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Åhléns rapport 2016 

Nedan finns en sammanställning om hur Åhléns har arbetat med olika frågor som har relevans till de 

svenska miljömålen. Mer information finns på http://www.ahlens.se/cms/20160313_225557 

På Åhléns hemsida finns också kvartalsrapporter och årliga hållbarhetsrapporter där man kan läsa mer 

om Åhléns hållbarhetsarbete. http://www.ahlens.se/cms/20160115_134327  

 

Åhléns: Communication on Progress för de svenska miljömålen 

 Mål: Beskrivning: Hänvisning: Kommentar för 2016 

 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska 
stabiliseras på en nivå som innebär att 
människans påverkan på klimat-systemet inte 
blir farlig.  

http://www.ahle
ns.se/cms/2016

0313_225557 

Vi har ökat andelen Bra val, vilket indirekt 

minskar CO2 utsläppen.  

Vi har tillfört Better Cotton, vilket också anses ha 

mindre effekt på klimatet än konventionell 

bomullsodling.  

Återanvänding av galgar vilket minskar 

nyproduktion av dessa från fossila material.  

 

 

Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 

-:- Inga signifikanta aktiviteter som bidrar till målet 

under 2016. 

  

 

Bara naturlig 
försurning 

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. 

-:- Användning av FSC-certifierat trä i många 

produkter.  

Ökad andel Better Cotton bomull.  

  

 

Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte 
hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

-:- Ökat andelen Bra val som bidrar till minskad 

kemikalieanvändning.  

Uppdaterat våra kemikaliekrav och än bättre gjort 

tydligt hur produkter ska testas för att inte 

tveksamma ämnen ska finnas i produkten.  

Köper läger från LWG-granskade garverier.  

  

 

Skyddande 
ozonskikt 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det 
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

-:- Vi använder enbart godkända köldmedier.  

Vi säljer inte sprayflaskor med ozonpåverkande 

drivgaser. 

  

http://www.ahlens.se/cms/20160313_225557
http://www.ahlens.se/cms/20160115_134327
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Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska 
mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning. 

- Inte relevant för Åhléns. 

  

 

Ingen 
övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och 
vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten. 

-:- Vill öka andelen ekologiskt odlade råvaror.  

Bra val, där Ekologiskt ingår, har ökat under 

2016.  

  

 

Levande sjöar 
och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. 

-:- Bra val -sortimentet minskar mängden 
kemikalier, exempelvis de som är miljömärkta, 

svalanmärkta och ekologiska. 

Bra val har ökat under 2016. 

     

 

Grundvatten av 
god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

-:- Ökat andelen Bra val som bidrar till minskad 

kemikalieanvändning.  

Uppdaterat våra kemikaliekrav och än bättre gjort 

tydligt hur produkter ska testas för att inte 

tveksamma ämnen ska finnas i produkten.  

Köper läger från LWG-granskade garverier. 

 

 

Hav i balans 
och levande 
kust och 
skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden ska bevaras. 

-:- Vi använder ej icke-nedbrytbara mikroplaster i 
våra egna skrubbing-produkter, och 

rekommenderar varumärken detsamma. 

Ökat andelen Bra val som bidrar till minskad 

kemikalieanvändning.  

Uppdaterat våra kemikaliekrav och än bättre gjort 

tydligt hur produkter ska testas för att inte 

tveksamma ämnen ska finnas i produkten.  

  

 

Myllrande 
våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och 
vattenhushållande funktion i landskapet ska 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras 
för framtiden. 

-:- Ej relevant. 

  

 

Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

-:- Vi verkar för hållbar palmolja genom att ställa 

krav och genom ett branschinitiativ.  

Bra val omfattar FSC som bidrar hållbart 

förvaltad skog. 
 

  

 

Ett rikt odlings-
landskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

-:- Utbudet av ekologiska varor samt bomull av 

Better Cotton ökar.  
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Storslagen 
fjällmiljö 

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet 
vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. 

-:- Ej relevant. 

  

 

God bebyggd 
miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 

-:- Våra varuhus finns ofta i städernas centrum, och 
vi ser gärna fortsatt levande stadskärnor med 

lönsam handel. 

  

 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. 

-:- Vi verkar för hållbar palmolja genom att ställa 

krav och genom ett branschinitiativ.  

Bra val omfattar FSC som bidrar hållbart 

förvaltad skog. Ekologiskt och Better Cotton.  

Vi har inköpskrav som inte tillåter att 

utrotningshotade arter används.  

  

 

Generations-
målet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. 

-:- Se mål 1-16 

 

För instruktioner om hur man redovisar företagets bidrag till uppfyllelsen av de svenska miljökvalitetsmålen, se Miljömålsportalen 

http://www.miljomal.se/sv/Vem-gor-vad/Naringslivet/Sa-kan-foretag-visa-sitt-miljomalsarbete/

