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”Vår ambition är att vara i 
framkant när det gäller  
miljö och hållbarhetsfrågor.”
2021 har varit ett mycket bra år för Engelsons. Vi har fortsatt ökat vår omsättning 
samt haft möjligheten att anställa ytterligare personal. Vi är stolta över att vi är en 
attraktiv arbetsgivare i Falkenberg och arbetar aktivt för att ha en bra och säker  
arbetsmiljö. Vi utvecklar ständigt våra egna varumärken och vår ambition är att 
vara i framkant när det gäller miljö och hållbarhetsfrågor. Vi känner trygghet med 
att vårt proaktiva arbete ger resultat.

OM RAPPORTEN
Den här rapporten presenterar Engelsons  
hållbarhetsarbete under 2021.

Hållbarhetsrapporten är även ett komplement 
till Engelsons årsredovisning för 2021.

STEFAN ENGELSSON, VD
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ENGELSONS HOLDING AB

ENGELSONS AB

ÖVRIGA BOLAG:
Engelsons Fastighets AB

Tångarondellen 1 AB
Fastighets AB Falkenberg

Tröinge 6:92
SAJS Invest AB

Lebak Fastigheter AB
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Engelsons Holding AB är en koncern där 
Engelsons AB är det största dotterbola-
get. Engelsons Holding AB ägs av Stefan 
Engelson.

Engelsons AB är ett familjeägt företag 
som grundades som ett postorder- 
företag i Älvsered 1974. Idag befinner vi 
oss i Falkenberg och bedriver försälj-
ning med fokus på den svenska  
marknaden via e-handel och vår egen 
butik. Huvudsortimentet består av jakt- 
och fritidskläder samt utrustning och 
skor till aktiva jägare, hund- och frilufts-
människor.

I koncernen har vi följande varumärken 
Brokared, High Mountain, EP Collection, 
Socks of Sweden, X-prof och Toeintoe 
som säljs via Engelsons AB. Dessutom 
säljer vi flera kända externa varumärken. 

Vår målsättning är att sälja funktionella 
och prisvärda kläder och utrustning till 
människor som gillar att klä sig efter 
väder och aktivitet. 
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”E-handelsföretaget 
med personlig service”

• Vi skall uppfylla kundernas krav och förväntningar och om möjligt 
överträffa dessa genom att erbjuda rätta produkter, rätt pris och ett 
personligt bemötande. Vi ska bemöta kunden som man själv vill bli 
bemött.

• Vi skall vara ett dynamiskt och framgångsrikt företag med tydligt  
miljötänkande utifrån våra egna förutsättningar.

• Vi skall ha en god och säker arbetsmiljö samt vara en fysiskt,  
psykiskt och socialt frisk arbetsplats.

• Vi skall systematiskt förebygga risker för arbetsrelaterad ohälsa,  
kvalitetsbrister och negativ miljöpåverkan i vår strävan efter  
ständiga förbättringar.
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ENGELSONS AB KONCERNEN

OMSÄTTNING 581 915 TSEK 582 537 TSEK

RESULTAT EFTER  
FINANSNETTO 110 549 TSEK 115 829 TSEK

SUMMA  
TILLGÅNGAR 303 137 TSEK 479 124 TSEK

OMSÄTTNINGSÖKNING 
JÄMFÖRT MED  

FÖREGÅENDE ÅR 2020
29% 29%

”Vi siktar alltid  
mot nästa topp!”
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Grunden i Engelsons hållbarhetsarbete är 
baserat på FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter, ILO:s kärnkonventioner samt 
nationell lagstiftning. Vi arbetar med att 
säkerställa att vi inte gör något som bryter 
mot lagstiftning, vare sig i Sverige eller i de 
länder där våra produkter tillverkas. Med 
lagstiftning som grundläggande krav- 
ställning är målsättningen att ligga steget 
före, inte minst på kemikaliesidan där nya 
ämnen kontinuerligt regleras striktare i 
EU:s kemikalielagstiftning REACH. På lång 
sikt vill vi också genom att implementera 
ny teknik och effektivisera produktion och 
transport av våra varor minska miljö- 
påverkan över hela vår verksamhet.

Vi arbetar löpande för att minska vår  
miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön 
för människor i vår värdekedja. 2020 gick  
vi med i Amfori BSCI och som medlem kan 
vi tillsammans med tusentals andra med-
lemmar i Amfori BSCI ställa gemensamma 
krav på leverantörerna. 

Som enskilt företag har Engelsons  
begränsade möjligheter att påverka arbets-
miljön hos våra leverantörer, men genom 
att ställa gemensamma krav med andra 
företag underlättar det för leverantören att 
kunna arbeta mer fokuserat med arbets- 
miljöfrågor och mänskliga rättigheter.

Vårt hållbarhetsarbete påverkar hela vår 
värdekedja från design, inköp, produktion, 
transport, till personal och verksamheten i 
Falkenberg.

För oss är det viktigt att vi har personal 
som trivs, bra lokaler och att vi bidrar till  
en positiv utveckling i vårt närområde. 

Vårt hållbarhetsarbete berör både anställda, 
kunder samt leverantörer, därför har vi på 
Engelsons en Miljö- och CSR ansvarig som 
ansvarar för att koordinera och driva vårt 
arbete framåt. 

POLICYS OCH STRATEGI
Vi anser att ett strategiskt arbete för hållbar-
hetsfrågorna är viktigt för att kunna prioritera 
rätt. År 2020 satte vi upp ramarna för hur vi 
ska arbeta fram till 2030. Vi identifierade våra 
intressenter och genomförde en väsentlig-
hetsanlys där resultatet i kombination med 
vad vi på Engelsons själva tycker, har byggt 
grunden för vårt hållbarhetsarbete. 

Några av våra grundläggande styrdoku-
ment för Engelsons hållbarhetsarbete är 
vår verksamhetspolicy, miljöpolicy,  
personalpolicy och BSCI:s uppförandekod.  
I dessa beskrivs hur vi ska arbeta med 
miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, 
etiska ställningstaganden, motverkande 
av korruption och övriga sociala aspekter 
internt och genom värdekedjan.

Vi ser regelbundet över vårt arbete, policys 
och styrdokument för att säkerställa att de 
följs och är aktuella. Vi kommer under 2022 
och löpande att vidareutveckla vårt hållbar-
hetsarbete för nå våra målsättningar. 

Samarbete och utbildning är nyckeln för  
att vi ska kunna nå våra mål samt öka  
kunskapen hos både anställda, kunder  
men också leverantörer. 

Övriga policys vi har: 
• Kundpolicy
• Rekryteringspolicy
• Kemikaliepolicy

Vårt hållbarhetsarbete påverkar hela  
vår värdekedja från design, inköp,  
produktion, transport, till personal  
och verksamheten i Falkenberg.

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera 
potentiella risker och ständigt utveckla våra 
arbetsmetoder för att kontrollera, förebygga 
och åtgärda finansiella, sociala, miljö- 
mässiga och affärsetiska risker. Vår risk- 
identifiering berör såväl organisationen 
internt som vår värdekedja.

Vi vill vara en bra partner till våra intres-
senter och vi säkerställa att vi agerar på 
ett gott affärsetiskt vis och följer aktuell 
lagstiftning. Genom att ha rutiner för avtal, 
inköp, attestering samt regler för gåvor 
och förmåner arbetar vi förebyggande mot 
risken för korruption och mutor. Eftersom 
Engelsons har växt snabbt de senaste åren 
och anställt många nya medarbetare, har 
vi planerat att under 2022 vidareutveckla 
policy och rutiner samt utbilda vår  
personal i ämnet. 

Värdekedjan för textila produkter är lång 
och komplex med många leverantörer och 
underleverantörer i andra delar av världen 
och så även för oss. Vi arbetar därför lång-
siktigt med våra leverantörer för att skapa 
goda relationer och kontinuitet. En del i det 
arbetet är att alla våra leverantörer måste 
acceptera och signera vår Suppliers guide. 

I vilken det ingår BSCI:s uppförandekod med 
krav på bland annat arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter, affärsetik och antikorruption,  
tillsammans med krav på även miljö, 
produktkvalitet samt vår RSL (Restricted 
Substance List). 

För att säkerställa efterlevnad av vår krav-
ställning låter vi våra leverantörer genomgå 
tredjeparts revisioner av BSCI, testar material 
mot kemikalie- och kvalitetskrav samt att 
vi årligen besöker våra leverantörer för att 
kunna göra egna utvärderingar.

De senaste två åren har vi dessvärre inte 
kunnat åka till våra leverantörer med  
anledning av den rådande Covid-19  
pandemin. Eftersom besöken på fabrik är 
en viktig del i vårt riskförebyggande arbete 
har vi i stället ökat kommunikationen via 
mail, telefon och webmöten för att kunna 
vidhålla kvalitet och minimera risker. Men 
vi är medvetna om att detta inte ersätter ett 
besök på plats och kommer att återuppta 
besöken på plats så snart det är möjligt.

Under miljöansvar, medarbetaransvar och 
ansvar i värdekedjan kan du läsa vidare om 
hur vi arbetar inom respektive område. 

RISKIDENTIFIERING  
OCH HANTERING
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KUNDER
Engelsons finns för att våra kunder vill 
det. Det är viktigt för oss att vara lyhörda 
för våra kunders behov och önskemål. Vi 
vänder oss till en bred målgrupp av män, 
kvinnor och barn som vill köpa kläder, skor 
och övriga produkter till ett överkomligt 
pris. Genom att erbjuda produkter med god 
kvalitet, ett stort storlekspann och genom 
e-handel når vi kunder i såväl storstad som 
glesbygd.

Vår målsättning är att kunden ska få mer  
än den förväntar sig vad gäller kvalitet, 
funktion, hållbarhetsvärden och service.

MEDARBETARE
På Engelsons hade vi 2021 totalt 90  
årsanställda på kontor, lager och i butik. 
Många av våra anställda har själva ett  
intresse för friluftsliv, natur och jakt vilket 
återspeglar våra kunder. Alla våra med- 
arbetare fyller en viktig funktion i företaget 
och vi är alla beroende av varandra. 

LEVERANTÖRER
Under 2021 köpte Engelsons in produkter 
till försäljning från 88 olika leverantörer. 
Utöver detta tillkommer inköp av för- 
packnings-, butiks- och kontorsmaterial, 

förbrukningsvaror och tjänster. Baserat på 
inköpsvärde står import från Asien för 55% 
av alla inköp. Näst störst är Sverige med  
44 % av inköpsvärdet. Många av de externa 
varumärken som saluförs på Engelsons 
köps in i Sverige, men är producerade i 
Asien. 

Några exempel på externa varumärken är 
Wiges, Swedteam, Viking, Salomon, Borga-
näs, Dogman och Tretorn. Socks of Sweden 
är Engelsons eget varumärke för sockar 
och den produktionen görs vid en fabrik i 
Sverige.

2021 hade Engelsons 41 olika leverantörer  
i Asien. Samtliga leverantörer av egna  
märkesvaror har skrivit under att de följer 
vår Suppliers’ Guide, där Engelsons rikt-
linjer vad gäller t.ex. sociala frågor, miljö, 
kemikalier och djurrätt är beskrivna. 
För Engelsons är det viktigt med ett lång-
siktigt samarbete med våra leverantörer, 
och vi har en ständig dialog med dem om 
förbättringsarbetet.  

ÄGARE 
Engelsons AB ägs via Engelsons Holding AB 
av Stefan Engelson.
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R För oss är det viktigt att ta in och lyssna på våra 
intressenter för att utveckla verksamheten i rätt 
riktning. Nedan listas våra främsta intressenter.

MEDLEMSKAP I FÖRENINGAR OCH INITIATIV
För att samverka, påverka och ta del av information är  
Engelsons med i följande organisationer:

• Amfori BSCI 
• Kemikaliegruppen vid RISE 
• Textilimportörerna 
• Svensk Handel 

LEVERANTÖRER
FÖRDELNING AV  

INKÖP BASERAT PÅ  
INKÖPSVÄRDE

44%
SVERIGE

0,8% GB
0,5% PK

0,4% DK

54%
KINA
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När vi 2020 satte ramarna för vårt fortsatta arbete med 
hållbarhetsfrågorna genomförde vi en väsentlighetsanalys 
för att hitta vilken väg som passar vår verksamhet bäst. När 
resultatet analyserades tog vi hänsyn till vilka förväntningar, 
önskemål och farhågor som intressenterna hade, men också 
till vilka av dessa vi på Engelsons har möjlighet att påverka 
och var det har störst betydelse att vi som företag är med 
och påverkar. Detta resulterade i att vi arbetar med hållbar-
het inom följande områden:

• Produkt

• Leverantörer 

• Förpackningar

• Transport 

• Verksamheten i Falkenberg

Mer information om dessa områden återfinns under miljö-
ansvar, ansvar i värdekedjan och medarbetaransvar.
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AR På Engelsons jobbar vi med miljöfrågor 
utifrån fyra huvudområden; Produkter, 
Transporter, Verksamheten i Falkenberg 
samt Förpackningar. Varje huvudområde 
utgörs sedan av flera olika delområden. 
Vi följer upp klimatpåverkan från de olika 
områdena som ett nyckeltal.  

När vi analyserar vår klimatpåverkan är 
det tydligt att övervägande del av på-
verkan kommer från produktion av våra 
produkter, ca 90%. Därför är det också 
där som vi lägger störst resurser på att 
åstadkomma förändringar. Av övriga 
områden som vi följer upp är transporter 
av egna varor och förpackningar till kund 
det som har störst miljöpåverkan. I våra 
beräkningar ingår endast produktion och 
transport av våra egna märkesvaror efter-
som det är dessa vi har tillräckliga data 
för. Sett till inköpsvärde står våra egna 
varumärken för ca 65 % av våra inköp. 
 

Genom att ställa krav på kvalitet och 
arbeta med tidlös design kan vi både 
öka livslängden på produkten men även 
minska antalet returer av produkter.

PRODUKT
Processerna för att tillverka våra produkter 
kräver vatten, energi och kemikalier vilket 
bidrar till miljöpåverkan genom avfall och 
utsläpp av växthusgaser. För att minska 
denna påverkan ser vi över alternativa 
material och tillverkningsprocesser som 
kräver mindre resurser och arbetar för att 
öka andelen produkter med miljömässigt 
bättre material.

En viktig del i vårt miljöarbete är just kemi-
kalierisker från produktion av våra varor. 
För att minska risker ställer vi krav på ke-
mikalier som inte får finnas i produkterna. 
Kraven följs sedan upp genom rutinmässiga 
kontroller. Våra kemikaliekrav är ställda 
så att vi garanterat ska uppfylla gällande 
lagstiftning på kemikalieområdet såsom 
REACH och POPs. Vi har också restriktioner 
för ämnen på kandidatlistan i REACH, för 
ämnen som vi vet kommer regleras inom en 
snar framtid samt för andra särskilt farliga 
ämnen som ännu inte är reglerade.

De alternativa material och certifieringar 
vi arbetat med under 2021 är återvunnen 
polyester, GOTS, Sorona, Solution dye men 
även Oeko-Tex som vi använder för att 
minska risken för skadliga kemikalier finns i 
våra produkter.

Kvalitet är en faktor som vi väger in i framtag-
ningen av nya produkter genom att ställa rätt 
krav på material, design och passform utifrån 
varje produkts syfte. Genom att ställa krav på 
kvalitet och arbeta med tidlös design kan vi 
både öka livslängden på produkten men även 
minska antalet returer av produkter.

NÅGRA AV VÅRA MÅL:
• Kontinuerligt öka andelen produkter 

med miljömässigt bra material
• Fortsatt säkerställa att våra material 

inte innehåller skadliga kemikalier
• Hålla alla returer under 15%.

KLIMAT- 
PÅVERKAN

FÖRDELNING AV  
KLIMATPÅVERKAN  

PER OMRÅDE

89%
PRODUKTION

10%  
TRANSPORTER

0,00007%  
KONTOR & LAGER

0,38%  
FÖRPACKNINGAR 
E-HANDEL & BUTIK
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TRANSPORT 
Tillverkningen av våra egna produkter sker 
främst i Asien vilket innebär långa transporter 
till Sverige. De transportsätt vi använder oss 
av för inkommande gods är båt, flyg och tåg. 

Vi planerar våra inköp med god framför- 
hållning och med målsättningen att  
göra leveranser med båt för att undvika 
mer miljöpåverkande alternativ. Till följd  
av Covid-19 pandemin har det uppstått för- 
seningar i produktion och leverans, vilket 
lett till att vi behövt flyga hem fler  
produkter än planerat. Under 2021 stod 
flygtransporterna för 43 % av miljö- 
påverkan för vår inkommande frakt. 

Eftersom vi fortsatt är mitt i rådande pandemi 
och förutsättningarna ständigt förändras 
ser vi löpande över våra tidsplaner, gör 
riskbedömningar och anpassar oss så gott 
det går utifrån situationen.

Tjänsteresor
Då de flesta av våra leverantörer finns i 
Asien är det svårt att undvika långa tjänste- 
resor. Även om större delen av kommunika- 
tionen går via mejl och telefon behöver vi 
fysiskt besöka fabriker bl.a. för att kontroll-
era arbetsmiljö och arbetsförhållanden för 
de anställda samt kvalitetskontroller i  
produktion. Vi gör vårt bästa för att vara  
effektiva på de tjänsteresor vi gör för att 
minimera antalet långväga flygningar. 
Däremot har vi under Covid-19 pandemin 
inte gjort några flygresor för att undvika 
att bidra till ökad smittspridning och har 
istället arbetat mer med mail, telefon och 
digitala möten. Just digitala möten är nytt 
för oss och kan mycket väl komma att an-
vändas mer i framtiden också för att minska 
resandet. Vi kommer däremot att återuppta 
leverantörsbesöken när det är möjligt igen.

TRANSPORTSÄTT

Båt 87%
Flyg 13%
Tåg 0,01%

Fördelning inkommande 
eget gods baserat på vikt
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VERKSAMHETEN I FALKENBERG
Vårt kontor, butik och delar av vårt lager är 
beläget i samma byggnad. Övrigt lager är 
också beläget i Falkenberg för närheten till 
hela verksamheten.

För att minimera energianvändning har vi 
ett system för värme, ventilation och belys-
ning som sänker effekten när ingen är på 
plats. Uppvärmning av vår huvudbyggnad 
görs med bergvärme och vår el kommer 
från 100 % förnybara källor. Vi har även  
sortering för det avfall som uppstår i 
verksamheten med allt från matavfall till 
wellpapp, plast, papper, elektronik m.m.  

All retur och reklamationshantering sker i 
Falkenberg vilket gör att vi undviker längre 
returtransporter än nödvändigt. Vi försöker 
undvika att kunden gör köp som inte är ge-
nomtänkta genom att ta ut en fraktkostnad 
och returfraktskostand. Om en produkt har 
mindre fel reparerar vi dem och kan på så 
vis ge varan ett längre liv. 

FÖRPACKNINGAR
De varor som säljs på hemsidan skickas 
antingen i e-handelspåsar eller kartonger 
beroende på storleken på paketet.  
E-handelspåsarna är gjorda i polyetenplast, 
med ca. 80% återvunnen råvara, som är lätt 
och tar lite plats vid transport. Detta gör att 
en transport kan fyllas med varor betydligt 
bättre än om varorna packats i kartonger. 

I butiken används främst större flergångs- 
påsar i polypropen. Vi ser att våra fler-
gångspåsar används flitigt i samhället 
vilket naturligtvis gör oss glada då dessa 
är slitstarka och gjorda för att användas 
många gånger. Exempelvis är det många 
som använder dem i livsmedelsbutiker 
med självscanning, eller för att packa i till 
aktiviteter som skridskoåkning, simning och 
ridning.

Sett till vikt och antal så dominerar  
e-handelspåsarna och vid en beräkning av 
klimatpåverkan återspeglas detta. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FÖRPACKNINGAR
FÖRDELNING AV FÖRPACKNINGAR TILL KUND 2021

PLASTPÅSAR  
E-HANDEL

SHOPPINGBAG 
BUTIK

KARTONG 
E-HANDEL

46
%

89
%

82
%

47
%

7% 5%

12
%

5% 7%

Vikt %
Antal %
Klimatpåverkan %

Vi ser att våra flergångspåsar används flitigt 
i samhället vilket naturligtvis gör oss glada 
då dessa är slitstarka och gjorda för att  
användas många gånger.
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ENGELSONS SOM ARBETSPLATS
På Engelsons är vi måna om att verka för 
en god och hälsosam arbetsmiljö. En del 
i detta är ett gott och nära ledarskap som 
skapar förutsättningar för trivsel och del- 
aktighet på företaget.

Vi har en personalhandbok som vi utgår 
ifrån för att bidra till en trivsam arbetsplats 
och att medarbetarna ska känna till  
Engelsons värderingar. Denna innehåller 
bland annat vår personalpolicy men även 
styrdokument för systematiskt arbetsmiljö-
arbete, rekrytering, sjukfrånvaro och lika- 
behandlingsplan. Vi arbetar löpande med 
att följa upp och utveckla personalhand- 
boken vid behov. Vid nyrekrytering har vi 
som rutin att gå igenom vår personal- 
handbok med den anställde.

Minst en gång per år hålls medarbetar- 
samtal och vartannat år görs medarbetar- 
enkäter för uppföljning av arbetsmiljön ur 
ett fysiskt och psykiskt perspektiv. 

Vi jobbar för en säker arbetsmiljö med 
regelbundna skyddsronder på så väl kontor, 
lager och butik. Vi gör regelbundna upp-
följningar och har rutiner för hur man ska 
agera om ett arbetsmiljöproblem dyker upp.
 
För att bidra till en trygg anställning för 
våra anställda är vi anslutna till två olika 
kollektivavtal. Vår grundfilosofi är att samt-
liga medarbetare ska känna att de jobbar på 
en trygg och säker arbetsplats. 

Vi tror att det lilla extra gör mycket för 
trivseln på företaget och bjuder därför alla 
anställda på frukost, frukt och fika varje 
dag. Utöver detta har vi ett vinstdelnings-
program där alla anställda får ta del av 
vinsten när företaget går bra.

HÄLSA
Under 2021 har den rådande covid-19 
pandemi som präglat året inneburit stort 
fokus på personalhälsa. Vi har vidtagit flera 
åtgärder baserat på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att minska risken för 
smittspridning på arbetsplatsen och i butik. 

För oss är det viktigt att personalen mår bra 
och trivs med att jobba hos Engelsons. Vi 
erbjuder därför våra medarbetare frisk- 
vårdsersättning samt möjlighet till stöd 
kring hälsa och arbetsmiljö från företags-
hälsovården. Vi erbjuder även all fast 
anställd personal regelbundna hälsounder-
sökningar hos företagshälsovården. 

Vi uppmuntrar våra anställda att alltid  
kunna ta kontakt med närmsta chef,  
personalansvarig eller någon annan i  
ledande position för att prata om problem 
de upplever. Vi planerar även för att  
implementera en visselblåsarfunktion i 
verksamheten.
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”Det är viktigt för mig att personalen 
känner sig väl omhändertagna och trygga 
med sin anställning på Engelsons, oavsett 
vad som händer på företaget och vilket 
resultat vi visar.”  
/STEFAN, VD

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER,  
MÅNGFALD OCH LIKA BEHANDLING 
På Engelsons ser vi mänskliga rättigheter, 
mångfald och likabehandling som en självklar-
het. Vi anser att alla ska behandlas lika oavsett 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsidentitet eller köns- 
uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
och ålder.

Vi har en likabehandlingsplan som alla anställda 
får ta del av, och vars syfte är att på ett tydligt 
sätt framhålla företagets förhållningssätt inom 
området och att bedriva ett målinriktat arbete.

KOMPETENSUTVECKLING
Vi uppmuntrar våra anställda till kompetens- 
utveckling och låter respektive avdelnings- 
ansvarig se till att personalen har den kunskap 
som krävs för fortsatt utveckling av företaget. 
Saknas viss kompetens ser vi över hur vi kan 
lösa det med hjälp av intern utbildning eller 
externa kurser där så behövs.

PERSONALFÖRDELNING OCH NYCKELTAL

FAST  
ANSTÄLLDA

ANTAL  
ÅRSANSTÄLLDA

90st

53st
KVINNOR

37st
MÄN

ANTAL  
MÄN/KVINNOR  

I LEDANDE  
POSITION:

5st
KVINNOR

3st
MÄN
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N Vi på Engelsons äger inga egna fabriker, utan tillverkar 
våra egna varumärken hos noga utvalda leverantörer 
framförallt i Asien. Vi gör alltid noggranna riskbedöm-
ningar innan vi startar upp ett nytt samarbete med nya 
leverantörer och har alltid som krav att de ska arbeta 
enligt BSCI eller motsvarande standard.  

Som medlem i BSCI har vi en gemensam kravställning 
gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, 
miljö och antikorruption. Kraven baseras på FN:s dekla-
ration om mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner 
om arbetsrättsliga villkor. Genom BSCI utförs tredjeparts 
revisioner av leverantörerna för att säkerställa att de 
arbetar utifrån kravställningen. Vi gör även egna upp- 
följningar av arbetet med våra leverantörer med målet  
att ha goda och långsiktiga samarbeten. 

Alla leverantörer som samarbetar med oss måste skriva 
under vår Suppliers guide som innehåller bland annat 
BCSI:s uppförandekod, krav på kemikaliehantering och 
djuretiska frågor. För oss är det viktigt att våra affärer går 
rätt till och vi tar ansvar för att vi genomför förhandlingar, 
avtal och inköp på ett ansvarsfullt sätt för att motverka 
korruption och andra affärsetiska risker. 

BSCI:S UPPFÖRANDEKOD INNEHÅLLER:
• Rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar 

Ska accepteras och inte förhindras.

• Ingen diskriminering 
Oavsett kön eller könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etnicitet, trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning eller någon annan förutsättning som riskera att diskrimineras är inte 
tillåten.

• Rättvis ersättning 
Inga löner under miniminivå, men med målsättning om levnadslön.

• Anständiga arbetstider 
Nationella lagar ska följas. 

• Arbetsmiljö och säkerhet 
Respektera rätten till hälsosamma arbets- och levnadsförhållanden.

• Inget barnarbete 
Inga anställningar av barn under 15 år.

• Särskilt skydd för unga arbetstagare 
Med anpassade arbetsuppgifter och arbetstider som inte påverkar eventuell skolgång.

• Ingen otrygg anställning 
Som orsakar social eller ekonomisk sårbarhet.

• Inget tvångsarbete 
I form av slaveri, påtvingat, bundet eller ofrivilligt arbete.

• Skydd av miljön 
Ha rutiner för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

• Etiskt affärsbeteende  
All form av korruption, utpressning, förskingring och mutor är förbjudet.
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Engelsons har förankringar i Falkenberg 
med omnejd och bidrar till samhället genom 
att vara en attraktiv arbetsplats, men även 
genom att vara med i lokala organisationer 
för att stärka Falkenberg och dess  
företagare.

För oss är föreningslivet viktigt och vi 
sponsrar föreningar över hela Sverige med 
en tyngdpunkt på lokala föreningar med 
ungdomsverksamhet.

Utöver detta har vi ett samarbete med en 
organisation i Falkenberg dit vi skänker 
prover och kläder som inte går att sälja i 
butik, men som kan komma till användning 
för behövande i olika delar av världen. Ett 
av dessa projekt stödjer hemlösa människor 
i Belarus.




