode eller fastigheter. Den starka företagskulturen och sammanhållningen har varit särskilt betydelsefulla under det gångna året då
organisationen påverkades i stor omfattning av pandemin.

Under 2020 var särskilt stort fokus inriktat på medarbetarnas hälsa och säkerhet med anledning av pandemin
som påverkade bolaget på flera sätt. Klart svagare intäktsflöden gjorde att Odd Molly tvingades vidta ett antal
åtgärder för att minska de negativa effekterna av pandemin, såsom korttidspermitteringar och neddragning
av tjänster. Alla medarbetare ombads arbeta hemifrån
där det var möjligt stora delar av året, och Odd Molly har
verkat för att stötta medarbetarna både med praktiska
frågor och samtalsstöd.
På Odd Molly finns funktioner från design och inköp
till försäljning, ekonomi, logistik, fastighetsverksamhet,
marknadsföring samt butik. Vid årets slut hade Odd
Molly 71 (84) anställda, av dessa var 62 (77) kvinnor
och 9 (7) män.

Trivsel och välmående är viktiga ledord för företaget.
Utöver hälsorelaterade aktiviteter arrangeras inspirerande
temadagar för att skapa bättre sammanhållning och
trivsel bland de anställda. Samtidigt som Odd Molly är
måna om att skapa en bra arbetsplats görs allt med ett
tydligt kundfokus – från design till kostnadsplanering.
Odd Mollys organisation präglas av en stark företagskultur och tydliga värderingar. Det är lika viktigt att ha
roligt på jobbet som att arbeta strukturerat mot uppsatta
mål och alla medarbetare ges möjlighet att växa och
utvecklas inom företaget. Internrekrytering premieras
och det finns ett flertal exempel på medarbetare som
vuxit inom organisationen till ledande befattningar. Att
aktivt arbeta för att medarbetarna ska trivas, våga ta
egna initiativ och växa inom bolaget är en långsiktig
investering i Odd Mollys fortsatta tillväxt.

Fördelning i styrelse

■ Män 50%
■ Kvinnor 50%

Fördelning i ledning

■ Män 33%
■ Kvinnor 67%
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Fördelning medarbetare

■ Män 13%
■ Kvinnor 87%
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Hållbarhetsarbetet i sammandrag

Hållbarhet
MILJÖ

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

PERSONAL OCH SOCIALA
FÖRHÅLLANDEN

Ansvar
Odd Molly följer tillämpliga lagar
och bedriver ett målinriktat
miljöarbete. Odd Molly är sedan
2011 medlem i Kemikaliegruppen
inom RISE SWEREA samt del
av STWI (Sweden Textile Water
Initiative). Odd Molly är också
sedan 2019 medlemmar i STICA
(Sweden Initiative for Climate
Action).

Ansvar
Odd Molly följer tillämpliga lagar
och internationella konventioner
för mänskliga rättigheter som
baseras på ILO-konventioner
och FN:s barnkonvention. Uppförande koden ställer också krav
på leverantörer att respektera
internationellt erkända mänskliga
rättigheter.

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

Ansvar
Odd Molly tillämpar en antikorruptionspolicy samt en uppförandekod också i Odd Mollys
handbok för medarbetare.

Styrning

Styrning

Risker och riskhantering

• Uppförandekoden är ett viktigt
verktyg för att styra efterlevnad
av mänskliga rättigheter.

• Odd Molly har en jämställdhets- och mångfaldsplan
samt rutiner för kränkande
särbehandlingar och antidiskriminering.

• Mutor vid och inför
beställningar.

Styrning
• Odd Molly kräver att alla
leverantörer följer reglerna om
förbjudna kemikalier.
• Odd Molly utbildar sina anställda och kunder i produktvård
för längsta livslängd samt i
materialkunskap.
• I Odd Mollys hållbarhetsstrategi inkluderas även
förbättringsplaner för de egna
arbetsplatserna
(centralt och butiker) vad
gäller förbrukning och klimatkompensation.

• Uppföljning och översyn av
arbetsvillkor i produktion sker
dels av Odd Mollys egna medarbetare, dels av oberoende
externa organisationer.
Granskning
• Genom amfori BSCI genomförs
årligen sociala kontroller/revisioner på fabriker som tillverkar Odd Mollys produkter.
Risker och riskhantering

Granskning
• Odd Molly låter genom
stickprover kontrollera sina
leverantörer.
Risker och riskhantering
• Ineffektiv resursanvändning
i produktion och transport.
• Utbildning av medarbetare
om miljö.
• Kontinuerlig kontroll och
revidering av leverantörer.

• Utbildning för personal om
ergonomi samt yoga och
massage på jobbet.

• Goda arbetsförhållanden på
fabrikerna där Odd Molly
låter tillverka sina produkter är
centralt vid val av leverantör.

ANTIKORRUPTION

Granskning
• Samtliga medarbetare skriver
på policydokument för antikorruption.

• Interna och externa
bedrägerier.
• Intern utbildning i
uppförandekod.

• Bolaget har riktlinjer för sina
leverantörer och följer amfori
BSCI:s uppförandekod.
Granskning
• Odd Molly låter genom
revisioner kontrollera sina
leverantörer.
• Utvärdering och uppföljning
sker i samarbete med
amfori BSCI.
Risker och riskhantering
• Odd Molly har inga egna
fabriker, men tillverkar i olika
delar av världen där levnadsstandard och villkor är lägre än
i Sverige.
• Skador och olyckor på arbetsplats är något som Odd Molly
arbetar aktivt för att minimera.

Odd Molly har uppförande- och policydokument för både medarbetare och samarbetspartner för miljö, mänskliga
rättigheter, sociala förhållanden och antikorruption.
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Revisors yttrande

Revisors yttrande
avseende den lagstiftade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Odd Molly International AB (publ), org nr 556627-6241
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 35 – 46 i årsredovisningen 2020 och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 16 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Tobias Stråhle
Auktoriserad revisor
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www.oddmolly.com
wwww.hunkydory.com
www.usedby.com

