16 smarta vägval för
hållbar handel

INL EDNING

16 smarta vägval för hållbar handel
Det finns ett stort engagemang och en stark drivkraft hos svenska
handelsföretag när det gäller hållbarhetsfrågor. Det har varit mycket
tydligt under arbetet med den här skriften. Det är ofta handelsföretag
som tar ledartröjan och driver utvecklingen och initiativen för ett
hållbart näringsliv.
Utöver en genuin vilja att ta ansvar handlar det också om att
fortsätta vara relevanta för morgondagens kunder och framtidens
medarbetare. Annorlunda uttryckt – hållbarhetsfrågorna har blivit
en fråga om lönsamhet för handelns företag.
Svensk Handel har intervjuat 16 medlemsföretag om hur de
arbetar med hållbarhetsfrågor i vardagen och mött en stark vilja
att göra skillnad. I smått som stort.
Svensk Handels definition av hållbar handel utgår just från att
hållbarhet bör ses i ett helhetsperspektiv. Att vi som företag i en
bransch med möjlighet att påverka såväl i leverantörsledet som i
kundledet ska stimulera till en social, etisk och miljömedveten
hållbar utveckling. Att handelns företag ska ta hänsyn och bidra till
en hållbar regional utveckling, stimulera mångfald och långsiktig
ekonomisk tillväxt och lönsamhet.
Viljan att göra skillnad tar sig många olika uttryck och kan handla
om allt från att energieffektivisera i butiken till att skapa globala
system för återanvändning och återvinning. Eller att arbeta med
mångfald och integration för ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi vet att Svensk Handels medlemsföretag vill jobba hållbart. Men
det är inte alltid så lätt att veta hur och var man ska börja. Och, som
någon uttrycker det, alla kan inte göra allt men alla kan göra något.
Tanken med ”16 smarta vägval för hållbar handel” är att samla
konkreta exempel på hur handlare framgångsrikt arbetar med
hållbarhetsfrågor i vardagen. Vår förhoppning är att skriften ska
inspirera fler att göra mer genom att ta del av hur andra arbetar.
Självklart kan du också alltid kontakta oss på Svensk Handel om du
vill veta mer eller vill ha tips och råd.
Karin Johansson
Foto: bjornfotograf.se

VD Svensk Handel
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Ansvaret sträcker sig bortom hyllorna
Apotekets kampanj om att rensa hyllorna från cykliska

Indiska
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Indiska har funnits i mer än 110 år – och har ända

silikoner hösten 2015 väckte både uppmärksamhet och

sedan 1950-talet, när familjen Thambert tog över,

engagemang.

Krabat & C0

haft hållbarhet som en viktig del av affärsidén.

Kräsna inköp för säkra
leksaker

– Vi arbetar med hållbarhetsfrågor som en viktig
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och naturlig del inom hela företaget.

Axfood

Skapar social nytta – och
minskat matsvinn
Martin & Servera

14

Busfrö Nytt & Bytt

Lyfter second hand
till ny nivå

28

Flitiga Fingrar

Hur man går från en affärsidé som vuxit

Clas Ohlson

fram ur ett eget behov till att skapa

Härifrån till hållbarheten

Satte ljus på både
miljön och affären

Clas Ohlson är i dag större utanför

Mycket bättre ljus i butiken, mindre

Sverige än på hemmamarknaden

kylbehov på sommaren och en rejäl

– och fortsätter växa snabbt.

sänkning av elräkningen.

Sveriges största second hand-butik för
barnkläder.

16

24

Visar vem som har
sytt din klänning

LIDL

Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang-

32

och storköksspecialist och har ambitionen att vara
marknadsledande också när det gäller hållbarhet.

Mångfald och smarta
lösningar
Vi är helt övertygade om att lågt pris
och ett aktivt hållbarhetsarbete går
väldigt bra hand i hand.

ICA Maxi i Södertälje

Leverantörer utmanas
vässa sortimentet

Ordlista

38

H&M

Öppen dörr till arbetsmarknaden

Malmö Järnhandel

Sluter cirkeln med
hjälp av kunderna

Jonas Berg driver ICA Maxi i Södertälje, en stad

Utlåning sätter fart
på affärerna

Att se bra ut ska också göra gott för
vår värld, heter det i H&M:s hållbarhetsvision.

med 90 000 invånare från 110 olika länder.
– För mig är det en självklarhet att se mångfalden
som en resurs. Det är ju den verklighet jag verkar
i. Lika självklart är det att alla ska ha rätt att göra
rätt för sig.
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Han lämnade jobbet på det stora byggvaruhuset och valde i stället att starta
egen järnhandel mitt i Malmö. Matti
Jokela gjorde en klassisk marknads

30
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Idunakoncernen

analys där han utgick från kundernas
behov och landade i något som ligger
väldigt nära den klassiska järnhandeln.

Ursprung viktigt för ädla
stenar och metaller

Åhléns

Innehåller guldet spår av andra metaller? Var

Grön etikett gör det lätt att göra rätt

kommer diamanten ifrån? Hur ser arbetsvill-

Med den gröna etiketten Bra val erbjuder Åhléns kun-

koren ut där smyckena har tillverkats? Det är

36
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som Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts
Guld – ställs inför dagligen. Och som företaget
jobbar hårt för att kunna besvara.

4

IKEA Jönköping

vara lätt att göra rätt när du handlar i varuhuset eller

Här får möblerna nya ägare

på webben. Med Bra val kan du som kund känna dig

Hållbarhet och hushållning med resurser
är en vital del av IKEA:s affärsidé.

Nudie Jeans

Gratis lagning förlänger
livet på jeansen
Nudie Jeans är modeföretaget som ända
sedan starten 2001 sett till att frågor som
rör hållbarhet och schyssta arbetsvillkor
löper som en röd tråd genom hela affä-

derna hjälp att hitta hållbara varor. Vi vill att det ska

frågor som Idunakoncernen – med butiker

34

ren. Hållbarhetstänket finns i vårt DNA
och i dag går vi både bakåt i leverantörskedjan och ut mot kunderna för att knyta

trygg med att du väljer varor som tar hänsyn till miljö

ihop hela kretsloppet, säger Sandya Lang,

och människor.

CSR-ansvarig på Nudie Jeans.
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Ansvaret sträcker sig bortom hyllorna
Apotekets kampanj om att rensa hyllorna från cykliska silikoner hösten 2015 väckte både uppmärksamhet och engagemang. – Kampanjen är ett bra exempel på hur man kan ta hållbarhetsarbetet ett
steg till genom att engagera inte bara de egna medarbetarna utan även kunderna, säger Anna Rogmark,
chefsjurist och ansvarig för hållbarhetsfrågor på Apoteket AB.
Kampanjen ”Inga cykliska silikoner” sträckte sig inte bara

Visste du att...
... tre av fyra av Apotekets kunder lämnade in över
blivna läkemedel under 2014?

till att berätta för kunderna vad som står på Apotekets
butikshyllor – utan också om vad som absolut inte står där.
Kunderna uppmanades att gå igenom sina egna badrums
skåp för att, precis som Apoteket, rensa ut produkter med
cykliska silikoner. Dessa ämnen misstänks kunna störa

kommunicera detta till kunderna, sätter vi också tryck på

reproduktionen och ge skador på inre organ. Men i stället

hela branschen. Det är ett ansvar vi har som ledande aktör

för att slänga produkterna, erbjöd sig Apoteket ta hand om

på apoteksmarknaden.

dem och gav därtill 25 procent rabatt på en av Apotekets

Tydliga och mätbara mål

säkra hudvårdsprodukter.
– Apoteket AB har alltid haft ett starkt fokus på kvalitet

För Apoteket AB är det i dag lika självklart att göra en årlig

och säkerhet, säger Anna Rogmark. För ett par år sedan

hållbarhetsredovisning som att redovisa de ekonomiska

gjorde vi ett omtag i hållbarhetsarbetet med ett både bre

resultaten.

dare och spetsigare hållbarhetsfokus, där kommunika

– Vi har satt upp tydliga och mätbara mål även på hållbar

tion och kunskapsspridning spelar en viktig roll.

hetsområdet, säger Anna Rogmark. Vi är övertygade om att
det kommer att driva också en långsiktig värdeutveckling

Ett steg till

i bolaget. Vi vill säkerställa att vi tar hänsyn till en hållbar

– Det kan, som i kampanjen ”Inga cykliska silikoner”,

utveckling genom att ha fokus på sociala och miljömässiga

innebära att vi inte nöjer oss med att arbeta för att ha ett

aspekter och inte bara ekonomiska. För att kunna förbättra

till 100 procent noga utvalt och granskat sortiment på

våra kunderbjudanden och öka Apotekets attraktionskraft

våra egna hyllor. I stället tar vi det ett steg till genom att

som arbetsgivare är det nödvändigt att sammansättningen

inspirera våra kunder att använda sig av den kunskap vi

bland chefer och medarbetarna speglar mångfalden i

förmedlar. Därmed hjälper vi kunderna att välja bra och

samhället. Under 2014 var 26 procent av medarbetarna

säkra produkter.

födda i ett annat land eller hade utrikes född förälder.

Anna Rogmark förklarar att Apotekets övergripande vi

I dag finns ett extremt högt medvetande och engage

sion är ”Ett liv i hälsa” och att en konsekvens av visionen

mang i hållbarhetsfrågor såväl centralt i bolaget som ute

är att arbeta för att människor ska må bra. Apoteket ska

på apoteken. Ett medvetande och ett engagemang som

via sitt sortiment och sina medarbetare bidra till att före

gör att det ställs mycket höga krav på leverantörerna.

bygga ohälsa och förbättra kundernas och medarbetarnas
levnadsvanor och läkemedelsanvändning.

Anna Rogmarks bästa tips

– En av våra stora utmaningar är att få ut den kunskap

•	Arbeta med hållbarhet för att ni
vill, inte bara för att ni måste.

som finns centralt och på chefsnivå i hela organisationen.
Därför arbetar vi mycket med att stärka medarbetarnas

•	Involvera medarbetare på alla
nivåer i företaget och ta fram en
implementeringsplan.

motivation och med att öka kundnöjdheten. I det här fallet
genom att erbjuda en miljöbonus som gör det lätt och
attraktivt att göra rätt.

•	Sätt upp konkreta, långsiktiga och
mätbara mål – och följ upp dem!

Genom att arbeta aktivt med sortimentet och fokusera
på noga utvalda och granskade produkter och tydligt
6
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Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood

Skapar social nytta – och minskat matsvinn
Matmissionen i Rågsved är ett unikt samarbete mellan Axfood och Stadsmissionen, där ekonomiskt
utsatta får möjlighet att köpa mat till ett lågt pris. Vi bidrar till att minska matsvinnet och skapar samtidigt
social nytta, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Foto: Elisbaeth Ohlson Wallin

Ju tidigare, desto bättre

Det är också viktigt att hållbarhetsfrågorna kommer in

Ett viktigt fokus är att skapa hållbara leverantörskedjor.

så tidigt som möjligt i processen, menar Åsa Domeij.

Ett omfattande arbete med tanke på hur stort sortiment

– Här kan vi genom våra inköpsstrategier påverka pro

Axfood spänner över.

cessen. Det har exempelvis inneburit att vi inte säljer röd

– Det kräver samarbete mellan många olika parter och

listad fisk.

utvecklingen går mot att även direkta konkurrenter sam
Axfood arbetar med dagligvaror inom såväl detalj- som

varuhandeln stora möjligheter att göra handfast avtryck i

partihandeln och driver bland annat de egenägda kedjorna

hållbarhetsfrågor.

Hemköp och Willys. Dessutom samverkar Axfood med 820

Stora utmaningar – och möjligheter

arbetar i hållbarhetsfrågor. Det är ett måste om vi ska lyckas.

Utmaningar saknas med andra ord inte, men det är viktigt

– Livsmedel och dagligvaruhandel täcker ju in ett enormt

handlarägda butiker samt bedriver grossistförsäljning via

stort och komplext område med stor miljöpåverkan.

Dagab, Axfood Närlivs och Axfood Snabbgross.

Axfood är en viktig aktör som verkar i en stor del av kedjan

– Hållbarhetsfrågorna är centrala för Axfood och vi job

mellan odlare/producent och kund. Därmed har vi också

bar med ständiga förbättringar av arbetet med miljöfrågor

stor möjlighet att påverka utvecklingen i båda ändarna av

och sociala frågor, säger Åsa Domeij. Satsningen på Mat

leverantörskedjan – ett ansvar som vi tar på största allvar.

missionen i Rågsved är ett av många exempel där vi till
sammans med andra aktörer försöker utveckla hållbara
lösningar på ett smart och samhällsnyttigt sätt genom att

Visste du att...
... butikskedjan Hemköp under 2014 hade sammanlagt
1 212 ekologiska artiklar? Motsvarande siffror för Wil
lys var 712 och för Willys Hemma 843.

förena en klok resurshantering med socialt ansvarstagande.

Stor möjlighet att påverka
Åsa Domeij ser i sin roll som hållbarhetschef inom daglig
8

inte att låta sig avskräckas bara för att frågorna är så stora
och komplexa.
– Ett bra första steg är att börja med de frågor man själv
kan påverka, säger Åsa Domeij. Det kan handla om att

Åsa Domeijs bästa tips

energieffektivisera i butiken eller att införa frivillig pant

•	Engagera ledningen och ta till vara det engagemang
som finns hos medarbetarna. Fånga upp eldsjälarna.

på saftflaskor. Sedan blir det ofta så att andra följer efter
och hållbarhetsarbetet sprider sig som ringar på vattnet.

•	Ge inköparna ökad kunskap i hållbarhetsfrågor så att de
kan ställa relevanta krav – och se till att de besöker leverantörerna.

En annan positiv utveckling är att allt fler konsumenter
faktiskt utövar sin konsumentmakt genom att ställa frågor
och krav i butiken.

•	Handeln ska kräva ökad lagstiftning på hållbarhetsområdet. Med politiska beslut att luta sig mot blir det lättare för handeln att ställa krav.

– Det öppnar för en bra dialog där vi kan bidra med
ökad kunskap och i gengäld få ökad förståelse för vad som
är viktigt för kunderna.
9
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Visste du att...
... Busfrö Nytt & Bytt får in 4–8 ton kläder varje månad.
behov och önskemål som finns.
Våren 2015 började Busfrö sälja begagnad heminred
ning – och det var ett direkt resultat av en omröstning på
Facebook.
– Jag brukar säga att vi växer i symbios med våra kunder
och formar butiken efter kundernas behov. Det ger lojala
och engagerade kunder.

Konsumtion är viktig
Stina Qubti älskar second hand men är angelägen om att
påpeka att hon absolut inte är mot konsumtion.
– Konsumtion är viktigt för hela samhället, men jag vill
visa att det går att konsumera mer hållbart, exempelvis
genom att förlänga livet på bra varor och ge kunderna
möjlighet att få betalt för saker de inte längre använder.
Idén att sälja allt från barn- och damkläder till hem
inredning på kommission är inte unik, men fokuseringen
på fräscha och miljömässigt vettiga produkter av hög
kvalitet och ett enkelt och smidigt sätt att handla gör att
Foto: Björn Wanhatalo

Busfrö sticker ut.
– Förra året öppnade vi vår första franchisebutik i Jön
köping och det blev en verklig rivstart, säger Stina Qubti.

Lyfter second hand till ny nivå

område som domineras av välgörenhetsorganisationer och
frivilligarbete har varit en utmaning, medger Stina Qubti.

Hur går man från en affärsidé som vuxit fram ur ett eget behov till att skapa Sveriges största second handbutik för barnkläder? Stina Qubti har med Busfrö Nytt & Bytt skapat ett modernt och hållbart butikskoncept i hemstaden Västervik – ett koncept som nu är på väg att rullas ut i större skala på fler orter.

– Jag åkte runt och tittade på de få lyckade exempel på
kommersiell second hand jag kunde hitta och insåg snabbt
att jag måste få volym och samtidigt ha ett sortiment som
omfattar mer än bara kläder. I dag säljer jag även baby
utrustning, leksaker, damkläder och inredning och det är

– Jag tyckte att det var alldeles för meckigt att sälja själv på

Ur detta växte Busfrö Nytt & Bytt, ett butikskoncept som i

nätet och saknade verkligen en fysisk butik där man både

dag omfattar betydligt mer än begagnade barnkläder.

kunde lämna in och köpa begagnade men bra och fräscha

– Konceptet har utvecklats efterhand och bygger på att

en viktig del av affären.
Stina, som själv har en gedigen bakgrund inom handel
och service, berättar att hon alltid haft en passion för se

kläder för barn, berättar Stina Qubti. Men någon sådan

jag endast tar in sådant som jag bedömer kan säljas inom

cond hand medan intresset för hållbarhetsfrågor vuxit

butik fanns inte i min närhet – så jag fick skapa den själv.

60 dagar, säger Stina Qubti. Dessa plagg säljer jag på kom

med tiden.

mission. De kläder som blir över går till Human Bridge,
Stina Qubtis bästa tips
•	Använd dig av lokala resurser och ta professionell hjälp
med sådant du inte kan själv.

– Där har jag landat rätt, eftersom unga människor i

en professionell organisation för materialhantering som

dag är väldigt engagerade och ställer hög krav på kvalitet

drivs tillsammans med Erikshjälpen och Läkarmissionen.

och hållbarhet.

– Dessutom har jag satt ett tak för hur mycket man får

•	Tänk igenom och prioritera det som är viktigast – och
involvera potentiella kunder på sociala medier och testa nya idéer där.

lämna in varje månad för att det ska bli hanterbart. Ändå

Närvaro på nätet

får jag in mellan 4 och 8 ton kläder per månad. Plus baby

Huvudinriktningen är försäljning i fysiska butiker, men

saker och leksaker.

närvaron på nätet är en viktig för framgången, förklarar
Stina Qubti.

•	Våga drömma men var realistisk! Utan en tydlig vision
kommer du ingen vart.

Affären en utmaning
Att bygga en affärsmässigt hållbar verksamhet inom ett
10

– Facebook är i dag en integrerad del av verksamheten,

Stina Qubti, VD på Busfrö Nytt & Bytt

där vi för en aktiv dialog med kunderna och lyssnar av vilka
11
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Härifrån till hållbarheten
Clas Ohlson är i dag större utanför Sverige än på hemmamarknaden – och fortsätter växa snabbt. En
helt avgörande faktor för en fortsatt stark tillväxt är att hållbarhetsfrågorna är integrerade i verksamheten med fokus på hur vi påverkar människor och miljö, säger Klas Balkow, vd på Clas Ohlson.
Med huvudkontor i Insjön i Dalarna har Clas Ohlson gjort

nytta hos konsumenten.

en fantastisk resa sedan starten 1918. I dag har postorder

Med över 15 000 produkter i sortimentet är det kom

firman vuxit till en internationell handelsaktör med över

plext. Särskilt som ambitionen är att påverka i hållbar

200 butiker, drygt 4 700 anställda och e-handel i fem länder.

hetsfrågor såväl bakåt i leverantörskedjan som gentemot

– För snart tio år sedan satte vi oss ned och analyserade

kunderna, så att de kan göra mer hållbara val i butiken.

vad det är som har gjort att kunderna gillar oss, säger Klas
Balkow. Vi kom fram till att framgångsfaktorerna är att vi

Visste du att...
... Clas Ohlson skapar nya produkter av uttjänta plast
backar. I sortimentet finns bland annat en blå lövräfsa
tillverkad i Dalarna av 100 procent återvunnet material.

löser de praktiska små problemen i vardagen genom ett
brett, prisvärt sortiment, vi är tillgängliga och ger bra ser
vice, har bra medarbetare och, inte minst viktigt, vi står
för starka värderingar.
– Ur detta har vi identifierat fyra utvecklingsområden
som är vägledande för hur vi ska fortsätta växa och utveck

Förlänger livet på produkterna

las de kommande 100 åren. Hållbarheten är central för en

– Vårt interna tema är att vi gillar slit, men inte släng, säger

fortsatt tillväxt. Därför arbetar vi med en hållbarhetsagenda

Klas Balkow. Därför har vi i dag närmare 10 000 reservdelar

som genomsyrar hela vår verksamhet, från kunderbjudan

i lager så att våra kunder ska kunna laga sina saker i stället

de, kundmöte och expansion till varuförsörjning, arbets

för att köpa nytt. Och den som inte kan fixa själv kan få

sätt och våra medarbetare. Vi har samlat vårt hållbarhets

hjälp med reparationer till attraktiva priser.

arbete under devisen ”Härifrån till hållbarheten”.

Klas Balkow beskriver hållbarhetsarbetet som en resa
med många små steg, där man aldrig blir färdig men hela

Tog på CSR-hatten

tiden rör sig framåt.

Som nybliven vd satte Klas Balkow, som han själv uttrycker

– För att lyckas gäller det att få med sig leverantörer,

det, på sig CSR-hatten för att försäkra sig om att hållbarhets

medarbetare och kunder. I det arbetet är ingen åtgärd för

frågorna verkligen bakades in i Clas Ohlsons affärsplan och

liten. Det kan handla om stora saker som att lägga över

integrerades i verksamheten.

transporter från lastbil till järnväg men också om åtgärder

– I dag har vi en särskild hållbarhetschef och arbetar

som att återanvända lastpallar på vår distributionscentral

utifrån en väsentlighetsanalys över hur vi som bolag påver

eller att lära kunderna hur man sparar energi genom att

kar människor och miljö inom respektive område. Det vill

använda till exempel LED-lampor och solcellsprodukter.

säga hur våra produkter produceras, hur de transporteras,

Koll på varuförsörjningen

marknadsförs och distribueras – men också vad de gör för

När det gäller varuförsörjningen tillämpar Clas Ohlson
sedan snart tio år en uppförandekod i sina avtal med leve
rantörerna och genomför årligen 400 revisioner hos leve

Klas Balkows bästa tips

rantörerna.

•	Se hållbarhetsfrågorna som en integrerad del av din affär där alla i företaget har ett ansvar.

– Det är en hygienfaktor att ha koll på varuförsörjningen
för att säkerställa att leverantörerna inte bara följer upp

•	Gör en väsentlighetsanalys över din affär och se var du
kan påverka mest och sätt in kraften där.

förandekoden, utan även arbetar tillsammans med oss
för att det ska ske en utveckling. Här kan vi, precis som på

•	Utgå från era specifika förutsättningar, arbeta med ett
tydligt ledarskap och jobba långsiktigt med frågan.

andra områden, se att ett ökat fokus på hållbarhet också

Klas Balkow, vd på Clas Ohlson

stärker affären.
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FLITIGA FINGRAR

FL ITIGA FINGRAR

Visste du att...
... LED lampor förbrukar upp till 85 procent mindre
energi än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år.
arbete har gått både ned och upp.
– Verksamheten i dag vilar på tre ben, förklarar Håkan
Janson. Garnförsäljningen och sybehören är det viktigaste,
men vi har steg för steg ökat vårt sortiment av tyger och
symaskiner. Marginalerna är visserligen små eftersom vi
måste ligga ungefär på samma prisnivå som på nätet för
att inte bara bli ett showroom dit man kommer att för att
titta och känna. För att vara konkurrenskraftiga komplet
terar vi därför med ett stort utbud mönster, satsar på per
sonlig rådgivning och erbjuder även symaskinsservice.
Här finns allt på en och samma plats.

Tar nästa steg
Efterfrågan på miljö- och Fairtrade-märkta garner och tyger
är än så länge relativt begränsad, men intresset ökar, fram
förallt bland de yngre kunderna.
– Här måste vi som ett litet företag luta oss mot den
miljö- och rättvisemärkning som finns i branschen och
utbudet växer i takt med efterfrågan, säger Håkan Janson.

Satte ljus på både miljön och affären

färgåtergivning på garner och tyger. Dessutom bleker inte

Mycket bättre ljus i butiken, mindre kylbehov på sommaren och en rejäl sänkning av elräkningen. På kö-

ett problem.

pet har vi lärt oss hur vi kan arbeta mer energieffektivt. Håkan Janson, som driver Flitiga fingrar, var en av
totalt sex butiksinnehavare i Sundsvall och Timrå som engagerade sig i ett lokalt projekt för att minska
energiförbrukningen med hjälp av smart belysning.

den nya belysningen varorna i hyllorna som tidigare var
Man ser helt enkelt bättre i butiken – och butiken ser
bättre ut. Samtidigt har energiförbrukningen halverats.
– Det kostade visserligen en del att installera den nya be
lysningen, men vi är vana vid att vända på kronorna och
lyckades få ned kostnaden till omkring 50 000 kronor. Vi

Initiativet kom från energirådgivarna i Sundsvall och Timrå

både ineffektiva och onödigt energikrävande, säger Håkan

räknar med att kunna räkna hem den investeringen på

och projektet genomfördes med stöd av Naturskyddsför

Janson. Det gällde särskilt alla de lysrörsarmaturer i taket

mindre än fem år. Dessutom är det en bra känsla att veta

eningens fond Bra Miljöval och i samarbete med studenter

som hängt med ända sedan 1971 samt de spotlights som

att vi inte slösar med energi.

från Tekniska högskolan i Jönköping. En inventering av

monterades när vi öppnade butiken. De slukade mycket

befintlig belysning och energiförbrukning gjordes och

energi och hade egentligen tjänat ut, men så länge de

Samarbete med mersmak

förslag till ny ljusdesign togs fram.

fungerade fick de hänga kvar.

Energisparprojektet har även lett till att kunskapen om

– Det visade sig att de armaturer vi hade i butiken var

energifrågor har ökat hos deltagarna.

Ögonöppnare

– Vi har fått in ny kunskap och samtidigt lärt av varandra,

Energisparprojektet i Sundsvall och Timrå blev en ögon

säger Håkan Janson. Samarbetet har väckt många nya tan

Håkan Jansons bästa tips

öppnare för många och på flera sätt.

kar och gjort det möjligt att arbeta med specialkompetens

•	Utgå från dina lokala förutsättningar och satsa där du
kan göra mest nytta.

att minska energiförbrukningen, men också att förbättra

Familjeföretaget Flitiga fingrar är något av en institution

kvalitén på ljuset. Den nya LED-belysningen gör att lokalerna

i Sundsvall. Butiken har sedan starten för 25 år sedan vuxit

känns större och ljusare och vi har fått en mer rättvisande

både till yta och sortiment, trots att intresset för hand

– Det blev väldigt tydligt att det fanns en stor potential

•	Samarbeta med andra – och lär av varandra.

14

som vi sannolikt inte kunnat få tillgång till på egen hand.
Håkan Janson som driver Flitiga fingrar
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H&M

H&M

Sluter cirkeln med hjälp av kunderna
Att se bra ut ska också göra gott för vår värld, heter det i H&M:s hållbarhetsvision. Men hur lyckas man
bygga hållbarhet i ett företag som har hela världen som arbetsfält? H&M har som global aktör både stora möjligheter och ett stort ansvar att göra skillnad i hållbarhetsfrågor, säger Cecilia Brännsten, Sustainable Business Expert på H&M med inriktning på produktintegritet och slutna kretslopp.
– Det ansvaret tar vi på största allvar och vi ser hållbarhets

kan man följa hur insamlingen går, land för land.

frågorna som en vital del av affären. Vi jobbar oerhört

– Klädinsamlingen har visat sig vara ett fantastiskt sätt

mycket längs hela värdekedjan med frågor som rör allt

att engagera både medarbetare och kunder vilket är A och

från inköp och produktion till våra butiker och kunder.

O om vi ska kunna nå ända fram i våra hållbarhetsambi
tioner, säger Cecilia Brännsten. Genom att visa att vi ser

Till ny nivå

gamla kläder som en resurs och inte som avfall bidrar vi

Ett viktigt fokus i Cecilia Brännstens arbete ligger i dag på

till att ändra tankesättet och kunderna får chansen att

att ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå genom att tillsam

känna att de kan vara med och göra skillnad.

mans med kunder och andra aktörer börja arbetet med
att skapa slutna materialkretslopp.

Visste du att...
... H&M samlade in 7 600 ton kläder 2014. Det mot
svarar 38 miljoner t-shirts.

– Genom att gå från linjära till cirkulära flöden kan vi
begränsa resursanvändningen och visionen är att våra
kläder ska kunna ha ett evigt liv, säger Cecilia Brännsten.

Behövs nya teknologier

Med projektet Garment Collecting, som Cecilia Brännsten
är global projektledare för, har H&M som första mode

Målet är att bygga upp ett kretslopp där kunderna lätt kan

företag i världen lanserat ett världsomspännande insam

lämna in gamla kläder och där H&M tillsammans med

lingssystem för gamla plagg. Därmed har ett stort och

andra aktörer svarar för sortering till återbruk, återanvänd

viktigt steg tagits mot att skapa ett materialkretslopp där

ning och återvinning.

gamla kläder antingen återanvänds eller där textilfibrerna

– Många plagg kan säljas igen som second hand, andra

återvinns för användning i andra produkter.

kan omvandlas till nya produkter och ur det som inte kan
återanvändas kan vi återvinna textilfibrer som kan använ

95 procent kan tas till vara

das på nytt.

– Faktum är att vi skulle kunna återanvända och återvinna

Målet är att inget textilavfall ska behöva skickas till sop

95 procent av de tusentals ton textilier som slängs varje år,

tippen i framtiden.

säger Cecilia Brännsten. Därmed finns en enorm potential

– Resursfrågan är en av våra stora utmaningar och det vi

för att minska avfallet och minimera resursuttaget.

nu gör är att ta de första stegen mot att sluta materialkrets

Hittills har H&M via Garment Collecting samlat in 24 000

loppet, eller som vi uttrycker det, Close The Loop. Vi kan

ton begagnade kläder och det har byggts upp en infra

inte fortsätta med en storskalig användning av oljebasera

struktur för att hantera flödet av inlämnade plagg. På nätet

de material och odla bomull på värdefull jordbruksmark
i samma skala i takt med att jordens befolkning och tryck
et på jordens resurser ökar, utan måste använda jordens

Cecilia Brännsten bästa tips

resurser på ett bättre sätt. Och då är återvunna material

•	Börja med enkla åtgärder, som att samla in kläder i
butiken.

en viktig del av lösningen.
H&M har redan lanserat kollektioner baserade på åter

•	Integrera hållbarhetstänket i hela affären och i alla delar
av företagets verksamhet med tydliga och mätbara mål.

vunnet material, bland annat en denimserie med åter
vunnen bomull.

•	Involvera både medarbetare och kunder i hållbarhetsarbetet. Klädinsamling är ett bra sätt att skapa engagemang, eftersom även kunderna involveras.

Cecilia Brännsten, Sustainable Business Expert på H&M
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– Den stora utmaningen nu är att ta fram teknologier för
effektiv återvinning av textilfibrer. Där är vi med och finan
sierar forskning och utveckling och det är superviktigt.
17
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Öppen dörr till arbetsmarknaden
Jonas Berg driver ICA Maxi i Södertälje, en stad med 90 000 invånare från 110 olika länder. För mig är
det en självklarhet att se mångfalden som en resurs. Det är ju den verklighet jag verkar i. Lika självklart är
det att alla ska ha rätt att göra rätt för sig säger Jonas Berg.
Jonas Berg har stått utanför arbetsmarknaden och vet inte

Jonas Bergs bästa råd:

vad som gäller på en arbetsplats eller hur det fungerar på

•	Bli en ja-sägare och gå in med grundmurad entusiasm
och en tro på att du kan vara med och göra skillnad.

arbetsmarknaden.

•	Var nyfiken och våga misslyckas. Alla människor har
superkrafter – det gäller bara att upptäcka dem.

Kan så mycket bättre

•	Hitta bra samarbetspartners och var extremt tydlig
med vad som förväntas av var och en.

och det gör att vi har stora möjligheter att ge människor

– Handeln är en bransch där det är relativt låga trösklar in
som befinner sig i utanförskap en chans, om inte till ett
fast jobb så i alla fall att bli anställningsbar, säger Jonas.

ICA Maxi i Södertälje har 135 anställda. Nästan hälften har

När jag ser mig omkring i min egen bransch och i närings

rekryterats från de lärlings- och praktikantprogram som

livet i stort ser jag att det finns mycket mer vi kan göra.

Jonas Berg genomfört sedan han öppnade butiken 2005.

Jonas Berg har ett långvarigt och nära samarbete med

– Vi tar in mellan 40 och 50 lärlingar och praktikanter

Södertälje kommun i rekryteringen av lärlingar och prak

per år, säger Jonas Berg. De flesta har aldrig haft ett jobb

tikanter. Endast ett fåtal kommer via Arbetsförmedlingen.

tidigare. Under 3-6 månader får de en möjlighet att visa

– Kommunen spelar en aktiv roll och kan fatta snabba

vad de kan. Min erfarenhet, efter att ha haft närmare 500

beslut, medan det ofta tar alldeles för lång tid att handlägga

lärlingar, är att det stora flertalet verkligen tar chansen

ärenden på Arbetsförmedlingen. Och tidsfaktorn är viktig,

när de får den.

ju tidigare du kan bryta utanförskapet, desto större är

Grundkraven som ställs är att alla ska ha genomfört sin

chansen att få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden.

SFI-utbildning och att de ska vara beredda att tala svenska

Stor potential

på jobbet.
– Grundläggande är att vara tydlig redan från början

Jonas Berg har hyllats och belönats för sitt mångfaldsarbete

och våga ställa krav. Kommer någon för sent en dag tar vi

och hoppas att han kan inspirera fler att göra liknande

upp det direkt och alla får klart för sig vad som gäller på

satsningar.

arbetsplatsen. Det är fantastiskt att se vad som händer med

– Jag är övertygad om att det här är en modell som kan

människors självkänsla när de blir en del av ett samman

fungera i de flesta företag och som myndigheterna därför

hang och möts med respekt och tillit. Det väcker en vilja

borde uppmuntra aktivt. Därför skulle jag gärna se att

att växa och utvecklas – och jag är fortfarande jättestolt

även beslutsfattare och myndighetspersoner kommer hit

varje gång en lärlingsplats går över i en anställning.

och praktiserar. Det är bara att ringa!
Jonas Berg menar att hans modell är ett enkelt och effek

Trivs i utsatta områden

tivt sätt att fånga upp nyanlända innan de hamnar i utan

ICA Maxi är Jonas Bergs femte butik. Han har tidigare drivit

förskap.

butiker i Fisksätra, Rågsved, Vårberg och Hallunda och är

– Integrationsfrågan är stor och svår att hantera, men om

nu inne på tionde året i Södertälje.

alla företag drar sitt strå till stacken är jag övertygad om att

– Jag är själv uppvuxen i anstaltsmiljö eftersom min

vi ska klara av att hantera de utmaningar vi står inför i dag.

pappa drev ett ungdomshem och jag har sett utanförskap
sedan jag var liten och vet hur det fungerar. Jag har fram

Visste du att...
... närmare 500 lärlingar och praktikanter har fått
chansen till ett första steg in på arbetsmarknaden hos
Jonas Berg på ICA Maxi i Södertälje?

förallt lärt mig hur lite det är som kan avgöra om du ska
landa rätt eller fel i livet. Därför brinner jag verkligen för
att alla verkligen ska få en chans.
De flesta som börjar som lärlingar och praktikanter hos
18

Jonas Berg, ICA Maxi i Södertälje

Foto: Mattias Holgersson
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Ursprung viktigt för ädla stenar och metaller
Innehåller guldet spår av andra metaller? Var kommer diamanten ifrån? Hur ser arbetsvillkoren ut där
smyckena har tillverkats? Det är frågor som Idunakoncernen – med butiker som Guldfynd, Hallbergs
Guld och Albrekts Guld – ställs inför dagligen. Och som företaget jobbar hårt för att kunna besvara.
Idunakoncernen är marknadsledande när det gäller guld

Visste du att...
... att det idag finns ett 60-tal företag i BSCI i Sverige. Via
BSCI görs allt från riskanalyser av leverantörskedjan till
revisioner.

och smycken i Sverige, men är internationellt en liten aktör.
Något som länge gjorde det svårt för företaget att ställa
krav på leverantörer och producenter som oftast finns på
andra sidan jordklotet.
– Vi var en ensam röst som ingen tog någon större notis
om och det var oerhört svårt att få leverantörerna med på

60-tal företag i Sverige. BSCI har utformat en gemensam

tåget, säger Tina Ivarsson, CSR-ansvarig på Idunakoncernen.

uppförandekod och genom utbildningar och verktyg får

Men steg för steg har fokuseringen på miljöfrågor och social

medlemmarna stöd i allt från arbetsmiljörevisioner till

hållbarhet ökat. I dag finns ett omfattande samarbete mel

riskbedömningar av leverantörskedjor.

lan olika aktörer för att säkerställa vad produkterna inne

– Det fantastiska med BSCI är att här sitter 60 företag,

håller och vilka arbetsvillkor som råder där de produceras.

varav många är konkurrenter, och utbyter erfarenheter,
diskuterar mänskliga rättigheter och bollar idéer om hur

Genombrott

vi kan bli ännu bättre på att driva hållbarhets- och rättvise

Idunakoncernen har arbetat länge med CSR-frågor, men det

frågor. Eller hur vi kan fördjupa det systematiska kvalitets

är först de senaste åren som man kan tala om ett genom

arbetet tillsammans.

brott i arbetet för att belysa arbetsvillkoren i branschen.

För alla medarbetare ute i Idunakoncernens butiker

– En viktig faktor var att en stor aktör som amerikanska

betyder det egna kvalitetsarbetet och samarbetet i BSCI

Walmart började ställa krav på leverantörerna, en annan

att de i dag kan svara på de flesta av kundernas frågor. Och

att verksamheten inom BSCI, Business Social Compliance

om något är oklart finns alltid möjligheten att kontakta

Initiative, kom igång på allvar, förklarar Tina Ivarsson.

Tina Ivarsson för mer information.

– Tidigare var det i det närmaste omöjligt att få till

– Det skapar både trygghet och stolthet och en ökad

stånd inspektioner på fabriker i Turkiet och Asien, men

förståelse hos leverantörerna för vilka fördelar bra arbets

efterhand har allt fler insett fördelarna med att kunna stå

miljö faktiskt innebär. I dag har revisionerna till och med

upp för humana arbetsvillkor och transparens när det

blivit ett argument i konkurrensen om kunderna. Det

gäller innehåll och produktion.

händer till och med att företag hör av sig och ber om en
revision. Det hade varit otänkbart för bara några år sedan.

Egen kontroll
Egentligen borde det vara självklart att kunna tala om vad
varje produkt innehåller och att man ska kunna lita på det

Tina Ivarssons bästa tips:

som anges av producenten, menar Tina Ivarsson, men så

•	Uppfinn inte hjulet igen, utan ta
hjälp av andra företag som hunnit längre – eller organisationer
som BSCI.

har det inte alltid varit.
– Tidigare har vi anlitat Sveriges Tekniska Forsknings
institut för att göra stickprov, men numera har vi egen

•	Läs på – det finns oftast mer information än man tror ute på nätet.

utrustning för att fastställa innehållet i olika produkter.
Det är ju vi som möter kunden och då vill vi med säkerhet

•	Bestäm själv vad du vill fokusera
på och gör sedan så gott du kan.
Alla kan inte rädda världen, men
vi når långt om alla gör så gott
de kan.

kunna säga att en produkt inte innehåller exempelvis
nickel, bly eller kadmium om någon frågar.

Givande samarbete
Via BSCI finns i dag ett väl utvecklat samarbete mellan ett
20
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IKEA JÖNKÖPING

Här får möblerna nya ägare

– Det fanns invändningar mot att det här skulle kunna
slå mot försäljningen, men det har visat sig att konceptet

Hållbarhet och hushållning med resurser är en vital del av IKEA:s affärsidé. Vi lägger ned stor möda på att

snarare tillför värde för företaget, säger Anna-Karin Zin

ta fram hållbara lösningar i alla led och har anledning att vara stolta över det arbetet. Men vi kan alltid bli

nerfors.
Responsen från såväl kunder som medarbetare är också

bättre – och det gäller kanske särskilt i det sanningens ögonblick som uppstår när sortimentet möter

mycket positiv.

kunderna, säger Anna-Karin Zinnerfors, chef för IKEA i Jönköping, varuhuset där gamla möbler får nytt liv.

– Återbäringen är en handfast påminnelse om kvaliteten
i våra produkter och många kunder berättar att det känns

Med 315 varuhus i 27 länder har IKEA ett sortiment på

Visste du att...
... IKEA i Jönköping samlade in 57 532 kronor 2015
genom försäljning av skruvar och muttrar som kan
användas för att laga gamla IKEA produkter. Pengarna
går oavkortat till Rädda Barnen samt till projektet
Natursnokarna i Jönköping

omkring 9 500 produkter, ett enormt system för att kvali
tetssäkra och effektivisera varuförsörjningen i alla led.
Hållbarhetsaspekten är central. Att hushålla med naturliga
och mänskliga resurser och skapa långsiktig ekonomisk
hållbarhet finns i företagets DNA, framhåller Anna-Karin
Zinnerfors:

bra att slippa slänga använda men fullt fungerande möbler
och i stället kunna ge dem ett andra liv. För medarbetarna
har Återbäringen blivit en viktig påminnelse om vad IKEAmöblerna faktiskt betyder för många människor och att
vi trots låga priser gör varor av hög kvalitet. Det bidrar till
att vi får ännu mer stolta och passionerade medarbetare,
något som förstås är oerhört viktigt i mötet med kunden.

– Vår vision är att skapa ett bättre vardagsliv för de
många människorna och vår övergripande hållning är att
det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi strävar efter

Viktig länk i kedjan

att ha en positiv inverkan på både människor och miljö

Inom IKEA finns ett starkt fokus på att allt ska bli så bra

samtidigt som vi fortsätter att växa av egen kraft.

och hållbart som möjligt, från design och materialval till

Öppna för egna idéer
Anna-Karin Zinnerfors hoppas att man kan vidareutveckla
Återbäringen-konceptet ytterligare och sprida det vidare
till andra varuhus. Samtidigt vill hon fortsätta ta vara på

produktion och transporter.

medarbetarnas och kundernas idéer om hur man kan

– Men det är i varuhuset allt ställs på sin spets. I det ögon

skapa ännu fler hållbara lösningar i vardagen.

blick då sortimentet möter kunden avgörs om vi kan nå

– Ytterst handlar det om att både ha en långsiktig strategi

ända fram i vårt hållbarhetsarbetet. Nyckeln ligger i hur

och att vara öppen för att mycket av hållbarhetsarbetet

vi presenterar sortimentet och hur våra medarbetare kan

handlar om att ta många små steg snarare än några få jätte

inspirera kunderna att leva ett mer hållbart liv hemma.

kliv. Vi är superstolta över att vi tagit stora kliv i att sortera

Som varuhuschef känner Anna-Karin Zinnerfors ett

rätt och därmed signifikant minskar det som går till deponi

stort ansvar för att få sina 330 medarbetare att förmedla

från varuhuset. I dagarna sätter vi också in de sista LED-

all den kunskap och inspiration och allt det engagemang

ljusen i varuhuset – så att vi fullt ut lever som vi lär.

som lagts ned i hållbarhetsarbetet i tidigare led.

– Samtidigt är många av våra medarbetare på ideell basis

– För att lyckas med det måste alla medarbetare känna

aktiva i lokalsamhället, exempelvis genom att medverka i

sig trygga i sin kunskap om produkterna. Därför satsar vi

projekt för utsatta barn och ungdomar. Det visar på det som

mycket på information och utbildning – det är ju medar

är så viktigt, att hållbarhet inte bara handlar om miljö och

betarna som ska få det att hända. Som chef kan jag bidra

ekonomi, utan även om mänskliga värden.

med att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt
för att väcka det engagemang och intresse som behövs
hos varje medarbetare.

Anna-Karin Zinnerfors bästa tips
•	Medarbetarna är nyckeln till framgång i hållbarhetsarbetet. Ge utrymme för diskussion information och utbildning.

Ger gamla möbler nytt liv
IKEA-varuhusen utgår i hög grad från sina lokala förut
sättningar i hållbarhetsarbetet och i Jönköping finns ett

•	Ta vara på alla de idéer och tankar som uppstår i mötet
mellan kunderna och medarbetarna.

starkt engagemang i smått som stort, förklarar Anna-Karin
Zinnerfors. Ett bra exempel är Återbäringen, en tjänst där

•	Glöm inte att det är genom de många små och väldigt
konkreta stegen vi alla kan vara med och göra verklig
skillnad.

kunder kan lämna in sina gamla men väl fungerande
IKEA-möbler och få värdecheckar i utbyte. De inbytta

Anna-Karin Zinnerfors, chef för IKEA i Jönköping

möblerna säljs sedan på fyndavdelningen till samma pris.
22
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INDIS KA

INDISKA

priset. Därför måste vi som företag våga lyfta andra faktorer
som hantverk, material och kvalitet och få med kunderna
på den resan. Annars riskerar vi att hamna i en ond spiral
mot allt lägre priser och allt mindre utrymme för att arbeta
med frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande.
Ytterst handlar hållbarhetsarbetet om att knyta ihop
cirkeln i kretsloppet och få kunderna att inse att de genom
sina val i butiken är med och påverkar såväl miljön som
arbetsförhållandena i de länder där varorna tillverkas.
– Vi har i många avseenden kommit långt och ska vara
stolta över det. Det gäller hela tiden att ta steg framåt i rätt
riktning för att göra saker bättre och bättre. Vi kallar där
för vårt hållbarhetsarbete för ”We fight for change”.

Tillsammans med kunderna
– Ytterst handlar det ju om att vi vill kunna lämna efter
oss en värld som är bättre än den vi tog över, säger Sofie
Gunolf. Men det är ett arbete som vi inte kan driva själva.
Det är ett samhällsproblem som vi måste lösa i samverkan
med andra aktörer – och framförallt tillsammans med
våra kunder. Därför är det viktigt att designers, inköpare

Visar vem som har sytt din klänning
Indiska har funnits i mer än 110 år och har ända sedan 1950-talet haft hållbarhet som en viktig del av
affärsidén. Vi arbetar med hållbarhetsfrågor som en naturlig del inom hela företaget. Vi kan och ska
tillsammans med våra kunder och leverantörer bidra till att skapa förändring, säger Sofie Gunolf, del
ägare och tidigare vd på Indiska.

och säljare drar åt samma håll och är involverade i beslut
som rör hållbarhetsfrågor.
Indiska har engagerat sig mycket i vattenfrågor och dri
ver flera projekt tillsammans med sina leverantörer.
– Jag kommer precis från Indien där vi genomförde en
workshop om hur vi ska kunna ta nästa steg i hållbarhets
arbetet tillsammans med 15 av våra största leverantörer
och det var en fantastisk upplevelse, berättar Sofie Gunolf.
– Här satt 15 konkurrenter tillsammans och delade med

Indiska har idag ett hundratal butiker i Sverige, Norge,

efter absolut billigaste tillverkaren av olika produkter.

sig av sina erfarenheter och funderingar kring de utma

Finland, Island och Tyskland och en snabbt växande han

Där det finns en vilja till förändring, där stannar vi som

ningar som finns. Alla var påtagligt stolta över sitt arbete

del online. Affärsidén är att sälja en unik mix av mode och

företag och köpare kvar.

för en bättre miljö och bättre arbetsvillkor.

inredning med inspiration från Indien. Vilket innebär att

Priset inte viktigast

fokus ligger på varor som har producerats i Indien.
– Det är i sig en utmaning, om man som vi vill arbeta

Priset är självklart viktigt – men inte viktigast, under

med hållbar produktion och schyssta arbetsvillkor, efter

stryker Sofie Gunolf.

som det är ett land med helt andra förutsättningar och

– Vill vi bara ha lägre och lägre priser blir det alltid någon

utmaningar än exempelvis Sverige, säger Sofie Gunolf,

annan i andra delen av leverantörskedjan som får betala

tredje generationen Thambert i familjeföretaget Indiska.
– För att hållbarhetssäkra hela leverantörskedjan, har

Visste du att…
… Indiska engagerar sig kraftfullt i vattenfrågan och
bland annat stödjer WaterAid.

vi arbetat i många år för att bygga långsiktiga relationer
till våra leverantörer. Det gör att vi idag kan ställa krav på
ett helt annat sätt än om vi bara skulle vara ute och leta
24

Sofie Gunolfs bästa tips:
•	Lyssna på medarbetarna! Engagerade och kunniga
medarbetare är en viktig nyckel till framgång.
•	Satsa på långvariga leverantörsrelationer. Det är först
när du lär känna dina leverantörer som du på allvar kan
skapa förståelse för de krav som ställs.
•	Samverka med nyckelaktörer och specialister inom olika områden för att bredda hållbarhetsarbetet. Du kan
aldrig lösa alla frågor själv.

Sofie Gunolf, delägare och tidigare vd på Indiska
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KRABAT & CO

KRABAT & CO

Kräsna inköp för säkra leksaker
Krabat & Co säljer leksaker som vuxna vill köpa och barn vill leka med. Hållbara leksaker av hög kvalitet
som är producerade och transporterade på ett ansvarsfullt sätt. Våra produkter ska vara bra för barn,
inte skadliga, och vi har därför valt att arbeta med leverantörer på nära håll för att underlätta kontroll
och dialog, säger Lotta Östlund, ansvarig för kvalitets- och säkerhetsfrågor på Krabat & Co.
Krabat öppnade sin första butik på Söder i Stockholm 1999

gör att vi kan ha koll på produktionen och arbetsvillkoren

och driver idag såväl egna butiker som grossistverksamhet

på ett helt annat sätt än om leksakerna hade producerats

för leksaks-, musei- och designbutiker i Skandinavien.

utanför Europa.

– Våra ledord är kvalitet, säkerhet och miljö, säger Lotta

Transparens och öppenhet är viktiga nyckelord

Östlund. Vi säljer leksaker som ska tåla att lekas med och
som ska hålla för ett långt liv med många ägare. För oss är

– Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga med att

det en självklarhet att leksakerna ska vara hållbara och

vi har säkerställt våra produkter såväl när det gäller mate

giftfria och vara producerade på ett ansvarsfullt sätt.

rial som hållbarhet.
– Vi strävar efter långvariga relationer med våra leveran
törer. Det innebär att våra engagerade medarbetare har en

Lotta Östlunds bästa tips:

god kunskap om både produkterna och leverantörerna och

•	Skriv ned vad du vill åstadkomma med hållbarhetsarbetet – och använd det som
ett rättesnöre i det vardagliga arbetet.

därmed kan besvara kundernas frågor. Och har vi inte sva
ren, får vi snabb återkoppling från leverantören.

Engagerade medarbetare

•	Prioritera vad som är viktigast och håll fast vid din linje,
även om den blir ifrågasatt.

Den stora utmaningen är att få kunderna att acceptera den

•	Ta vara på medarbetarnas
engagemang – de är experterna på vad kunderna
efterfrågar!

– Därför har vi valt att sticka ut just med kvalitet, bra

prisnivå som krävs för att kunna erbjuda ett högkvalitativt
sortiment med god lönsamhet i företaget.
design och hög servicenivå, säger Lotta Östlund. Här spelar
medarbetarna en nyckelroll. De är ju vårt ansikte utåt och
kan genom sitt engagemang och sin stolthet många gånger
medverka till att vi inte bara lever upp till kundernas för

Att som relativt liten aktör på en marknad med många

väntningar utan även överträffar dem. Det ser jag som det

stora kedjor och stenhård konkurrens kan vara tufft, sär

bästa kvittot på att vi lyckats förverkliga vår affärsidé.

skilt om man har kvalitets- och hållbarhetskrav som ofta
sträcker sig längre än vad EU-direktiv och olika certifie

Visste du att...
... Krabat ända sedan starten 1999 har arbetat för att
produkterna de säljer ska hålla hög kvalitet och vara till
verkade under rättvisa arbetsförhållanden. För Krabat har
bra material och hållbarhet alltid varit en hjärtefråga.

ringar föreskriver.

Europeiska leverantörer
– Därför jobbar vi nästan enbart med leverantörer i när
området, det vill säga i Europa, säger Lotta Östlund. Det
26
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L IDL

Mångfald och smarta lösningar
Vi är helt övertygade om att lågt pris och ett aktivt hållbarhetsarbete går väldigt bra hand i hand. Men det
ställer stora krav på att vi är resurssnåla och kostnadseffektiva i allt vi gör – och det är en grundläggande
del av vår affärsidé. Katarina Rosenqvist, hållbarhetschef på Lidl Sverige och tidigare vd för Fairtrade Sverige,
arbetar hårt för att slå hål på myten om att ett hållbart förhållningssätt är liktydigt med höga priser.
– Vår affärsfilosofi är att leverera högsta kvalitet till bästa

Visste du att…
… Lidl har två centrallager i Sverige för att effektivisera
distributionen? Många av transporterna går nattetid
och ruttoptimeras för minsta möjliga klimatpåverkan.

pris och det gör vi genom att ha koll på alla led i verksam
heten, från produktion och transporter till resurshante
ring och driften av våra butiker.
För att lyckas med balansgången behöver man enligt
Lidls filosofi, vara extra smart för att hushålla med resur
serna.

– Många som söker jobb hos oss har läst vår hållbarhets

– Därför är det ingen slump att vi har branschens energi

redovisning och uppskattar det vi gör. Det innebär att

snålaste butiker eller supereffektiva ruttoptimerade trans

hållbarhetsarbetet också gör oss till en mer attraktiv

porter som i många fall går nattetid när det är lite trafik och

arbetsgivare.

det går snabbt att ta sig fram, säger Katarina Rosenqvist.

Sverige i framkant
Ansvarstagande

Lidl finns i dag i 26 länder och den svenska verksamheten

Lidls hållbarhetsarbete bygger på principen att företaget

med 169 butiker ligger långt framme på hållbarhetsom

ska ta ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar i

rådet.

det dagliga arbetet.

– Hållbarhetsarbetet blir allt viktigare och vi noterar ett

– Det gör vi inom fem fokusområden, sortiment, med

stort intresse från många andra länder. Som en stor inter

arbetare, miljö, samhällsengagemang och affärspartner,

nationell aktör finns det en enorm potential om vi till

säger Katarina Rosenqvist.

sammans kan utveckla lösningar som kan användas i

En utmaning är dock att få bilden av Lidl som en på

många länder.

drivande aktör när det gäller hållbarhetsfrågor att fästa.

I dag är hållbarhet en viktig del av kunderbjudandet.

– Många uppfattar att ett lågt pris och ett hållbart sorti

– Vi har de senaste åren arbetat med ett särskilt fokus på

ment och förhållningssätt står i något slags motsatsför

sortimentet och ökat andelen ekologiska och miljömärkta

hållande, men vi vill visa att det inte alls behöver vara så.

varor kraftigt, säger Katarina Rosenqvist. Samtidigt har vi

Därför ger vi numera ut en årlig hållbarhetsredovsining,

satsat på att öka andelen svenska varor, att ha en stor andel

där medarbetare, kunder och andra intresserade kan se

MSC-märkt fisk och fler Fairtrade-märkta varor.

vad vi gör och hur vi arbetar.

Mångfalden en möjlighet

Katarina Rosenqvist bästa tips

En viktig del av hållbarhetsarbetet är att stärka rollen som

•	Se till att ledningen är engagerad i hållbarhetsfrågorna
och i ord och handling visar att hållbarhetsfrågorna är
prioriterade.

arbetsgivare och samhällsaktör, menar Katarina Rosenqvist.
– Vi har 3 200 medarbetare från många olika länder och

•	Skapa en samsyn och ett engagemang genom att sätta
upp mätbara mål och kommunicera resultaten såväl internt som externt. Det skapar engagemang och stolthet.

jobbar hårt för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Vi
spelar en viktig roll som första arbetsgivare för många
och öppnar därmed dörren till arbetsmarknaden. Dessut
om kan vi erbjuda unika möjligheter att göra karriär i en

•	Skapa en samsyn om hållbarhetsfrågor och se till att
engagera alla anställda – och glöm inte hållbarhetsfrågorna när ni välkomnar nya medarbetare.

koncern som bygger på just internationell kompetens.
Hållbarhetsaspekten spelar också en allt viktigare roll i
rekryteringen.
28

Katarina Rosenqvist, hållbarhetschef på Lidl Sverige och tidigare vd för Fairtrade Sverige
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MALMÖ J ÄRNH ANDE L

MAL MÖ JÄRNHANDEL

– Det fanns ett uppdämt behov av lättillgänglig service

absolut inte om nostalgi, framhåller Matti Jokela.

och hållbara lösningar. Jag har kunder från 15 till 100 år

– Nej, det är ett helt igenom affärsmässigt citykoncept.

och 60 procent av kunderna är kvinnor. Det tar jag som

Jag driver en rådgivningsbutik i en bransch som jag kan och

ett gott betyg. Matti själv lyfter inte fram hållbarhetsas

älskar med en affärsidé som helt och hållet är anpassad

pekten i sin marknadsföring, utan den är så självklar att

efter kundernas behov och där hållbarhetsaspekten är

den är inbakad i själva konceptet, menar han.

central.

– Min affärsidé kan sammanfattas i en enda mening.
Jag ska lösa 95 procent av kundernas praktiska problem i

Idén sprider sig

vardagsboendet på ett hållbart sätt. Därför finns jag mitt i

Intresset för Mattis koncept är stort och ToolPool-idén har

centrum, ingen behöver ta bilen hit och det jag säljer är

redan fått en efterföljare i Oslo – och fler städer står på tur.

lösningar i första hand, inte varor. För mig är det ett viktigt

– Jag har visat att konceptet fungerar och räknar med

och nödvändigt steg mot en mer hållbar konsumtion –

att inom ett par år även finnas i Lund och Helsingborg. På

något som jag verkligen brinner för.

sikt är jag övertygad om att det här konceptet kan bidra
till att öka hållbarheten i en bransch som alltför länge

Lånar ut verktyg gratis

bara har konkurrerat med pris.

Att komma in i Malmö Järnhandel är på många sätt som
att kliva in i en klassisk svensk järnhandel så som den en
gång såg ut. Här finns skruvar och verktyg längst in, en
färgavdelning i miniformat, en avdelning för trädgårds

Utlåning sätter fart på affärerna
Han lämnade jobbet på det stora byggvaruhuset och valde i stället att starta egen järnhandel mitt i
Malmö. Jag gjorde en klassisk marknadsanalys där jag utgick från kundernas behov och landade i något
som ligger väldigt nära den klassiska järnhandeln mitt i stan – men med den skillnaden att jag säljer lösningar i stället för varor, säger Matti Jokela på Malmö Järnhandel.
Matti Jokela har en gedigen erfarenhet av byggvarubran

småfix som att sätta upp en platt-TV på väggen.

schen, men kände sig med tiden allt mer obekväm med
den, som han uttrycker det, alltför ensidiga prisfoku

60 procent kvinnor

seringen.

Malmö Järnhandel är nu inne på fjärde året och allt fler

– Av alla kunder jag mött genom åren så är det bara en

produkter – plus en servicedel med en ”ToolPool” där
kunderna gratis kan få låna borrmaskiner och elverktyg
eller välja till ”Handyman-service” om de inte själva vill
göra jobbet. Dessutom erbjuds kurser och inspirations
kvällar för den som vill lära sig mer om hemmafix.
– 50 procent av hushållen i Malmö är singelhushåll,
många har inga egna verktyg och absolut ingen under 30
år har en slagborrmaskin hemma. Och hur hållbart är det
att köpa en borrmaskin bara för att sätta upp en hylla en
gång om året?
Många blir glada när de kommer in i butiken, inte
minst de lite äldre kunderna, men satsningen handlar

malmöbor har upptäckt butiken som bara ligger några

handfull som uttryckligen har varit ute efter absolut lägsta

hundra meter från Malmös citygalleria Hansa.

pris, nästan alla tycker i stället att goda råd och bra service
är viktigare.
– Det är varken hållbart eller särskilt kundvänligt att

Visste du att…
... Malmö Järnhandel har ett sortiment på 4 500 artiklar
med mycket av det som behövs för hemmafix – plus
möjligheter att antingen låna verktyg för att göra job
bet själv eller köpa till enkla hemmafix-tjänster.

behöva ta bilen till stormarknaden när du bara behöver
några skruvar och lite goda råd, säger Matti Jokela. Därför
bestämde Matti sig för att etablerade en järnhandel mitt i
stan där kunderna kan köpa vad de behöver men också få
råd och tips och, om de så önskar, även praktisk hjälp med
30

Matti Jokelas bästa tips:
•	Gör inte som alla andra utan utgå från den verklighet
du har omkring dig. Kartlägg allt från demografi till
kundbehov.
•	Gör det lätt att göra rätt för dina kunder, exempelvis
genom att skräddarsy unika tjänster för kunderna.
•	Använd sociala medier i marknadsföringen. ToolPool
hade aldrig fungerat utan Facebook.

Matti Jokela på Malmö Järnhandel
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MARTIN & SERVER A

MARTIN & SERVERA

Leverantörer utmanas vässa sortimentet
Martin & Servera är Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist och har ambitionen att vara
marknadsledande också när det gäller hållbarhet. Vi erbjuder Sveriges största ekologiska och miljö
märkta sortiment med utgångspunkten att framtidens måltid är producerad med omsorg om människor,
djur och natur, säger AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera.
Martin & Servera levererar till storkök och restauranger

en viktig faktor för vår trovärdighet. Samtidigt kan vi no

över hela Sverige och hållbarhetsaspekterna väger allt

tera att hållbarhetsarbetet också påverkar resultatet posi

tyngre i erbjudandet.

tivt, eftersom nästan allt vi gör för att bli mer hållbara har

– Hållbarhetsfrågorna är i dag en vital och integrerad

en gynnsam effekt på lönsamheten.

del i allt vi gör, säger AnnaLena Norrman. Alla som jobbar
med sortiment och inköp har med sig de här frågorna

Ledstjärnor

hela tiden. Det innebär att vi både kan vara lyhörda för

Martin & Servera arbetar utifrån de ledstjärnor för håll

vad kunderna efterfrågar och sedan föra den kunskapen

barhetsarbetet som finns i hela Axel Johnson-koncernen.

med oss till våra leverantörer och underleverantörer och

– Det handlar om att ha ett hållbart erbjudande med

komplettera med våra egna krav.

ett brett sortiment av ekologiska och miljömärkta pro

Kraftfull ökning

Foto: Magnus Fond

I dag har Martin & Servera cirka 2 000 ekologiska och/eller
miljömärkta produkter i sortimentet och såväl utbud som
efterfrågan ökar snabbt.

dukter, att bedriva en resurseffektiv verksamhet med

– De senaste fem-sex åren har vi växlat upp hållbarhets

vecklas och ta ansvar.

minskat matsvinn, en hållbar produktion med omsorg om

– Kunniga och engagerade medarbetare är helt avgö

arbetet rejält och det har skapat positiva spiraler i alla led.

människor, djur och natur, samt att vara en god arbets

rande för att kunna bedriva ett framgångsrikt hållbar

Kraven på märkning och certifiering av olika slag, som från

givare. Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att vi

hetsarbete. Därför jobbar vi mycket med utbildning och

början kunde upplevas som en tröskel, är i dag snarare en

levererar kvalitet och matsäkerhet.

kommunikation. Vi gör bland annat en årlig hållbarhets

faktor som driver utvecklingen.

redovisning för att synliggöra allt det som faktiskt görs –

Socialt fokus

men också för att lyfta fram de utmaningar som väntar på

gäller frågor som rör kvalitet, miljö, säkerhet och sociala

För ett grossistföretag handlar mycket av hållbarhetsarbe

att hanteras. Hållbarhetsredovisningen är också viktig

frågor i branschen, menar AnnaLena Norrman.

tet av förklarliga skäl om sortimentet. Men den sociala as

när vi rekryterar, eftersom många unga har ett starkt en

pekten på hållbarhet betonas allt mer.

gagemang i hållbarhetsfrågor.

Sammantaget har det skett en enorm utveckling när det

– I dag är hållbarheten en integrerad del av affären och

– Här är fortfarande mycket ogjort, men vi tycker att vi
har kommit en bit på väg, säger AnnaLena Norrman. Vi har
exempelvis sedan 2008 en uppförandekod gentemot leve

AnnaLena Norrmans bästa tips

rantörer och underleverantörer. Det innebär att vi, ofta

•	Viktigast är att komma igång. Börja med små, enkla
saker och fånga upp medarbetarnas engagemang.

tillsammans med andra företag och organisationer, driver

Visste du att...
... Martin & Servera årligen lyfter en viktig fråga inom
hållbarhet och ansvar i tävlingen Utmaningen? I täv
lingen kan restauranger och storkök vinna utbildningsoch inspirationscheckar. 2015 var temat Mångfald med
Korshags Food och Högskolerestauranger som vinnare.
2016 är temat för utmaningen "Våga vego".

på i sociala frågor genom olika typer av samarbeten. Vi stäl

•	Handling är viktigare än ord. En hållbarhetsstrategi är
viktig, men de är de många små stegen som gör skillnad
i längden.

ler krav på svenska leverantörer när det gäller exempelvis
arbetsvillkor för migrantarbetare i den ”gröna näringen”.

•	Våga sticka ut hakan genom att sätta upp mätbara mål
– och lyft även fram utmaningarna. Öppenhet och
transparens är nyckelord för framgång.

Allt viktigare vid rekrytering
AnnaLena Norrman, hållbarhets- och kvalitetsdirektör på Martin & Servera

Samtidigt strävar Martin & Servera efter att vara en god ar
betsgivare som ger medarbetarna möjlighet att växa, ut

32

33

NUDIE J EANS

NU DIE JEANS

Ekologiska jeans
Sedan 2012 är alla Nudie Jeans och denimprodukter till
verkade i 100 procent ekologisk bomull och även i andra
produktgrupper finns ett starkt fokus på hållbara materi
alval, förklarar Sandya Lang.
– Samtidigt lägger vi mycket kraft på att säkerställa att
tillverkningen sker under schyssta former och driver för
den del av tillverkningen som ligger utanför Europa aktivt
frågor som rör levnadslön.
I Nudie Jeans produktionsguide, som finns lätt tillgäng
lig på nätet, kan man se var företagets produkter tillverkas,

Sandya Lang, CSR-ansvarig på Nudie Jeans

under vilka villkor de produceras och hur kontrollen be
drivs.
– Det betyder att vi kan erbjuda våra kunder spårbarhet

Gratis lagning förlänger livet på jeansen
Nudie Jeans är modeföretaget som ända sedan starten 2001 sett till att frågor som rör hållbarhet och
schyssta arbetsvillkor löper som en röd tråd genom hela affären. Hållbarhetstänket finns i vårt DNA och
i dag går vi både bakåt i leverantörskedjan och ut mot kunderna för att knyta ihop hela kretsloppet, säger
Sandya Lang, CSR-ansvarig på Nudie Jeans.

på leverantörsnivå. Ambitionen på sikt är dock att vi ska

viktigt inte bara för att man på det sättet förlänger livet

kunna erbjuda spårbarhet ända ned på produktnivå. Kun

och sluter kretsloppet för plaggen, utan också för att det

derna ska kunna se var plagget eller accessoaren är tillver

sänder en viktig signal om att Nudie Jeans står för kvalitet

kad, hur mycket vatten som har använts, hur mycket koldi

och långsiktigt ansvarstagande, menar Sandya Lang.

oxid som har släppts ut under tillverkning och transport
och hur arbetsvillkoren är på den aktuella fabriken. Det

Ökar försäljningen på sikt

är komplext, men absolut inte omöjligt.

– En del har invänt att Repair Shops-konceptet skulle kunna
påverka försäljningen negativt, men vi ser tvärtom att det

20 Repair Shops

stärker vårt varumärke och ökar vår försäljning på sikt. Vi

Nudie Jeans är i dag ett i högsta grad internationellt företag

– Därför samarbetar vi idag med en rad andra aktörer,

Ett viktig del av Nudie Jeans hållbarhetsarbete sker ute i

får mer lojala kunder och fler besök i butiken. Den ökade

med tillverkningen huvudsakligen förlagd till Europa och

bland annat inom ramen för Fair Wear Foundation, FWF.

butikerna. Dels via medarbetarnas engagemang för att få

servicen i butikerna har också lett till mer medvetna

med försäljning och egna butiker över hela världen. Varu

kunderna att sköta sina plagg så att de håller längre, dels

kunder – och medarbetare som är mer uppdaterade och

märket förknippas med hög kvalitet, ett ambitiöst håll

för att få kunderna att lämna in trasiga eller uttjänta plagg

engagerade när det gäller hållbarhetsfrågor.

Sandya Langs bästa tips

barhetsarbete och ett starkt fokus på tillverkning med

•	Ta kontroll över din leverantörskedja, designa produkter som tål att repareras och återanvändas och satsa på
långvariga leverantörsrelationer.

rättvisa arbetsvillkor.
– Vi vill kunna stå för de produkter vi säljer och lägger
därför ned mycket möda på att ha koll på våra leverantörer,

•	Hitta din egen nisch i hållbarhetsarbetet. Börja med
konkreta, närliggande saker och höj sedan ambitions
nivån stegvis.

så att de lever upp till våra krav på miljö och arbetsvillkor,
säger Sandya Lang. Men för att kunna skapa en trovärdig
transparens och öppenhet måste vi gå längre och kolla

•	Involvera alla nivåer i företaget i hållbarhetsarbetet –
och glöm inte att få med er kunderna.

hela kedjan av underleverantörer. Det är i många fall en
stor utmaning för en relativt liten aktör som Nudie Jeans.
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– Vi satsar mycket på utbildning och information till

för reparation eller återbruk/återv inning.
– Vi har i dag ett 20-tal Repair Shops runtom i världen

medarbetarna. Kunderna förväntar sig att kunna få svar

där kunderna kan komma in och få sina jeans eller jackor

på frågor om kemikalier direkt i butiken eller via sociala

lagade utan kostnad hur många gånger som helst. Det går

medier. Och det gäller att kunna svara snabbt och korrekt.

också bra att lämna in plaggen till oss och få rabatt på nya
jeans i utbyte. En del av de inlämnade plaggen kan säljas

Visste du att…
... 100 procent av Nudies jeans och jeansjackor är till
verkade i ekologisk bomull.

som snyggt inslitna second hand-jeans, andra går till åter
vinning.
Repair Shop-konceptet har tagits emot väl. Konceptet är
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ÅHLÉNS

ÅHL ÉNS

Grön etikett gör det lätt att göra rätt
Med den gröna etiketten Bra val erbjuder Åhléns kunderna hjälp att hitta hållbara varor. Vi vill att det
ska vara lätt att göra rätt när du handlar i varuhuset eller på webben. Med Bra val kan du som kund känna
dig trygg med att du väljer varor som tar extra hänsyn till miljö och människor, säger Anita Falkenek,
hållbarhetschef på Åhléns.
Med cirka 70 varuhus i Sverige och 3 000 medarbetare och

Visste du att…
... Åhléns har minst en hållbarhetsambassadör i varje
varuhus runtom i landet som samordnar hållbarhets
arbetet och arbetar för att engagera medarbetare och
kunder.

omkring 80 miljoner kunder per år är Åhléns ett av han
delns starkaste varumärken. Hållbarhet är en viktig del av
Åhléns och företaget har en tydlig strategi för hur påver
kan på människor, natur och miljö ska minimeras – och
helst vändas till en positiv påverkan.
– Vi har som aktör inom detaljhandeln ett stort ansvar.
Vi har kommit långt med att hitta ett systematiskt arbets

ment från mode, skönhet och media till heminredning.

sätt i hållbarhetsfrågor, där hållbarhetsaspekten finns

För att en vara ska få lov att klassas som Bra val, måste pro

integrerad i affären, säger Anita Falkenek.

dukten uppfylla någon av sex kategorier, såsom exempel
vis ekologiskt, återvunnet eller miljömärkt.

Koll på leverantörskedjan
Men det finns, påpekar hon, många utmaningar på vägen.

Hållbarhetsambassadörer

En stor utmaning är att med ett så omfattande sortiment

För medarbetarna har Åhléns fokusering på hållbarhets

som Åhléns har verkligen kunna ha koll på leverantörs

frågor bidragit till att öka stoltheten och engagemanget

kedjan för att säkerställa att varorna producerats enligt

över det egna företaget, menar Anita Falkenek.

de krav som företaget ställer när det gäller miljö och ar

– Det finns i dag minst en hållbarhetsambassadör på

betsvillkor.

varje varuhus med extra mandat och utbildning och som

Åhléns hållbarhetsstrategi vilar på fyra ben: erbjudande,

kan driva på i hållbarhetsfrågor.

produktion, drift och samhällsengagemang. Och arbetet

Möjligheten att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor har också

följs upp med årliga hållbarhetsrapporter där aktiviteter

blivit en positiv HR-fråga där medarbetarna får möjlighet

och utmaningar redovisas.

att bredda sin kompetens och i förlängningen förbättra

– Just att vi mäter och följer upp det vi gör inom hållbar

sina karriärmöjligheter. Samtidigt har det inneburit att

hetsområdet är viktigt. Det kan exempelvis vara energiför

Åhléns generellt har blivit bättre på att fånga upp frågor,

brukning eller antal leverantörer med godkända gransk

synpunkter och önskemål från kunderna i butiken och

ningar. Att få se resultatet svart på vitt ger en aha-upplevelse

via sociala medier.

för många och skapar ett engagemang i hållbarhets

– Åhléns vill vara ett medvetet och kundfokuserat företag

frågorna, säger Anita Falkenek.

som tar ansvar och hjälper kunderna att göra rätt val för
ett mer hållbart liv.

Stolt över Bra val
Satsningen på ett speciellt sortiment, Bra val, med särskilt

Anita Falkeneks bästa tips:

bra produkter ur hållbarhetssynpunkt är en viktig del i

•	Använd sunt förnuft och försök tänka hur olika åtgärder
kan bidra till att minska resursanvändningen. Det som
är bra för ekonomin är ofta bra för klotet.

Åhléns hållbara erbjudande, menar Anita Falkenek.
– Bra val påverkar hela företaget från inköp till mark
nad och kommunikation som vänder sig direkt till kun

•	Samarbeta med andra. På så vis kan du uträtta mer,
utan att behöva göra allt själv.

derna. Vi är stolta över vad vi hittills har åstadkommit vad
gäller Bra val, men vi har mycket kvar att göra för att yt

•	Försök engagera dina kolleger och hitta knapparna som
kan få igång engagemanget just på ditt företag.

terligare kunna bredda utbudet.
– Bra val-sortimentet finns idag i alla delar av vårt sorti
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Anita Falkenek, hållbarhetschef på Åhléns
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E

G

stället anpassas efter vad miljön
och människors hälsa tål och vi bör
långsiktigt investera i dessa resurser.

W

S

BSCI , Business Social Compliance Ini-

E K O LO GISKT F O TAVT R YC K – är ett

GA R M E N T C O LLE C TI N G – H&Ms

tiative – är ett europeiskt affärsdrivet

mått på hur vi människor påverkar

globala insamlingsinitiativ för insam-

initiativ där företag samverkar kring

planeten och den förbrukning av na-

ling av gamla plagg i butik. Med detta

en gemensam uppförandekod och

turresurser som går åt på grund av

initiativ vill man uppmuntra kunder

samarbetar vad gäller granskning, upp-

våra produktions- och konsumtions-

att ta med oönskade kläder (oavsett

följning och utbildning av leverantörer.

vanor. Till exempel skogar, hav, sötvat-

märke) tillbaka till butik runt om i värl-

ten, mark, luft, djur och växter. Svensk-

den för att ges ett nytt liv. Genom att

ar har ett genomsnittligt ekologiskt

samla in begagnade kläder vill man

fotavtryck på 6,4 globala hektar och

bidra till att minska textilavfall och

ligger på 10e plats över länder med

förvandla gamla textilfibrer till nytt

störst fotavtryck per person. Om alla

garn och nya produkter.Idag finns det

CIRKULÄR E K O NO MI – inspireras av

hade ett lika stort avtryck som vi, skulle

flera svenska klädkedjor som erbjuder

där man väger in andra värden än en-

www.prevent.se

naturens kretslopp. Avfall ska minime-

vi behöva 3,7 jordklot. Källa WWF

kunder att lämna in gamla kläder i

bart de ekologiska och ekonomiska,

Arbetsmiljö i samverkan

butik i utbyte mot en värdecheck.

exempelvis förekomst av barnarbete,

www.bsci-intl.org

C
ras och material och produkter bör
recirkulera. Biologiskt material komposteras, övrigt material och produkter
designas så att de i första hand går att

F

H

återanvända. Därefter sker material
återvinning och i sista hand förbrän-

FA I R W E A R F O U N DATI O N – FWF är

ning för energiutvinning. Detta inspi-

ett internationellt så kallat flerparts

H Å LLBA R U T VE C KLIN G – definieras

rerar till nya affärsmodeller som är

initiativ där företag, fack och organisa-

som en utveckling som tillfredsställer

cirkulära i stället för linjära, vilket är

tioner gått samman för att gemen-

dagens behov utan att äventyra kom-

vanligast idag.

samt hitta hållbara lösningar för

mande generationers möjligheter att

H ÅLLBARH E TS RE D OV I S N I N G –

företag kan informera externt om sitt
hållbarhetsarbete i form av en separat
rapport, eller som en del av en årsredovisning. Den vanligaste formen för
hållbarhetsredovisning sker enligt
GRI, Global Reporting Initiative, som
tagits fram som en global ”standard”
och används av till exempel statliga
bolag.

L
LE V N AD S LÖN – en lön som täcker en

familjs grundläggande behov, såsom
mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning för barn, sjukvård samt lite
extra för sparande och/eller oförutsedda händelser.

S LUTN A K RE TS LOPP – genom att

Bra länkar för dig som vill veta mer om

produkter, material och resurser till-

hållbarhet:

varatas genom hela värdekedjan och

www.svanen.nu

återanvänds eller återvinns till nya
material och produkter, undviker man
att saker blir avfall. På så sätt minskar
man resursförbrukningen och resurs
slöseriet.

Miljömärkning
www.naturskyddsforeningen.se
BraMiljöval
www.institutetmotmutor.se
Regler kring gåvor o representation

S OC I ALT F OTAV TRYC K - kan enklast

sammanfattas som en livscykelanalys

fackliga rättigheter, arbetsmiljöfaktorer, löneaspekter, det vill säga vilken
social påverkan produktionen och
hanteringen av en vara/produkt har på
det omgivande samhället.
S P ÅRBARH E T – möjligheten att spåra

produktionsprocessen bakåt i pro-

www.csrkompassen.se
Hjälpverktyg för leverantörsstyrning

Business for social Compliance
initiative
www.fairwear.org
Fair Wear Foundation
www.naturvardsverket.se
Naturvårdsverket
www.kemi.se

duktionskedjan, ända ner till råvaran.

Kemikalieinspektionen

förbättrade arbetsvillkor i producent-

tillfredsställa sina behov. Begreppet

Inkluderar transporter, miljö och ar-

www.fairaction.se

CSR , Corporate Social Responsibility

länderna. FWF har tagit fram ett kon-

lanserades i Brundtlandrapporten

betsförhållanden och i förekomman-

Responsible Business

– står för företagens sociala ansvar.

trollsystem där rapportering, uppfölj-

1987 och har fått omfattande sprid-

de fall också djurhållning.

Uttrycket CSR definieras lite olika men

nings- och förbättringsmetodik ingår.

ning världen över.

www.fairtrade.se

och miljömässig hänsyn i sin verksam-

FA I R T R A D E är en oberoende pro-

Hållbarhet delas in i:

het för att på så sätt bidra till ett bätt-

duktmärkning som syftar till att skapa

re samhälle. Det kan omfatta allt från

förutsättningar för odlare och anställ-

välgörenhet på den lokala arenan till

da i utvecklingsländer att förbättra

arbete i leverantörsländer för att för-

sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtra-

bättra arbetares löner och villkor.

de handlar inte bara om att få en bätt-

innebär att företag frivilligt tar social

re ekonomisk situation utan tittar
CYKLISKA S I L I K O NE R – en grupp

även på frågor som rör demokrati, or-

ämnen som är vanligt förekommande

ganisationsrätt samt miljöhänsyn i

i kosmetiska produkter. De gör till ex-

produktionen.

empel att hudkrämer blir lättare att

•	Social hållbarhet som handlar om

effekter på hälsan.

tion som arbetar med målet att främja

dynamiskt samhälle där grundläg-

vande hav. Genom sitt certifierings-

gande mänskliga behov uppfylls.

och miljömärkningsprogram arbetar

•	Ekologisk hållbarhet som handlar
om att hushålla med mänskliga och
materiella resurser på lång sikt.
•	Ekonomisk hållbarhet som exem-

regerat och ojämlikt samhälle och

silikoner misstänks kunna ha negativa

en global, icke vinstgivande organisahållbara fiskemetoder och bidra till le-

växt inte får ske till priset av ett seg-

tisk funktion i hårprodukter. Cykliska

M S C – Marine Stewardship Council är

att bygga ett långsiktigt stabilt och

pelvis betyder att ekonomisk till-

smörja på huden och har en antista-

M

man för att säkra upp att MSC-märket
endast används på fisk och skaldjur
från hållbara fisken, certifierade mot
MSC:s miljöstandard.

Rättvisemärkt Sverige
www.globalreporting.org

U

Hållbarhetsrapportering
www.unglobalcompact.org

UP PF ÖRAN D E K OD – riktlinjer för hur

ett företag eller en organisation ska

www.sustainabledevelopment.un.org

bedriva sin verksamhet på ett etiskt,

FNs nya hållbarhetsmål

socialt och/eller miljömässigt riktigt

www.miljomal.se

sätt. Koden underlättar för företag att

Den svenska miljömålsportalen

kunna försäkra sig om att deras pro-

www.naturvardsverket.se/emas

dukter är tillverkade under goda arbetsförhållanden. Det innefattar vanligtvis
krav och riktlinjer för arbetsmiljö,
brandsäkerhet, arbetstider, löner,
fackföreningsfrihet och förbud mot
barnarbete.
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FNs nätverk för hållbart företagande
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Miljöledningssystem för SME

Ordlista

Ordlista

B

en förstörd miljö. Samhället bör i

svenskhandel.se

