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Förslag på aktiviteter Alla kan göra   
Samarbete 
behövs 

Idéer till 
Ahlsell 

Närproducerat, märka upp 

produkter som är närproducerat 

 

X   

Ställa krav på biobränsle i 

transporter 

 

X   

Förpackningarna att vi använder 

mycket plast i vårt emballage 

 

X   

Returflödet av kabeltrummor och 

annat material från arbetsplatser för 

att fylla annars tomma lastbilar  
X X X 

Begreppet Hållbarhet måste 

förtydligas X   

Hållbarhet bör premieras i 

marknadens alla delar X X  

Förfrågningsunderlag (beställare) 

bör omfatta krav på fullständig 

hållbarhetsdokumentation 

X   

Hållbarhets-”bedömda” sortiment 

kan framhävas på ett tydligare sätt i 

web-butiker 
  X 

Förpackning och transporter och 

dessa respektive delar kan 

hållbarhetsoptimeras i mycket stor 

utsträckning. Optimera 

förpackningar. Fyllnadsgrad i bilar 

X X  

Livscykelkostnader värderas inte 

utan står i skuggan av garantitid  X  

Vision – att valet av hållbara 

produkter/artiklar ska resultera i det 

billigaste resultatet 
X X  
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FN:s globala hållbarhet mål ska 

kopplas till respektive bolags 

kärnverksamhet 
X   

Företag – (ex Ahlsell) – ska berätta 

om vår mission, vision och mål när 

vi berättar om oss. Inte hur många 

butiker vi har. Publiken ska veta vad 

vi står för – då stärks varumärket 

och kunder är villiga att betala för 

produkter som inkluderar 

hållbarhetskriterier  

X  X 

Det behöver finnas en basnivå för 

leverantörer som ska finnas i 

Ahlsells butiker. Vi behöver kunna 

stänga ute leverantörer som inte 

lever upp till grundläggande krav 

utifrån målen 

 

  X 

Ta fram gemensam CO2 ekvivalent - 

från ax till limpa 
X X  

Ett certifieringsorgan för att undvika 

begränsad produktutveckling 

 

X X  

Förpackning och emballage - 

reducera metall i ovanstående ex. 

säkerhetsnål i kläder 

X   

Repair" cirkulär ekonomi för 

återanvändning av ex. kläder (repair 

shop…) 

X X  

Samordna märkning X X  

Väga in andra parametrar än pris, 

arbeta med kostnadsmodeller – inte 

prismodeller 

 

X X  

Våga tacka nej till dem som inte 

uppfyller kraven. Hjälpa kunderna 

att ställa rätt krav. 

  X 

Märkning. Göra det enklare att hitta 

bättre alternativ. 
X X X 
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Många små pusselbitar som 

samverkar Gemensamt erbjudande 

till kund via Ahlsell Sverige AB 

X X X 

Ställa krav i avtal: mätbarhet, 

uppföljning och transparans. 

Återkoppling till leverantör. 

  X 

Planera bättre. Konsolidering kräver 

god planering. 
  X 

 


