
Kommentar från Polarn O Pyret samt Brothers och Sisters.

Polarn O Pyret samt Brothers och Sisters ser positivt på den rapport som Swedwatch tagit 
fram. Den stärker oss i att det vi gör idag är viktigt och sporrar oss att göra ännu mer. Polarn 
O Pyret samt Brothers och Sisters grundar miljöarbetet i vår koncerngemensamma miljöpo-
licy. 

Att arbeta aktivt med leverantörerna i dessa frågor är en viktig del för att lösa problemet med 
långa och svårkontrollerade produktionskedjor. I rapporten kan texten om Polarn O Pyret 
samt Brothers och Sisters uppfattas som att vi inte alltid har kännedom om var våra varor till-
verkas. Det är fel. Vi har alltid kännedom om var våra egna varor slutproduceras och besöker 
dessa regelbundet. Vår strävan är att även få bättre uppföljning längre bak i tillverknings-
kedjan. Kontroll bakåt i kedjan har vi idag på vissa ställen, men inte på alla och här vill vi 
utvecklas och bli bättre.

Inom BSCI där vi arbetar med vår uppförandekod för de sociala frågorna är idag inte mil-
jökraven tillräckligt skarpa och uppföljningen av dessa inte helt tillfreds att vi känner oss 
nöjda med det som kontrollmetod. Vi har därför aktivt lyft frågan om miljökrav inom BSCIs 
arbetsgrupper. Det är i dessa arbetsgrupper som utvecklingen av BSCI som system och 
metod sker, på initiativ av medlemmarna. Miljökraven är numera under diskussion för att 
utvärdera om dessa ska utvecklas inom BSCI.

Att lyfta kundens efterfråga på miljöanpassade alternativ är något som välkomnas. Polarn 
O Pyret lanserade sin första kollektion med Svanenmärkt trikå 2007. I en Svanenmärkning 
ställs krav på ekologisk råvara samt att miljökrav ställs genom hela tillverkningskedjan fram 
till färdigt plagg. Under hösten 2008 lanserades hela det randiga bassortimentet som Svane-
märkt. Svanenmärkta varor finns även inom natt- och underkläder, samt kläder för nyfödda. 
Bland våra kunder har detta mottagits väldigt positivt och det finns ambitioner på att utöka 
detta. På Polarn O Pyrets hemsida finns även en tjänst för våra kunder att köpa och sälja 
begagnade Polarn O Pyret varor.


