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Höjdpunkter 
2020/2021

av vårt sortiment består av mer 
hållbara fibrer.

samlade Brothers tillsammans med 
våra kunder ihop till forskning och 
utbildning kring prostatacancer i 

Mustaschkampen 2020

av leverantörerna som Brothers arbetat 
med under året har ett giltigt resultat från 
en amfori BSCI eller SA8000 inspektion

55% 

100% 45 000kr

textilier har genom vårt samarbete 
med Human Bridges donerats till 
behövande under året

1 604kg

Materialbistånd – för människa och miljö

Brothers har under året arbetat för att öka 
transparensen, en del i detta är att vi offentliggjort 

våra leverantörer och sömnadsenheter 
på vår hemsida.

Samlade vi in till Unizon.

Unizon är riksförbund för över 130 
idéburna kvinnojourer, tjejjourer 
och ungdomsjourer som 
arbetar för ett jämställt 
samhälle fritt från våld.

58 565kr
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Om rapporten
Denna rapport baserar på Brothers hållbarhetsarbete 
under året utifrån miljö, finansiella - och sociala aspekter.
Rapporten har utarbetats i enlighet med GRI ( Global 
Reporting Initiatives ) riktlinger för hållbarhetsredovisning.
Målet med rapporteringen är att på ett transparant sätt 
förmedla information om hållbarhetsarbetet till Brothers 
intressenter. Informationen i rapporten är avgränsad 
till verksamhet som drivs i central regi av Brothers.                                                                    
Uppgifter i rapporten är inhämtade från interna 
uppföljningssystem och leverantörer av extarna tjänster. 

Perioden för rapporten motsvarar Brothers tidigare 
finansiella år och löper från 1 September 2020 till 31 Augusti 
2021. Under det finansiella året tog en extra bolagsstämma 
beslutet att förlänga det finansiella året till den 31 
December. För enkel jämnförbarhet har Brothers dock valt 
att rapportera enligt motsvarande datum som föregående år. 
Detta medför att de tidslinjer för måltal som finns i rapproten 
refererar till den finansiella året ej kalenderår.
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VDn har ordet 
Det gångna året, sedan den senaste
hållbarhetsrapporten, har varit väldigt händelserikt 
för Brothers. Vi har avslutat den sedan tidigare 
pågående företagsrekonstruktionen, navigerat 
igenom ett helt år som varit kraftigt påverkat 
av covid-19 pandemim och hittat nya ägare till 
Brothers. Det har stundtals varit väldigt utmanande 
och har visat på den starka kämparglöd och 
laganda som genomsyrar vårt bolag. 
Tillsammans har vi klarat det!

Min vision är, och har alltid varit, att vi på 
Brothers ska ha en hållbar inställning i allt vi gör 
och att alla medarbetare - från säljare i butik 
till företagslednmingen ska ta ansvar för att 
göra hållbara val genom hela värdekedjan och 
tillsammans skapa en mer hållbar verksamhet. 
I praktiken handlar det om att implementera 
hållbarhet i vår kärnverksamhet och i allt vi gör. Vi 
har har kommit långt och nu fortsätter vi att utmana 
oss själva och hjälpa våra externa partners att göra 
detsamma genom nära samarbete och tydliga 
förväntningar.
Där mycket av vårt arbete under föregående år 
handlade om att kartlägga vår klimatpåverkan, sätta 
mål och bolagsspecifika ramverk och policys har 
detta år handlat om att sätta strategier, arbeta mot 
desamma, utvärdera våra processer utifrån våra 
bolagspecifika strategier och göra nya policys till 
verkligheter.

Vår Hållbarhetspolicy har blivit en självklar del av 
vårt DNA och fungerar som ett tydligt riktmärke.
Möjligheten till att vara bolag specifika i strategier 
och målsättningar har fått oss att anpassa vår 
kostym efter vår storlek och våra behov. Som 
bolag är Brothers nu ett mindre bolag än när 
vi ingick i en större koncern. Ett mindre bolag 
innebär att vi är beroende av branschkollegor 
och medelmsorganisationer för samarbete 
och transparens. I arbetet kring hållbarhet är 
transparens en viktig komponent där vi alla har 

ansvar att hjälpa varandra.  Hela året har varit 
kraftigt påverkat av Covid-19 pandemin med enormt 
stora konsekvenser för vår värld. För detaljhandeln 
har det bland annat inneburit förändrade 
köpbeteenden och köpmönster för vår kund samt 
återigen belyst, behovet av en hållbar verksamhet 
och inställning i allt vi gör. Vi ser nu en återgång 
till ett mer öppet samhälle men konsekvenserna 
av pandemin kommer finnas med oss en lång tid 
framöver. 
Vårt primära mål har under året varit att fortsatt 
säkra vår verksamhet för våra kunder, anställda 
och leverantörer. Detta har i praktiken inneburit att 
vi inte kunnat bedriva ”business as usual” utan vi 
har gjort en anpassning genom hela värdekedjan. 
Periodvis har vi fått begränsa besökare till våra 
fysiska butiker, antalet fabriksinspektioner har 
minskat pga. reserestriktioner, våra inköp har 
minskat som en effekt på en lägre efterfrågan och vi 
har uppdatera och anpassat våra strategier löpande 
utifrån rekommendationer, restriktioner och den 
föränderliga värld vi lever i.

Summerat så ser vi som bolag att det gångna året 
belyst hur viktigt det är att vara anpassningsbara 
när omvärlden och förutsättningarna ser annorlunda 
ut. Ett helt år påverklat av covid-19 med ändrade 
köpmönster och mycket stora utmaningar i hela 
produktens värdekedja har visat att snabbhet och 
flexibilitet är en förutsättning. 
Under året har Brothers verksamhet förändrats och 
vårt format ser inte ut som tidigare utan vi är nu 
mer rustade för framtiden på en snabb föränderlig 
marknad.
Kommande år innebär nya utmaningar för Brothers 
men framförallt nya och spännande möjligheter.

Nya ägare möjliggör för Brothers att fortsätta driva 
en hållbar verksamhet med långsiktighet i produkter 
och företagande.

Christopher Englinde
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Brothers är en svensk herrmodekedja med 29 
års erfarenhet av mode och service. 

Vi på Brothers tror att ett välklätt yttre ger 
självförtroendet att våga vara sig själv. Därför 
skapar vi välklätt mode till ett rimligt pris för att 
så många som möjligt ska kunna ha den yttre 
stil som ger kraft att våga vara sig själv. Vi vill 
ge varje man förutsättningarna att vara sitt 
bästa jag, både på utsidan och insidan.
 
Vi drivs av att möjliggöra för våra kunder att 
kunna uttrycka sig genom sin personliga stil. 
Vi tror att man genom kläder som passar, 
är bekväma och uppdaterade, oavsett 
vilken ålder eller storlek man är kan få ökat 
självförtroende. 

Brothers ska vara det självklara valet för alla 
killar och män som vill känna sig uppdaterade 
och avslappnat välklädda till ett pris som 
lämnar pengar över till annat.

Blandningen av egna och externa varumärken 
ger ett brett utbud för att hitta sina favoriter 
med en känsla för modern och samtidigt tidlös 
stil. Vi är styrda genom våra värderingar där 
hållbarhet är en del av vårt DNA. Vi tror på 
jämställdhet, på tolerans, på att mångfald 
berikar och på vikten av att agera på ett 
hållbart sätt. För att verkligen vara välklädd 
måste du trivas i din stil, och vi är övertygade 
om att vägen dit är en avslappnad inställning 
till både mode och moderegler.

Om Brothers

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

330 MKr
Omsättning

20/21

 -75 MKr
Resultat

20/21

278
anställda

Kort om Brothers
• Grundades i Göteborg 1992
• Herrmodekedja med interna och externa varumärken
• 42 butiker, var av 3 franchiseägda och 1 e-handel
• Huvudkontor Stockholm 
• Produktionskontor i Hong Kong 
• Del av koncernen Retail and Brands (RNB) som 

sedan 2001 är listad på Nasdaq-Stockholm



Våra medarbetare 
Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som 
varje dag tar hand om kunderna i våra butiker 
samt medarbetarna på huvudkontoret som 
arbetar med att supportera verksamheten och 
utveckla Brothers. För oss är det viktigt att skapa 
arbetsplatser där personalen trivs, utvecklas och 
känner att deras expertis och kompetens gör 
skillnad. 

Arbeta på Brothers 
Brothers har ett pågående arbete med att forma 
företagskulturen och Brothers DNA. Där vi strävar 
efter att bli en än mer attraktiv arbetsplats.                                                        
För Brothers är det viktigt att erbjuda 
chefer och medarbetare ett utvecklande 
arbete med goda arbetsförhållanden.                                                                       
Vi  har ett flertal policys som inkluderar väsentliga 
områden och försäkra oss om, att samtliga 
medarbetare agerar utifrån Brothers norm i frågor 
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så som mångfald, jämlikhet, fysisk och mental 
hälsa samt säker arbetsmiljö. 

Brothers arbetar kontinuerligt med 
medarbetarundersökningar, gruppdiskussioner, 
workshops, ledarskapsutbildningar och 
introduktion för nyanställda. Detta för att 
utbilda anställda i verksamhets riktlinjer och 
processer. På vårt intranät (portal) finns all 
information gällande anställning, utbildning 
och organisationen Brothers, informationen 
är tillgänglig för samtliga medarbetare. Det 
finns även ett chefsstöd på vårat intranät som 
syftar till att stötta och underlätta chefsarbetet 
samt säkerställa att chefer agerar lika i frågor. 
Anställda på huvudkontoret har flexibla 
arbetstider för att underlätta en förbättrad 
balans mellan arbete och privatliv. Brothers är 
anslutna till arbetsgivarorganisationen Svensk 

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Handel. Svensk Handel har avtal med parterna 
Unionen, Handels och Akademikerförbundet. 
Alla på Brothers omfattas av kollektivavtal och 
tjänstemannaavtal som är kopplade till denna 
partsöverenskommelse.

2021 har fortsättnigsvis varit ett speciellt år för 
många företag och den pågående pandemin 
har haft stor påverkan. Detta har för Brothers 
del inneburit att vi vidare har arbetat med 
organisationssdesign och orkestrering som i sin 
tur har lett till omorganiseringar och uppsägningar 
inom företaget. Den pågående situationen har lett 
till hög belastning på personalavdelningen under 
året och därmed påverkat uppföljning och arbetet 
med utveckling inom personalrelaterade frågor. 
Vår förhoppning är att läget ska stabilisera sig 
kommande period och att man då kan återgå till 
utvecklingsfrågor.
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Vi på Brothers värdesätter rak
kommunikation, likabehandling, och
är övertygade om att olikheter skapar
kreativitet och dynamik. Vi strävar 
efter att ha en arbetsmiljö där våra 
medarbetare upplever att vi tar tillvara 
på alla olika kompetenser och talanger. 
En miljö där alla känner sig hemma 
och gemensamt strävar mot att våra 
team och butiker ska lyckas nå sina 
uppsatta mål.

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Jämställdhet och mångfald
Mångfald innebär för Brothers att alla 
medarbetare oavsett etniskt ursprung, kön, 
ålder, trosbekännelse, sexuell läggning eller 
funktionsvariation har lika värde – samma 
möjligheter och rättigheter. Vår målsättning är 
att Brothers ska vara en inkluderande och icke-
diskriminerande organisation. Vi eftersträvar 
en jämn fördelning av kön, ålder och etnisk 
bakgrund för att spegla världen vi lever och 
verkar i, och på bästa sätt förstå vår kundbas 
och skapa dynamiska arbetsgrupper. Vi har 
därför en rekryteringspolicy med mångfaldsmål 
som ska följas vid rekrytering. Mångfald är 
en viktig fråga och Brothers ser att det krävs 
ytterligare arbete för att öka mångfald i bolaget. 
En risk finns att rekryteringspolicyn följs men 
att problemet uppstår tidigare i processen, 
att vi som bolag inte är tilltalande nog och att 
de som ansöker till våra tjänster inte speglar 
samhället. Vi är medvetna om problemet och 
har detta i beaktning och arbetar på olika 
sätt för att utarbeta rutiner och processer 
för att vara ett tilltalande företag att arbeta 
på.  Brothers har en visselblåsarfunktion som 
anställda kan vända sig till om maktmissbruk, 
diskriminering eller oetiskt beteende upptäcks. 
Under den senaste 3-årsperioden har inga 
fall rapporterats. Att inga fall rapporterats kan 
tyda på en potentiell risk att våra anställda 
antingen inte har kunskap om vilka kanaler 
som ska användas vid en situation. Eller att 
medarbetarna inte känner sig bekväma med 
att använda funktionen. Detta är en brist som 
har förmedlats internt och förbättringsarbete 
inom området kommer att genomföras under 
kommande räkenskapsår.

Engagemang och ledarskap
Under 2020/2021 har en 
medarbetarundersökning ej genomförts, 
vi strävar efter att återigen genomföra 
medarbetarundersökning under 2022. Mål 
och fokusområden kommer att vara bl.a 
Engagemangindes ( EI), Ledarskapindex 
(LSI) samt jämnställdhet, mångfald och 
likabehandling genom alla våra processer. EI 
och LSI hade höga värden över referenspunkt 
vid senaste medarbetarundersökningen.
Fortsatt fokus kommer att ligga på utveckling 
för att bevara ett högt engagemang bland de 
anställda. Chefsutveckling är även fortsatt 
prioriterat område för Brothers. För att 
bibehålla det höga resultatet krävs feedback 
från chef och mellan kollegor samt tydlig 
kommunikationoch ett strukturerat arbetssätt.



Brothers 
hållbarhetsarbete

Brothers mål är att ha en hållbar inställning i 
allt vi gör och vi vill ta ansvar för vår påverkan 
på miljön och människor. Våra kunder ska 
känna sig trygga i att varor från Brothers 
lever upp till högt ställda krav på kvalitet, 
säkerhet och att vår produktion ska ske under 
goda arbetsförhållanden och säkerställa 
mänskliga rättigheter. Vår väsentlighetsanalys, 
intressentdialog och policys bygger vårt 
hållbarhetsarbete. Dessa ligger i sin tur till 
grunden för vår hållbarhetsstrategi med 
fokusområden, aktiviteter, målsättningar och 
nyckeltal. Brothers hållbarhetsarbete är en 
pågående utvecklingsprocess och ska spegla 
utvecklingen inom hållbarhetsfrågan i stort 
och en viktig del i vårt arbete framåt är att 
hållbarhetsfrågan ska ingå i Brothers DNA.

Globala målen 
för hållbar utveckling 
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

De globala målen för hållbar utveckling, 
”Sustainable Development Goals (SDG)”, är 
en del av Agenda 2030. Agenda 2030 är den 
hittills mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling och bygger på 17 samlingsmål för 
att uppnå en bättre och mer hållbar framtid 
fram till 2030. Dessa sociala, miljömässiga och 
ekonomiska mål är integrerade och odelbara, 
vilket innebär att inget av målen kan uppnås 
på bekostnad av ett annat. Detta innebär 
att vi behöver arbeta med alla områden för 
att Agenda 2030 ska nås med åtgärder från 
såväl kunder, företag och lagstiftare. Vi har 
identifierat sju av målen som vi kommer 
fokusera extra på där vår verksamhet påverkar 
dagligen. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Vision



Intressentdialog
För att säkerställa att vi möter våra intressenters krav och behov arbetar Brothers utifrån en intressentmodell. Tabellen visar vilka våra viktigaste intressenter är, 
hur vi interagerar med varandra och prioriterade områden beroende på intressenter. 

Kollegor

Kunder

Anställda:
   Huvudkontor 
   Produktionskontor 
   Butiker
Lager 
Kommissionspartners

Slutkunder
Franchisetagare

Kärnvärden (pågående)
Medarbetarsamtal (regelbundet)
Krisberedskapskommittee (regelbundet)
Ledarskapsforum och ledarskapsträning (regelbundet)
Visselblåsarfunktion (behovsbaserat)
Medarbetarundersökning (regelbundet)
Avslutningssamtal/Exitsamtal (pågående)
E-utbildningsverktyg (pågående)

Interaktion med kunder fysiskt och digitalt (pågående)
Kundservice (pågående)
Marknadsundersökning ink. Enkätundersökning (regelbundet)
Interaktion på sociala medier (pågående)

Sociala frågor i värdeskedjan
Ledarskap och utveckling
Hållbara och säkra produkter
Energi och utsläpp
Miljöpåverkan

Hållbara och säkra produkter
Sociala frågor i värdeskedjan
Energi och utsläpp
Miljöpåverkan 
Djurskydd 
Transparens
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Intressenter Hur vi engagerar oss (och hur ofta) Område 

Leverantörer

Leverantörer interna varumärken 
Ledning sömnadsenheter
Anställda sömnadsenheter
Leverantörer externa varumärken 

Nära dialog med lokala representater i stora produktionsområden 
Utbildningsmoduler (regelbundet)
Dialog under revisioner och revidering av handlingsplaner (pågående) 
Klagomålshantering (behovsbaserat)
Leverantörsutvärdering (säsongsbaserat)
Icke-statlig organisationsutredning (återkommande)

Långsiktiga arbetsrelationer 
Hållbara och säkra produkter
Sociala frågor i värdeskedjan
Energi och utsläpp
Miljöpåverkan

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Brothers hållbarhetsarbete



Investerare

Icke-statliga organisationer

Akademi och vetenskap

Statliga myndigheter

Styrelse
Börsmarknader  
Banker 
Fonder

Ideella organisationer
Icke-statliga organisationer 
Miljöorganisationer 
Djurskyddsorganisationer

Studenter
Doktorand 
Forskare

Staliga myndigheter
Tillsynsmyndigheter 
Oppositionsrepresentater

Analys av företagets resultat 

Kontrollerar rapporter/granskningar
Analys av företagsresultat (årligen)
Ackord input

Input på rapporter, uppsatser och avhandlingar (sporadiskt)

Rundabordsdiskussioner  (sporadiskt)
Tillsynsundersökningar (sporadiskt) 
Lagstiftning

Hållbarhetsredovisning
Transparans
Due diligence
Sociala frågor i värdekedjan 
Etiskt agerande i verksamheten 

Sociala frågor i värdekedjan
Energi och utsläpp
Miljöpåverkan 
Hållbara och säkra produkter 
Djurskydd 

Transparans
Sociala frågor i värdekedjan

Verkställande av svenska miljömålen
FN:s Globala mål för hållbar utveckling
Energi och utsläpp
Hållbara och säkra produkter
Miljöpåverkan 
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Genomsnitlig påverkan Hög påverkan

Vårt Fokus

- Djurskydd 
- Transparens

- Hållbara och säkra produkter
- Sociala frågor i värdekedjan
- Energi och utsläpp
- Miljöpåverkan

- Långsiktiga arbetsrelationer 
- Due diligence 
- Etiskt företagsbeteende 
- Ledarskap och utveckling

- FN:s Globala mål för hållbar 
  utveckling
- Verkställande av svenska 
  miljömålen

Väsentlighetsanalys
Viktiga faktorer i ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete är transparens och 
samarbete internt, mellan branschkollegor och 
intressenter. Transparens möjliggör öppen 
kommunikation med intressenter och hjälper 
oss att säkerställa att våra ansträngningar 
bidrar till mer hållbara affärer. För att öka 
transparensen har Brothers under året 
publicerat en offentlig lista över alla leverantörer 
och sömnadsenheter som producerar för våra 
interna varumärken. 

Genom policys, koder och standarder regleras 
oetiskt beteende och ökar transparensen. 
Alla anställda på Brothers har signerat ett 
avtal att man förstått och accepterar Brothers 
policy gällande korruption. Brothers har en 
visselblåsarfunktion som ska användas om 
anställda eller leverantörer misstänker oetiskt 
beteende. Om korruption eller oetiskt beteende 
upptäcks finns en rutin med åtgärder som ska 
vidtas. Under de tre senaste åren har inga 
incidenter rapporterats. Något som har lyfts 
internt under året är att det kan finnas bristande 
i systemet kännedom om systemet. Vi ser över 
funktionen och ett arbete har påbörjats för att 
förbättra systemet och kännedom om rutinen. 

För att främja transparens ingår vi i flera initiativ 
där vi tillsammans med andra företag arbetar 
mot gemensamma mål och ambitioner. Att 
arbeta tillsammans med andra hjälper oss att 
öka vår kunskap och ger en större kraft att 
skapa förändring och gör oss viktigare än om vi 
som enskilt företag skulle ta oss an frågorna.  

Transparens
Vår väsentlighetsanalys hjälper oss att fastställa vilka hållbarhetsområden som 
är mest relevanta för Brothers och därmed vad i vårt hållbarhetsarbete vi ska 
prioritera framåt.

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Brothers hållbarhetsarbete
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Brothers undertecknande 2014 Bangladesh Accord, ett 
avtal mellan fackföreningar och företag som utformades 
efter olyckan på Rana Plaza 2013. Avtalet syftar 
till att utveckla standarder och följa upp brand- och 
säkerhetsåtgärder på fabriker för att skydda arbetare. 
Aug 2021 skrev vi på ett nytt avtal.

Vi är medlemmar i amfori BSCI och BSCIs arbetsprocess 
är en integrerad del av vår leverantörsuppföljning. Genom 
amfori BSCI arbetar Brothers tillsammans med andra 
företag för att förbättra arbetsvillkoren i leverantörskedjan. 

Brothers är medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI) 
som är det största hållbarhetsprogrammet för bomull i 
världen. Better Cotton Initiative har hittills utbildat fler än 
2,3 miljoner bomullsodlare i mer miljövänliga, socialt- och 
ekonomisk hållbara odlingstekniker. 

Brothers är medlemmar i STICA, the Swedish Textile 
Initiative for Climate Action, ett samarbete mellan företag 
i textilbranschen för att minska klimatpåverkan. Genom 
STICA arbetar vi med att implementera processer för att 
mäta, målsätta och minska våra växthusgasutsläpp. 

Årligen arrangeras Mustaschkampen med syfte att sprida 
kunskap om prostatacancer och förbättra mäns hälsa 
och livskvalitet. Prostatacancer är Sveriges vanligaste 
cancersjukdom och över 10 000 män får diagnosen varje 
år. Under 2020 har Brothers tillsammans med våra kunder 
samlat in och bidragit med 45 000 kr till Mustaschkampen

Brothers är medlemmar i Kemikaliegruppen RI.SE som 
är ett forum för företag och intresseorganisationer för att 
gemensamt adressera kemikaliefrågan i textilindustrin. 
Kemikaliegruppens syfte är att sprida uppdaterad 
information om kemikalie- och miljörelaterade frågor samt 
att vara ett stöd och tillhandahålla verktyg för arbetet med 
kemikaliefrågor. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Samarbeten

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Brothers hållbarhetsarbete
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Genom Brothers medlemskap i TEKO får vi utbildning 
och rådgivning kring branschfrågor inom bland annat 
produktsäkerhet, märkning, hållbara material och 
produktionsprocesser. 

Brothers är del av T4RI, Textile for Recycling 
Initiative. Gruppen arbetar för bättre förutsättningar för 
återanvändning och återvinnig av textiler. T4RI vill bidra till 
att branschen tar ansvar för de produkter som framställs, 
genom ökad livslängd och genom återvinning. 

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som 
arbetar för att skapa bättre förutsättnigar för människor 
i utsatta länder. Human Brige bidrar till en mer rättvis 
resursfördelning världen över.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Brothers hållbarhetsarbete



Brothers hållbarhetsarbete grundas i en hållbarhetsstrategi som bygger på fyra fokusområden. 
Varje områden har ett antal nyckeltal som följs upp på årligen. Målen har olika starttid och olika 
nyckeltal har olika långa tidslinjer, samtliga nyckeltal ska vara uppfyllda till 2030.  

Strategi och hållbarhetsmål

Minska 
produktens 

påverkan

Hållbar 
värdekedja

Ansvarsfullt
företagande

Förlängd
livslängd
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100% av sortimentet tillverkat av mer hållbara fibrer
100% av sortimentet tillverkat av mer hållbar bomull 
100% återvunnet material i våra produktförpackningar och etiketter

100% giltiga sociala tredjepartsinspektioner i sömnadsfabrikerna där vi tillverkar
30% minskning av växthusgaser i scope 3
        

30% minskning av växthusgaser i scope 1 och 2
100% återvunnet material i påsar och emballage

100% av Brothers butiker ska erbjuda lagningstjänst
100% av Brothers butiker ska ta emot produkter till återvinning och återbruk

Tidslinje

Tidslinje

Tidslinje

Tidslinje

Status

Status

Status

Status

2030
2025
2030

2020
2030

2030
2030

2023
2025

55%
86%
50%

98%
6249ton

-58%, Basår 17/18
65%

 100%
 Basår 20/21

Brothers hållbarhetsarbete
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Minska produktens påverkan

Brothers använder olika fibrer och material 
för att utveckla sortimentet och skapa 
produkter som kunden uppskattar. Beroende 
på materialval påverkas plaggets utseende, 
kvalitet, funktion, känsla och passform. 
Framställning av material kräver naturresurser 
och påverkar miljön på olika sätt. För att 
minska produkters påverkan måste vi 
utvärdera vilka typer av material vi använder 
och undersöka om det finns material vi kan 
använda som har en mindre påverkan på 
miljön. Idag består 55% av produkterna mer 
hållbar fiber. Anledningen till minskningen 
mot år 19/20 är att vi minskat våra köp av 
bomullsfibrer. Genom att ställa om till fiber 
som är producerade mer hållbart bidrar vi till 
att minska användningen av kemikalier, vatten 
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och energi, och skapar bättre förhållanden för 
odlare och andra som arbetar i fiberproduktion. 
Alla våra produkter i hållbara material är i 
dagsläget i bomull, antingen Better Cotton eller 
ekologisk bomull. Detta beror till största del 
på att bomull är det råmaterialet vi använder 
mest, men även svårigheterna i att få fram 
återvunna syntetiska fibrer som matchar våra 
krav och kvantiteter. Återvunna material är 
något vi eftersöker och har som ambition 
att köpa mer av framöver. Under året har 
implementering av återvunnet material i 
förpackningar påbörjats och vi kommer gradvis 
att byta ut materialet i våra förpackningar och 
etiketter till återvunnet material. Vi har som mål 
att 100% av våra etiketter och förpackningar 
ska bestå av återvunnet material. 2025.

20/2119/20

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Mer hållbara fibrer, %

Materialanvändning

58%
55%

50%
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Vår viktigaste råvara och det material vi 
använder mest är bomull. Bomull är en 
naturfiber, den är förnybar och bionedbrytbar 
men bomullsodling kräver mycket vatten och 
när konventionell bomull odlas används giftiga 
kemikalier. Det är därför viktigt att hitta bättre 
alternativ till konventionell bomull. Idag är 86% 
(LY82%) av bomullen vi använder mer hållbar, 
till mer hållbar bomull räknar vi Better Cotton, 
ekologisk- och återvunnen bomull. Vårt mål är 
att använda 100% mer hållbar bomull år 2025.

Då bomull är vår viktigaste råvara har vi 
ett starkt intresse av att bidra till en mer 
hållbar bomullsindustri. Brothers hjälper 
bomullsodlarna genom sitt medlemskap i 
Better Cotton Initiative (BCI) och genom 

Bomull

Better Cotton

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

20/21

73%

19/20

Mer hållbar bomull, %

82%
88%

Ekologisk bomull odlas utan konstgödning, 
kemiska bekämpningsmedel eller 
genmodifierade bomullsfrön. Genom 
att odla bomullen utan sådana ämnen 
minskas risken för att djur- och växtarter 
utrotas och jordens biologiska mångfald 
bevaras. Jorden utarmas inte på samma 
sätt, vilket resulterar i att jordens förmåga 
att lagra koldioxid ökar. Ekologisk bomull 
förbättrar även bomullsodlarnas hälsa då 
de inte utsätts för bekämpningsmedel och 
konstgödsel. Nackdelen med ekologisk 
odling är att det är en stor investering för 
bomullsodlarna att omvandla jordbruket. De 
icke-genmodifierade bomullsfröna är dyrare att 
köpa in, vilket resulterar i att ekologisk odling 
idag står för väldigt liten del av den totala 
bomullsmarknaden. 

Ekologisk bomull
”I enjoy higher profits and a better health in a better 

environment. It is now time that all farmers in my village,   
my state and my country can enjoy the same benefits.”

att köpa Better Cotton. Det är ett mycket 
viktigt initiativ som arbetar för att genomföra 
storskaliga förändringar i bomullsindustrin. 
Detta genom att hjälpa bomullsodlare att 
omvandla sitt jordbruk från konventionellt 
jordbruk till en mer hållbar odling. 

Som medlemmar bidrar vi till organisationens 
uppdrag att ställa om bomullsindustrin – att 
förbättra industrin för arbetarna, för miljön 
bomullen odlas i och för marknadens framtid. 
Hittills har BCI utbildat fler än 2,3 miljoner 
bomullsodlare i 23 länder i mer hållbara 
odlingstekniker.

- Kare Yadhareddy, BCI Farmer, India

Minska produktens påverkan
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Djurskydd 

På Brothers tycker vi att djur ska behandlas väl 
och att man ska värna om djurens rättigheter. 
Om det finns någon som helst avvikelse från 
detta, ska alternativa material eller metoder 
undersökas och prioriteras. Brothers stödjer 
och respektera de fem friheterna, vilka är 
djurskyddsrekommendationer fastställda av 
World Organization for Animal Health (OIE). 
Brothers tillåter inte päls i våra produkter och 
vi har anslutit oss till Fur Free Alliances. En 
internationell överenskommelse där företagen 
som skriver under försäkrar att de inte säljer 
produkter med djurpäls. Under föregående år 
valde vi att utforma en ny djurskyddspolicy. 

Utöver de riktlinjer vi redan har för att värna 
om djur, valde vi i samband med detta att 
inte längre arbeta med jungfrukashmir i våra 
produkter. Hela Brothers djurskyddspolicy finns 
att läsa på https://www.brothers.se/hallbarhet/
material-produkt/djurskydd

Kemikalier 

Kemikaliefrågan är central för Brothers 
och vårt mål är att minimera risken för 
farliga kemikalier i vårt produktsortiment. Vi 
arbetar tillsammans med våra leverantörer 
med kemikaliefrågor genom information 
och utbildning. Kemikalier är nödvändiga 
i framställningen av textila produkter 
och utmaningen är att använda lämpliga 
kemikalier i rätt mängd för varje produkt 
för att minska påverkan på miljön och 
människorna i produktionen. Brothers arbetar 
utifrån kemikaliekrav som grundar sig på 
internationell och europeisk lagstiftning. 
Utöver lagstiftnings krav har Brothers 
valt att begränsa vissa kemikalier utifrån 

branschorganisationers rekommendationer 
och SVHC-ämnen över 1000 ppm. 
För att säkerställa att leverantörerna följer de 
krav vi har och att produkterna inte innehåller 
otillåtna kemikalier görs stickprov på externa 
laboratorier. Vilka tester som utförs och 
vilka produkter som ska testas baseras på 
en riskbedömning av själva produkten och 
leverantören av produkten. I bedömningen 
ser man till olika faktorer bland annat om 
produkten är en högriskprodukt, om ny 
lagstiftning har implementerats, om det är 
en ny leverantör och leverantörens tidigare 
resultat när kemikalietest utförts.

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Minska produktens påverkan
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Kvalitetssäkring 

Kvalitet är i fokus när vi på Brothers tar fram 
produkter. Vi har strikta krav för att säkerställa 
en god kvalitet på våra produkter, detta för att 
plaggen ska vara säkra och ha lång livslängd. 
Vi utför kvalitetstester på nästan alla våra 
produkter och även utvalda kemikalitester. Tester 
utförs huvudsakligen vid externa oberoende 
laboratorier. Vissa kvalitetstester, bland annat 
vid produktfel eller eventuella kvalitetsbrister, 
genomförs på internt laboratorium. Utöver detta 
följer vi upp produktionen med inspektioner 
på fabriker för att säkerställa att den färdiga 
produkten lever upp till den standard och de krav 
som Brothers ställer. Att göra kvalitetskontroller, 
för att säkerställa att produkten lever upp till de 
krav som ställs är viktigt, annars riskerar vi att 
plagget får en kortare livslängd och belastar 
miljön i onödan. Vi gör kvalitetsinspektioner 
i samband med produktionsstart, under 
produktionen och när produktionen är klar 
beroende på leverantör och produkttyp. QC 
kontrollerna utförs av Brothers egna auditörer, 
anställda hos leverantören eller externa 
oberoende auditörer. 

När kvalitetsproblem identifieras tidigt i 
produktionen kan detta hjälpa till att säkra 
att levereraser går i tid och kan minska både 
kostnader och slöseri med resurser. På grund 
av den rådande situationen och reserestriktioner 
i och med covid-19 har antal fabriksbesök 
minskat under perioden. Detta har inneburit att 
leverantörerna själva i större utsträckning har fått 
ansvara för kvalitetsuppföljning. Uppföljningarna 
har fungerat bra och vi ser över möjligheten 
för leverantören att utföra interna inspektioner 
och införa ett system för detta. Att öka andelen 
inspektioner som leverantörer utför själva, 
skulle innebära en möjlighet för leverantören 
att få mer ansvar för produktionen och bättre 

insikt i eventuella problem, som i sin tur kan 
leda till förbättringsarbete tidigare i processen. 
Interna inspektioner skulle innebära minskat 
resande för auditörer och därmed minskat 
växthusgasutsläpp. Det skulle även vara 
en säkerhetsåtgärd, att vi tillsammans med 
leverantörerna har en rutin på plats ifall liknade 
situationer uppstår i framtiden.

En viktig del av kvalitetsarbetet är att utbilda 
både personal internt och leverantörer för att 
säkerställa att våra produkter är säkra för både 
den som tillverkar plagget och kunden som ska 
bära det. Brothers tillämpar försiktighetsmetoden 
i riskbedömningar och planering. Detta för 
att garantera säkra kvalitetsprodukter till 
våra kunder. Brothers har avtal med alla 
leverantörer som vi arbetar med. I avtalet 
godkänner leverantören Brothers krav, riktlinjer 
och begränsningar som samtliga leverantörer 
är skyldiga att följa. För att säkerställa hög 
kvalitet har Brothers bland annat krav på 
produktsäkerhet, kemikalier och produktkvalitet. 
Kvalitetstester och kvalitetsuppföljning är ett sätt 
att säkerställa att leverantören följer Brothers 
krav utöver detta anordnas utbildningstillfällen 
med nya leverantörer inom produktsäkerhet, 
kvalitet och kemikalier. Brothers har avtal 
med de externa varumärken som köps in, 
avtalet inkluderar krav kring kvalitets- och 
säkerhetsrelaterade aspekter.
Butikspersonal är en viktig del i Brothers 
kvalitetsarbete, de är nära produkterna 
och det är dem som ofta hör kundernas 
synpunkter. Därför arbetar kvalitetsfunktionen 
mycket tillsammans med butikerna för att ta 
del av deras uppfattning och information om 
kvalitetsrelaterade frågor. Reklamationsstatistik 
och reklamationsuppföljning är andra viktiga 
funktioner för att förbättra sortimentet. 

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Minska produktens påverkan
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Hållbar värdekedja

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Brothers äger inga fabriker och produktionen 
av våra interna varumärken sker hos 
15 (30) leverantörer. Vi arbetar i nära 
relationer med utvalda leverantörer för 
att optimera produktionskontrollen och 
minska risker i vår leverantörskedja. Endast 
då det krävs för att leverera ett attraktivt 
produktsortiment till kunden, ska vi starta upp 
nya leverantörssamarbeten. Varje leverantör 
som Brothers arbetar med väljs noga ut och 
förarbetet är väsentligt för att det ska bli ett 
bra samarbete. Det är viktigt att vi är tydliga 
mot nya leverantörer, de ska informeras om 
vad vi på Brothers förväntar oss utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv innan ett samarbete 
påbörjas. Detta för att säkerställa att 
leverantören klarar av att leverera utifrån våra 
kvalitets-, miljö- och sociala krav. Detsamma 

Vår produktionskedja
gäller ifall Brothers ska producera på nya 
marknader. Inför varje ny säsong utvärderas 
leverantörerna och utifrån resultatet baseras 
produktstrategi och leverantörsspecifika 
planer. Viktiga delar i utvärderingen av 
leverantören är kvalitet, leverans, pris, sociala 
aspekter och eventuella brister som påträffats 
vid revision. 
Brothers produktionskontor är en viktig 
aktör i vårt hållbarhetsarbete då 83% 
av våra leverantörer finns i Asien. De 
anställda på kontoret arbetar bland annat 
med orderhantering, administration, 
leverantörskontrakt, kvalitetsuppföljning, 
leverantörsutbildning och utveckling. Brothers 
har avtal med samtliga externa varumärken 
där våra kvalitets-, miljö- och sociala krav 
regleras. 
Våra externa varumärken jobbar aktivt med 
sina materialval och har idag en stor andel 
hållbara material i sina kollektioner detta i linje 
med FN:s klimatmål 2030.
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Brothers är en del av amfori BSCI och vi 
använder oss av amfori BSCIs uppförandekod 
som en del i vårt avtal med leverantörer. 
Uppförandekoden är ett antal värderingar, 
principer och en metod för implementering 
som alla amfori BSCI medlemsföretag 
förbinder sig att följa, tillsammans med 
sina affärspartners i leverantörskedjan. 
Koden baseras på ILO-deklarationen om 
grundläggande principer och rättigheter på 
arbetet, OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag och FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter. Brothers 
har deltagit i amfori BSCI initiativet sedan 
2004. Detta har gett oss verktyg, resurser 
och processer för att ta itu med arbetsfrågor i 
värdekedjan. 

Koden innehåller följande 11 arbetsprinciper:

Vår uppförandekod

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

The Rights of Freedom  
of Association and  
Collective Bargaining

No Discrimination

Fair Remuneration

Decent Working Hours

Occupational Health  
and Safety

No Child Labor

Special Protection  
for Young Workers

No Precarious  
Employment  

No Bonded Labor 

Protection of the 
Environment

Ethical Business  
Behavior

Principles of BSCI’s Code of Conduct

Brothers producerar globalt och 62% 
av Brothers produktion sker i Kina. Det 
senaste året har det skett en förflyttning i 
produktionsländer, en ökad andel i Turkiet och 
en avveckling av andra marknader. Brothers 
har under det senaste året genomgått en 
förändring av sortimentet som har resulterat i 
att samarbete med leverantörer avslutats och 
nya leverantörer tillkommit. Det är alltid en risk 
att starta samarbeten med nya leverantörer 
och då är utbildning och kommunikation 
essentiellt.

Kina
Indien
Bangladesh
Myanmar
Pakistan  
Turkiet

Produktionsländer, 
% av ordervärde 20/21

62%
19%

4%
2%
1%

12%

Produktionsländer

Merparten av vårt arbete relaterat till 
hållbarhet och de åtgärder som sker är i 
leverantörskedjan, då det är där våra största 
risker finns. En stor del av vår produktion finns 
i länder som är klassificerade högriskländer, 
något vi måste beakta när vi påbörjar 
samarbeten med nya leverantörer. För att 
våra affärer ska vara socialt-, ekonomiskt- 
och miljömässigt hållbara, reglerar vi 
frågor gällande korruption i vårt avtal med 
leverantörerna, i amfori BSCI code of conduct 
och i avtalet med Accord on fire and building 
safety in Bangladesh. 

Vi tror på kommunikation och att arbeta nära 
leverantörer för att bygga öppna samarbeten, 
där leverantören har förtroende för oss och 
kan lyfta svårigheter och utmaningar. Eftersom 
den största delen av vår produktion sker i 
Asien har vi ett produktionskontor i Hong Kong 
som har stor erfarenhet och expertis i lokala 
frågor. Detta hjälper oss att komma närmare 
produktionsenheterna och säkerställa att 
produktionen sker på ett ansvarsfullt sätt. Vi 
tror att det krävs samarbete mellan företag i 
branschen för att nå framgång i arbetat med 
transparens. Därför är vi medlemmar i flera 
medlemsorganisationer och initiativ som 
arbetar med sociala frågor i leverantörskedjan 
bland annat amfori BSCI och Bangladesh 
Accord on fire and building safety. Både 
amfori BSCI och Bangladesh Accord har ett 
visselblåsningssystem där anställda anonymt 
kan rapportera incidenter. Om amfori BSCI 
tar emot en incidentanmälan skickas detta till 
samtliga företag som är kopplade till fabriken 
och om Bangladesh Accord mottar en anmälan 
publiceras incidenten officiellt på deras 
hemsida. Under året har det inte kommit in 
några klagomål från anställda på de fabriker vi 
arbetar med. 

Transparens i produktionskedjan
Under 20/21 har produktionsenheter i många 
områden varit stängda till följd av restriktioner 
som syftade till att minska smittspridning. 
Detsamma har gällt stora delar av samhället 
vilket har resulterat i en minskad försäljning 
och varuflöde. Den pågående situationen 
har slagit hårt i hela textilindustrin och 
till följd att redan utsatta drabbats hårt. 
Situationen visar på vikten av frågor så som 
levnadslöner och mänskliga rättigheter. En 
fråga Brothers fortsätter driva genom våra 
medlemsorganisationer. 

Hållbar värdekedja
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Inspektioner och inspektionsuppföljning är viktiga delar 
av Brothers arbete i leverantörskedjan för att säkerställa 
mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, säkra 
arbetsplatser och ett effektivt miljöarbete. Vi reviderar 
fabriker både med hjälp av externa parter och internt för 
att hantera risker strukturellt. Pågrund av Covid-19 och 
de restriktioner som rått under året har vi varit väldigt 
limiterade i genomförandet av interna inspektioner.

Fabriksinspektioner 

De externa amfori BSCI revisionerna är grunden till 
Brothers arbete med uppföljning i produktionskedjan. 
Revisionen inkluderar en fysisk inspektion av fabriken, 
granskning av dokumentation och intervjuer med 
arbetare och fabriksledning. Alla fabriker som Brothers 
arbetar med ska delta i amfori BSCIs revisionsprocess. 
Inspektionen är giltig upp till två år beroende på resultat 
under inspektionen. Om fabriken inte har en giltig BSCI 
inspektion ska enheten revideras av en intern inspektion. 

BSCI revisioner

Alla fabriker vi arbetar med i Bangladesh täcks av 
Bangladesh Accord on fire and safety. Dessa fabriker har 
genomfört en första inspektion som sedan regelbundet 
följs upp av inspektioner för att kontrollera och säkerställa 
att åtgärder för brand, el och säkerhet genomförs.       

Säkerhetsinspektioner

Huvudsyftet med Brothers interna inspektioner är att 
följa upp resultat från externa revisioner, säkerställa att 
handlingsplaner följs upp och att åtgärder vidtags. Dessa 
inspektioner genomförs av kvalificerade inspektörer 
hos Brothers och fokuserar främst på den fysiska 
arbetsmiljön. Inspektionerna syftar dessutom till att följa 
upp produktionsenheter som har överträdande brister vid 
amfori BSCI audit eller inte har en giltig inspektion, hos 
befintliga eller nya leverantörer.   

Interna inspektioner

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

Totalt antal inspektioner 
Interna inspektioner, %
Externa inspektioner, %

Antal interna och externa inspektioner 20/21 19/20 18/19

22
14%
86%

41
80%
20%

41
15%
85%

Hållbar värdekedja
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Amfori BSCI inspektioner bedöms utifrån 
en skala från A till E där A representerar 
det högsta resultatet och E det lägsta. Zero 
tolerance representerar mycket allvarliga 
händelser och om sådana brister upptäcks 
triggas ett varningssystem och alla företag 
kopplade till fabriken kallas till ett möte för 
att åtgärda överträdelsen. Inom ramen för 
zero tolerance ingår bland annat barn- och 
tvångsarbete och en sådan situation anser vi 
är väldigt allvarlig. 

Under året har inga zero tolerance fall 
rapporterats. Våra inspektioner sker i 
fabrikerna där vi tillverkar, dock finns 
risken att överträdelser sker i andra led av 
leverantörskedjan. Därför är det viktigt att vi 
arbetar med ökad transparens genom samtliga 
processer i produktionen av våra plagg. 

Amfori BSCI
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En viktig del är att öka andelen mer hållbara 
fibrer då det finns sociala riktlinjer och krav 
som ingår i dessa initiativ och certifieringar. 
Inspektionsresultatet baseras på amfori BSCI 
uppförandekod och är uppdelat i 13 områden. 
Beroende på hur allvarliga bristerna är får 
leverantören olika lång tid på sig att åtgärda. 
Är det mindre företeelser kan leverantören få 
upp till ett år på sig att åtgärda bristen. 

Under 2020/2021 var 98% av ordervärdet 
från en amfori BSCI inspekterad fabrik 
eller en fabrik certifierad med SA8000.  
2% av fabrikerna vi arbetar med saknar 
inspektion på grund av Covid-19. Att våra 
produktionsenheter är inspekterade är det 
första steget i att säkerställa goda arbetsvillkor 
i fabrikerna. Inspektionsresultatet ger oss 
ett underlag kring vilka områden fabrikerna 
har bra rutiner och kunskap kring och vilka 
områden de behöver arbeta mer med och där 
de behöver vår hjälp och stöttning. 

SA8000 - Best Practice
A - Mycket bra
B - Bra
C - Acceptabelt
D - Otillräckligt
E - Oacceptabelt
ZT - Nolltolerans (Zero Tolerance)
Ingen giltig inspektion*

BSCI revisionsresultat fördelat på ordervärde 20/21 19/20 18/19

9%
1%

27%
60%

1%
0%
0% 
2%

14%
19%

2%
62%

3%
0%
0%

%

13%
1%

14%
42%

4%
0%
0%

26%

Hållbar värdekedja

*Inspektion saknas eller giltighetsperioden har löpt ut.
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Under 2020/2021 var 28% (LY35) av ordervärdet 
placerat hos fabriker med resultatet bra till 
mycket bra. Att kunna följa upp resultatet 
är en möjlighet för oss att se på utveckling 
i produktionskedjan. En risk med att ha ett 
revisionssystem med betygssättning är att det 
blir för resultatfokuserat och att handlingsplaner 
och utveckling får lägre prioritet. Detta kan i 
värsta fall leda till att fabriker känner sig tvungna 
att prestera ett högt resultat och tar till oetiskt 
beteende så som förfalskning. För att minimera 
risken för en sådan situation eftersträvar vi 
istället att se till vad som legat till grund för ett 
lägre resultat snarare än själva resultatet. När 
resultatet bryts ner i de olika delområdena blir 
det tydligt att två områden, ledningssystem 
och arbetstid har fler avvikelser och där med 
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ett lägre resultat än de andra kategorierna. 
En negativ trend som gäller generellt bland 
amfori BSCI fabriker, inte bara bland Brothers. 
Vår strategi för ett framgångsrikt arbete med 
utveckling i produktionskedjan bygger på 
inspektioner, utbildning, handlingsplaner och 
uppföljning. 20/21 har varit ett speciellt år för 
våra leverantörer till följd av covid-19, vilket har 
påverkat deras dagliga rutiner. Inspektioner 
har blivit inställda och uppskjutna till följd av 
reseförbud och restriktioner. Utvecklingsarbete 
så som utbildningar och liknande har prioriterats 
bort under året vilket har resulterat i noll 
leverantörer som har slutfört BSCI kurser.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

B Bra

A Mycket bra

C Acceptabelt

D Otillräckligt

E Oacceptabelt

Fördelning av resultat per område BSCI inspektion %

Hållbar värdekedja

Ledningssystem  

Arbetarnas medbestämmande  

Organisationsfrihet  

Diskriminering  

Löner och ersättning  

Arbetstid  

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet  

Barnarbete  

Unga arbetare  

Tvivelaktig/olaglig anställningsform  

Tvångsarbete  

Miljö  

Etiskt affärsmannaskap  

Total sammanställning  

Bangladesh Accord 
on fire and building safety

Alla produktionsenheter i Bangladesh som 
Brothers producerar på har inspekterats av 
Bangladesh Accord. Produktionsenheterna 
arbetar med att åtgärda de brister som 
påträffades vid första besöket såväl som nya 
upptäckter som rapporterats vid återbesök av 
auditörer. 
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När man tillverkar en textil produkt är vatten 
en avgörande faktor i hela livscykeln från 
framställning av råmaterial så som bomull, 
produktionsprocesser som infärgning och 
i användarfasen av produkten genom tvätt 
hos kund. Vattenanvändningen är inte bara 
väsentlig utan även hög vid textiltillverkning 
och det finns en risk att vatten i områden kring 
tillverkningen påverkas. Därför är det viktigt 
att arbeta för minskad vattenförbrukning och 
slutna kretslopp i tillverkningsprocesserna. 
Detta kan göras genom att välja vissa material 
före andra, produkter som är tillverkade av 
mer hållbara fibrer, produktionsprocesser 
som är mer vatteneffektiva och inte släpper 
ut förorenat vatten. För att minska risken 
att släppa ut förorenat vatten är det viktigt 
med god hantering och tydliga rutiner 
kring kemikaliehantering. I våra avtal med 
leverantörerna finns krav på vattenanvändning 
och vi arbetar med utbildningsmaterial för 
leverantörerna i frågan. Vi måste fortsätta 
arbetet framöver och utveckla vårt arbete 
inom området för att skapa en mer effektiv 
vattenanvändning. 

Vatten- och kemikaliehanteringKlimatpåverkan
Att Brothers som företag vidtar åtgärder för att 
minska växthusgasutsläpp är nödvändigt för 
att bidra till att nå samtliga mål i Agenda 2030. 
Ett fungerande ekosystem är avgörande för 
tillgång till vatten, mat, skydd och säkerhet. 
Det är därför viktigt att vi påbörjar arbetet 
med att minska vår negativa påverkan. 
Brothers mål är att minska de indirekta 
växthusgasutsläppen i produktion och 
transporter (scope 3) med 30% till 2030. 

I Brothers verksamhet står produktionen, 
från råmaterial till färdigt plagg, för ca 80-
90% av växthusgasutsläppen. För att nå 
målet måste vi därför arbeta med frågan i 
hela produktionskedjan och minska i varje 
steg. Detta genom att målsätta, kartlägga 
klimatpåverkan, ta fram åtgärdsplaner för att 
ställa om, öka effektiv energianvändning och 
arbeta med uppföljning. Brothers har under 
2020/2021 påbörjat kartläggningen av scope 
3. En reducering med 30% fram till 2030 är 
en utmaning men för att vända den negativa 
trenden behövs förändring nu. Brothers tror att 
det är avgörande att samarbeta kring frågan, 
vi är därför en del av STICA (Swedish Textile 
Initiative for Climate Action). Forumet gör det 
möjligt för svenska textilföretag att genom 
sektorsöverskridande samarbete utveckla en 
strategi och handlingsplan för att minska våra 
växthusgasutsläpp i linje med 1,5 graders 
målet. 

Miljöpåverkan i 
leverantörskedjan

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Hållbar värdekedja
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Logistik 

Transporter 
Att transportera produkter har en stor 
klimatpåverkan och är därför ett utsläpp som vi 
måste ta hänsyn till och arbeta med för att nå 
en minskning av våra utsläpp i scope 3 med 
30% till 2030. Brothers produkter transporteras 
från fabriker globalt till vårt lager i Helsingborg, 
därifrån till våra butiker eller direkt till kunder. 
Den absolut största delen av våra transporter 
från Asien sker med båt. Flygtransporter ska 
i möjligaste mån undvikas och får endast 
ske i undantagsfall. Samtliga transporter från 
europeiska leverantörer till lager, från lager till 
butik och lager till kund sker med vägtransporter. 
Sändningar per transportslag en inkluderar både 
inbound och outbound  transporter och räknas 
i tonKm. Vilket också är anledningen till att den 
totala procentandelen koldioxidutsläppen blir 
lägre än 1% i uträkningen nedan. Leveranser 
från externa varumärken till vårt lager är inte 
data vi följer upp på då det är något vi inte har ett 
system för att samla in. 
Att ha en fungerande och effektiv transport 
från produktion till våra kunder är avgörande 
för vår verksamhet för att skapa en bra 
shoppingsupplevelse för kunden. Att arbeta 

strategiskt med transporter är ett viktigt 
arbete för att säkra hållbara transporter och 
minskning av växthusgasutsläpp. För Brothers 
betyder det att vi planera vår produktion för att 
minska risken för förseningar, vi arbetar med 
lastningseffektivitet i containrar och fyllnadsgrad 
i lådor. Flygtransporter är den största orsaken 
till växthusgasutsläpp och förseningar den 
största anledningen till att produkter måste 
flygas. Planering genom hela orderprocessen är 
väsentligt för att minska risken för förseningar. 
En del förseningar beror på oförutsättbara 
händelser och dessa är svåra att planera för 
men behöver beaktas för att minskas i största 
möjliga mån. Utöver transportval behöver 
Brothers framöver undersöka och utreda 
alternativa transportmetoder, bränslen och 
innovativa lösningar. 
Den senaste 3-årsperioden har våra utsläpp 
minskat från 419 ton CO2e till 168 ton CO2e 
vilket främst beror på två faktorer. Brothers 
har under första delen av 2020 haft minskad 
försäljning till följd av pandemin och på grund 
av omständigheterna minskat och förskjutet 
vårt varuflöde. Detta har resulterat i minskade 
växthusgasutsläpp för samtliga transportmedel 
(båt, tåg, lastbil och flyg). I de fall leveransdatum 

har förskjutits har vi haft mer tid och därmed 
möjlighet att skicka produkter med båt istället för 
flyg vilket resulterat i minskade utsläpp. 
Under det gångna året har inbound-transporten 
minskat med ca 30% och utsläpp har halverats  
främst på grund av lägre andel flygtransport. 
Outbound antal försändelser har minskat med 
ca 20%. Minskningar i inbound-transporter 
har resulterat i att även outbound-transporter 
minskat. I år är det första gången vi redovisar 
scope 3 (scope 3 innehåller transport och 
material) växthusgasutsläpp för våra transporter 
för redovisad period är 168ton.

Centrallager
Lagret drivs av en tredjepartslogistikpartner 
och byggnaden är greenbuilding och miljö-
byggnad silver certifierad. Certifieringar som 
kravställer kring låg energiförbrukning och 
arbetsmiljöfrågor i fastigheten. Fastigheten 
värms av fjärrvärme, all elektriciteten är förny-
bar certifierad och emballage återvinns. Utöver 
detta har lokalerna ett system som justerar 
belysning och uppvärmning för att minska 
förbrukning.  

Vi rapporterar in samtliga transportuppgifterna 
tre månader tidigare till följd av långa ledtider hos 
transportörerna, för att säkerställa att ha informationen 
på plats i tid till rapportering. Detta innebär att 
transportdata baseras på perioden juni-maj istället för 
september- augusti.    

 1%
Air freight

 0%
Rail freight

 12%
Road freight

87%
Sea freight
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Ansvarsfullt företagande 

Merparten av Brothers miljöpåverkan sker i 
produktionen av våra produkter, våra butiker 
och kontor står för en mindre del av Brothers 
avtryck. Den stora förändringen behöver 
ske i produktionen för att vi som verksamhet 
ska minska vår klimatpåverkan, men för att 
lyckas med det behöver vi ha med oss våra 
kunder och våra anställda. I våra butiker har 
säljarna möjlighet att öka medvetenheten kring 
miljöpåverkan och sociala frågor och därmed 
hjälpa kunden att göra mer hållbara val. På 
huvudkontoret har vi under året arbetat med 
frågan genom att vi har ökat kommunikationen 
internt kring Brothers hållbarhetsarbete. En ny 
hållbarhetspolicy har tagits fram som beskriver 
hur vi ska arbeta med hållbarhet i alla delar 
av vår verksamhet. För att öka kunskapen 
kring kvalitetsrelaterade frågor finns e-learning 
utbildning och information internt. Utbildning 
är ett arbete som måste ske kontinuerligt 
och det är en utmaning att säkerställa att alla 
anställda tar del av information. Arbetet med 
ökad kunskap kring hållbarhet bland anställda 
har bara startat och det finns mycket att göra, 
under kommande år fortsätter arbetet med 
att ta fram nytt utbildningsmaterial och att 
informera anställda om vårt arbete.  
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Att säkerställa att vi har en effektiv 
energianvändning på kontor och i butiker är 
en viktig del i arbetet mot att nå Brothers mål, 
att minska direkta växthusgasutsläpp (scope 
1) och indirekta växthusgasutsläpp i vår egen 
verksamhet (scope 2) med 50% till 2030. En 
kartläggning över klimatpåverkan har gjorts för 
våra kontor och butikerna över de fyra senaste 
åren. På huvudkontoret, i alla butikerna där 
Brothers har egna elavtal och i en del av 
butikerna där elavtal är en del av hyresavtalet 
är det 100% förnybar elektricitet vilket bidrar till 
en minskad miljöpåverkan. Under den senaste 
3-årsperioden har Brothers växthusgasutsläpp 
minskat, vilket beror på två faktorer, antalet 
butiker har minskat och många av butikerna 
som har stängt har varit butiker utan förnybar 
elektricitet och hög förbrukning. Vid de tre 
tillfällen som data inkommit från hyresvärdarna 
har tillgängligheten på data sett olika ut. Vid 
tidigare inrapporteringen var andelen estimat 
högre jämfört med andelen faktiskt data vilket 
kan ha påverkat resultatet ( idag 62% faktisk 
data.) Att använda sig av estimat istället för 
data är i vissa fall nödvändigt men det är viktigt 
att utvärdera vad en minskning beror på. Det 
finns en risk att nedgångar beror på att estimat 
uppdaterats till faktiskt data. Något vi försöker 
ta hänsyn till genom att i så stor utsträckning 
det går uppdatera ändringar av hur vi samlar in 
data även historiskt. 

Klimatpåverkan i vår verksamhet Miljöpåverkan i vår verksamhet

Utsläpp scope 1
Utsläpp scope 2
Totala utsläpp scope 1 och 2
Utsläpp scope 3   
  

Klimatpåverkan (ton CO2e) 20/21 19/20 18/19

7
112
119

6249

7
143
150

7
221
228 -48%

Förändring 3 år
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Emballage och återvinning 
Brothers tar betalt för påsar för att minska 
antalet bärpåsar som förbrukas per person och 
år. Under 2020 har vi ersatt plastpåsar mot 
papperspåsar i 100% återvunnet och 100% 
Forest Stewardship Council (FSC) certifierad 
papper. En del i vårt mål är att ha 100% 
återvunnet material i påsar och emballage 
till 2030. Alla presentförpackningar bestå av 
100% FSC-certifierat papper och Brothers har 
valt att ta bort silkespapper och presentsnöre 
för att minska mängden emballage. Brothers 
har återvinningssystem på kontor och i butiker 
för att minska den totala miljöpåverkan. 

Ansvarsfullt företagande

Affärsresor 
Resor, både internationella och inrikes, är 
nödvändiga för en del anställda på Brothers. 
Det kan handla om butiks- och lagerbesök, 
besök hos leverantörer, nätverksmöten med 
olika medlemsorganisationer och besök på 
produktionskontoret i Hong Kong.  
Enligt Brothers resepolicy ska miljöpåverkan 
väga tungt i valet av färdmedel och 
transportmedel med lägre klimatpåverkan 
ska prioriteras när det är möjligt. Utöver 
detta ska resande endast ske när det är 
nödvändigt. Under rådande situation och på 
grund av reserestriktioner i samband med 

covid-19 har antalet resor minskat under året. 
Istället har alternativa lösningar tagits fram, i 
vissa fall bättre lösningar som både minskat 
klimatpåverkan, sparat tid för anställda och 
ekonomisk vinning. I andra fall har situationen 
inverkat negativt och att vissa resor uteblivit 
har medfört en risk att påverka vår produktion 
och verksamhet. Brothers ser rådande 
situation som en lärdom för framtiden och hur 
vi som företag kan ställa om och minska vårt 
resande. 



Förlängd livslängd 

Det är viktigt för oss på Brothers att vara 
transparenta i vårt hållbarhetsarbete gentemot 
våra kunder. Vårt mål är att det ska vara 
tydligt för kunden hur Brothers arbetar med 
hållbarhetsfrågan och vad vi har för mål 
framåt. Genom att utbilda våra kunder vill 
vi öka kunskapen om plaggvård för att öka 
livslängden på kläder och inspirera till att 
handla mer hållbart. Under året har mycket 
av Brothers hållbarhetsarbetet handlat om att 
fortsätta ställa om verksamheten i linje med 
de policys vi lanserade under föregående år. 
Vi har även fortsatt vår kommunikation mot 
våra kunder. Vi publiserar löpande information 
kring vår produktmärning ”A Conscious 
Choice ” och inkluderat märkningen på 
proukter på hemsidan. Utöver fortsätter vi 
offentligöra information om våra leverantörer 
och produktionsenheter på vår hemsida 
med bland annat information kring antalet 
anställda och lokalisering. Anledningen till 
att denna information publicerats är för att vi 
tycker det är en viktig del i att öka insynen i 
produktionen. Brothers mål framåt är att öka 
transparensen kring produktionen ytterligare. 
För att möjliggöra detta krävs systemstöd 
och uppföljning som man i dagsläget inte har 
tillgång till men vill utveckla framöver.  
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Vi på Brothers vill att våra produkter blir 
favoriter i våra kunders garderober, att man 
använder plaggen ofta, att de håller sig i gott 
skick och lever vidare länge. En ökad livslängd 
per plagg innebär en minskad påverkan på vår 
redan utsatta jord. Om ett plagg ska användas 
mycket men samtidigt hålla länge är det 
viktigt att ta hand om det på rätt sätt. Därför är 
plaggvård en viktig del i Brothers arbete för att 
förlänga livslängden på våra plagg och utbilda 
våra kunder i hur det görs på bästa sätt. Vi 
har under året börjat arbeta med Clevercare 
som är ett uppsättning riktmärken som 
sammanställts av Ginetex, den internationella 
organisationen för märkning av skötselråd 
på textil. Clever Care guidar kunderna i hur 
de ska ta hand om plaggen på ett smartare 
sätt och genom detta minska klimatpåverkan, 
kostnader och hur ofta plagg behövs tvättas. 
Denna information finner kunden både i 
plagget och på vår hemsida. Utöver detta 
har vi även produktspecifika guider, något 
vi kommer att arbeta ännu mer med under 
kommande år. Brothers vill utöka möjligheten 
för våra kunder att laga sina plagg och har 
under året lanserat lagningstjänst där samtliga 
butiker kan hjälpa kunder med ändringar och 
lagningar av plagg. Utöver detta ser vi över 
andra möjligheter att förlänga livslängden av 
våra plagg.

PlaggvårdTransparens utåt
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Genom vår produktmärkning ”A conscious 
choice” vill vi inspirera och förenkla för kunden 
att göra medvetna val. Bland produkterna 
som är märkta finner kunden de plagg som är 
producerade av mer hållbart material. Under 
årets gång har vi arbetat ytterligare för att 
förtydliga märkningen och har därför valt att 
exkludera vissa djurskyddsrelaterade aspekter 
som tidigare inkluderats i märkningen. 
Märkningen ska fokusera endast på 
miljömässiga aspekter för att inte försvåra för 
kunden. Djurskydd reglerar vi istället genom 
vår djursskyddspolicy. 

A Conscious Choice

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagandeVåra medarbetare

Att arbeta cirkulärt handlar om att vara 
resurseffektiv i varje steg under plaggets 
livscykel. Vi på Brothers vill öka livslängden 
på våra produkter genom återanvändning 
och återvinning. Därför är vi delaktiga i 
Svensk Handels T4RI ett initiativ som arbetar 
för att textilindustrin ska ta sitt ansvar för 
att säkerställa att textilier i första hand 
återanvänds, återvinns när det är mest 
gynnsamt och i sista hand går till förbränning. 
På Brothers arbetar vi för att alltid ha 
säkra produkter och minska antalet 
reklamationer. Detta gör vi genom att följa 

Cirkulär affärsmodell

reklamationsstatistik och kontrollera 
potentiella problem. En nära kommunikation 
med butiker och leverantörer är viktigt för att 
minska risken för reklamationer. 
För de reklamationer vi får in från kunder 
arbetar vi tillsammans med Human Bridge, 
de tar emot våra reklamationer som är 
felaktiga men säkra. I år har Human Bridge 
mottagit 1604kg kläder från Brothers. Genom 
att donera kläder till människor i nöd bidrar 
vi till en mer cirkulär konsumtion av kläder. 
Under året har inga produkter återkallats på 
grund av kvalitetsbrist eller brist i säkerhet. 
Brothers har som mål att 2025 samla in 
textiler från kunder i samtliga butiker. Målet 
syftar till att öka andelen textilier som går till 
återvinning. Utöver en insamlingsfunktion 
ser vi över andra möjliga samarbeten för 
insamling för återvinning och återanvändning 
av textil, för att bidra till en cirkulär 
textilkonsumtion.  

Förlängd livslängd
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Hållbarhetsdata 
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Hållbar värdekedja    
Ansvarsfullt företagande
GRI Index

HållbarhetsdataVD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare



Våra medarbetare

Totalt antal anställda

Män
Kvinnor

Män
Kvinnor

Under 30 år
30 - 50 år
Över 50 år

Män
Kvinnor

Genomsnittligålder, år
Genomsnittlig anställningstid, år 
Personalomsättning %

Sjukskrivningar %
Korttidssjukskrivna %
Långtidssjukskrivna, %

Under 30 år
30-50 år
Över 50 år

Under 30 år
30-50 år
Över 50 år

31

Antal anställda

Könsfördelning styrelse

Könsfördelning VD**

Åldersfördelning VD

Könsfördelning ledningsgrupp

Ålder och personalomsättning *

Hälsa och säkerhet *

Åldersfördelning styrelse

Åldersfördelning ledningsgrupp

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

20/21

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

19/20

18/19

18/19

18/19

18/19

18/19

18/19

18/19

18/19

18/19

278

3
0

1
0

0
1
0

5
3

34
5,5

13%

4,33%
2,44%
1,89%

0
1
2

7
1

180

3
0

0
1

0
1
0

3
4

34
5

13%

3,2%
2,5%
0,7%

0
1
2

0
7
0

244

2
1

0
1

0
1
0

2
5

34
5

13%

4,1%
2,5%
1,6%

0
2
1

0
7
0

Män %
Kvinnor %

Antal anställda

Jämställdhet och mångfald *

20/21 19/20 18/19

36%
64%

38%
62%

36%
64%

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

* Baserat på hel- och deltidsanställda
** Ny VD per 1:a september 2020

Hållbarhetsdata
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Minska produktens påverkan

% Mer hållbara fibrer *
% Andel hållbar bomull av total andel bomull **

Hållbara fibrer 20/21 19/20 18/19

55%
86%

58%
82%

50%
73%

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

* % BetterCotton, certifierad ekologisk eller återvunnen fiber 
** % Certifierad ekologisk eller BetterCotton av total andel bomull 

Hållbarhetsdata
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Hållbar värdekedja

Antal sömnadsenheter med ordervärde 
Sömnadsenheter med giltig inspektion % av ordervärde

Totalt antal inspektioner 
Interna inspektioner
Externa inspektioner 

SA8000 - Best Practice
A - Mycket bra
B - Bra
C - Acceptabelt
D - Otillräckligt
E - Oacceptabelt 
ZT - Nolltolerans (Zero Tolerance) 
Ingen giltig inspektion*Kina

Indien
Bangladesh
Rumänien
Litauen
Pakistan
Turkiet 
Vietnam
Myanmar
Kambodja
Kroatien
Marocko

Ledningssystem
Arbetarnas medbestämmande   
Organisationsfrihet
Diskriminering
Löner och ersättning
Arbetstid
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Barnarbete
Unga arbetare
Tvivelaktig/olaglig anställningsform
Tvångsarbete
Miljö
Etiskt affärsmannaskap
Total sammanställning

Produktionsenheter

Antal interna och externa inspektioner

Fördelning av resultat per 
område BSCI inspektion %

Produktionsländer, % av ordervärde 

Fördelning av resultat per 
område BSCI inspektion %

20/21

20/21

20/21

20/21

A - 
Mycket bra

19/20

19/20

19/20

19/20

B - 
Bra

18/19

18/19

18/19

18/19

C - 
Acceptabelt

D - 
Otillräckligt

E - 
Oacceptabelt

30
100%

22
14%
86%

9%
1%

27%
60%

1%
0%
0%
2%61,5%

19%
4,0 %
0,0%
0,0%
1,0%
12%
0,0%
2,0%
0,5%
0,0%
0,0%

0%
40%

100%
87%
47%
27%
53%

100%
100%

93%
93%
80%
80%
69%

30
100%

41
80%
20%

14%
19%

2%
62%

3%
0%
0%
0%60,8%

19,1%
7,9%
4,5%
3,8%
3,1%
0,7%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7%
47%

0% 
13%
40%

0% 
33%

0%
0%
0%
0%

13%
13%
13%

36
74%

41
85%
15%

13%
1%

14%
42%

4%
0%
0%

26%44,3%
12%
2,9%
4,5%

14,1%
1,0%
7,4%
1,8%
0,0%
3,6%
0,0%
8,4%

33%
13%

0%
0%
7%
0%
7%
0%
0%
7%
7%
7%
0%
6%

53%
0%
0%
0%
0%

67%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
7%

10%

7%
0%
0%
0%
7%
7%
7%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

* Revision saknas eller giltighetsperioden har löpt ut 

Hållbarhetsdata
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% Åtgärder av ursprungliga avvikelser
% Åtgärder av totala avvikelser
Antalet sömnadsenheter med etablerade säkerhetskommittéer
Antal sömnadsenheter med arbetstagarombud 
Antal lösta hälso- och säkerhetsanmärkningar

Transporterad sträcka, tonKm*
Koldioxidekvivalenter, ton CO2e**

Sjö
Flyg
Tåg 
Lastbil

Accordets åtgärdsstatus

Miljöpåverkan av varutransporter

Andel sändningar per transportslag, 
% av transporterad sträcka, tonKm*

Logistik

20/19

20/21

20/21

19/20

19/20

19/20

18/19

18/19

18/19

95%
96%

1/3
1/3

0

4 041 000
168

87%
1%
0%

12%

96%
96% 

1/3
1/3

0

8 629 392
268

98%
1%
1%
0%

98%
95%

1/3
1/3

0

8 928 134
419

94%
2%
3%
1%

Antal sömnadsenheter som har slutfört BSCI utbildningar
Antal sömnadsenheter som har slutfört BSCI utbildningar 
kopplat till mänskliga rättigheter 

BSCIs utbildning kring uppförandekoden 20/21 19/20 18/19

0
0

0
0

19
10

Hållbarhetsdata

*Inbound transporter
**Inbound och outbound transporter

*Inbound transporter
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Ansvarsfullt företagande

Klimatpåverkan (ton CO2e) 20/21 19/20 18/19 Förändring 3 år

7
112
119

6249

7
143
150

7
221
228 -48%

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare Hållbarhetsdata

Scope 1 direkta växthusgasutsläpp
Scope 2 indirekta växthusgasutsläpp från butik och kontor
Totalt scope 1 och scope 2
Scope 3 direkta växthusgasutsläpp från material och produktion
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GRI Content Index

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17

Indikator Sidhänvisning KomentarBekrivning

Organisationens namn
Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
Huvudkontorets placering
Verksamhetsländer
Ägarstruktur och bolagsform
Marknader
Organisationens storlek
Personalstyrka
Leverantörskedja
Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja
Tillämpning av försiktighetsprincipen
Externa initiativ
Medlemskap i organisationer
Uttalande från ledande beslutsfattare
Nyckelhändelser, risker och möjligheter
Värderingar, principer och etiska riktlinjer
System för råd och kommunikation avseende etik
Styrningsstruktur

36

Intressentgrupper
Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal
Identifiering och urval av intressentgrupper
Tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter
Väsentliga frågor och oro som lyfts av intressenter
Enheter som ingår i den finansiella rapporteringen
Process för att definiera redovisningens innehåll och frågornas avgränsning
Identifierade väsentliga områden
Reviderad information
Förändringar i rapporteringen
Redovisningsperiod
Publicering för senaste redovisning
Redovisningscykel
Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen
Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards
GRI-index
Externt bestyrkande

Förklaring väsentliga områden och avgränsning
Ledningsstrategi och dess delar
Utvärdering av ledningsstrategi

102-18
102-40
102-41
102-42
102-43
102-44
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

103-1
103-2
103-3

GRI 102: Generella upplysningar

Ledningsstrategi

Hållbarhetsdata

3

5

5

5

5

5

5

6–7, 31

19–20

19–20

18

8, 16, 20–23

12–13

4

15, 19–20, 26, 28

6–8, 11, 20

11, 20

3

9–10

6

9–11

9–11

9–11

Se kommentar

9–10

11

Se kommentar

3

3

3

3

38

3

36–37

Se kommentar

11

14

Se kommentar

Brothers redovisar ej fördelning av anställningsform eller anställningsvilkor uppdelat per kön, detta då aggregerad data saknas.  

Brothers AB. Data i denna rapport avser Brothers AB där inget annat anges. 

Ifall detta förekommer rapporteras detta tillsamans med relevanta områden.

Redovisningen är inte externt granskad.

Rapporteras tillsammans med relevanta områden.



37

VD ord Om Brothers Brothers hållbarhetsarbete Minska produktens påverkan Hållbar värdekedja Ansvarsfullt företagande Förlängd livslängdVåra medarbetare
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205-1
205-2
205-3

201-1

301-2
301-3
302-1
302-4
305-1 
305-2
305-3
307-1
308-1

Indikator Sidhänvisning KomentarBekrivning

Bedömning av verksamhetens risker förknippade med korruption
Kommunikation och utbildning kring anti-korruptions policy och processer 
Fastställda korruptionsincidenter och åtgärder

Ekonomiskt resultat

Andel återvunnet material 
Åtkallade produkter och deras förpackningsmaterial 
Energianvändning inom inom verksamheten 
Minskning av energiförbrukning
Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp
Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp 
Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp 
Bristande efterlevnad av miljölagar och förordningar 
Nya leverantörer som granskats kring miljöfrågor

Nyanställda och personalomsättning
Typer av skador och antalet skadade arbetsrelaterad sjukdom, förlorade dagar, frånvaro 
och arbetsrelaterade dödsfall  
Sammansättning av företaget
Diskrimineringincidenter och åtgärder 
Verksamheter och leverantörer där det kan finnas risk för begränsad 
yttrandefrihet och kollektivavtal
Verksamheter och leverantörer med betydande risk för fall av barnarbete 
Verksamheter och leverantörer med betydande risk för fall av tvångsarbete
Verksamheter som har granskats av mänskliga rättigheter eller konsekvensutredning
Nya leverantörer som granskats kring socialafrågor
Utvärdering av produkter och tjänster utifrån hälsa och säkerhet
Incidenter  bristande efterlevand av säkerhet och hälsa för produkter och tjänster  
Bristande efterlevand kring lagar och lagstiftning gällande sociala och ekonomiska aspekter 

401-1
403-2

405-1
406-1
407-1

408-1
409-1
412-1
414-1
416-1
416-2
419-1

Ekonomiska resultat

Anti-Korruption

Miljö

Socialt

Hållbarhetsdata

5

7, 11, 20

7, 11, 20

7, 11, 20

  

Delvis rapporterat genom sjukfrånvaro, lång- och korttidssjukskrivning.

Vi har inte identifierat några brister i efterlevnad kring lagar relaterade till sociala och ekonomiska aspekter.

15

29

26, 35

26, 35

26, 35

26, 35

25, 34

29

19

6, 31

6, 31

7, 31

7

20

22–23

22–23

22–23

19

18

29

Se kommentar



Kontakta oss

Om du har några frågor om rapporten, 
behöver hjälp med att hitta specifik 

information, kontakta oss på: 
kvalitet@brothers.se


