
	  

Om Åhléns	  
Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Nordens starkare varumärken med 76 varuhus i Sverige och 30 butiker i Norge. Vår 
mission är att förenkla, förbättra och förgylla livet för våra kunder varje dag. Under 2014 omsatte Åhléns 4,9 miljarder och 3 000 skickliga medarbetare 
mötte 80 miljoner kunder. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axstores. www.ahlens.se	  
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För femte året i rad lanserar Åhléns sin hållbarhetsrapport, som presenterar de aktiviteter 
och utmaningar som hanterats under året. Under 2014 har flera nya Bra Val-produkter 
lanserats. Kundernas kännedom om Åhléns hållbarhetsarbete har ökat efter den 
uppmärksammade kampanjen med en Bra Val-inredd lägenhet på AirBnB. Åhléns har  
också infört en ny affärsetisk kod för alla medarbetare, uppnått målet om minskad 
elanvändning i varuhusen och samlat in över två miljoner kronor till olika organisationer. 	  

Under 2014 införde Åhléns en ny organisation och tog beslut om en ny affärsetisk kod som skrivs på av  
alla medarbetare. En satsning på hälsa och friskvård för medarbetare kallad ”Vågen” har också sjösatts.  
Den ska uppmuntra till ökad fysisk aktivitet och en balanserad livsstil, för att öka medarbetarnas motivation, 
välbefinnande och minska sjukfrånvaron. Under året infördes även nya mångfaldsmål gällande 
könsfördelning, genomsnittsålder och internationell bakgrund.  
	  

Flera nya Bra val-produkter har lanserats, bland annat inom barn och heminredning. I april möter kunderna 
en helt ny kollektion inom Mode och Barn, Green Collection, med produkter gjorda av ekologisk bomull, 
återvunnen polyester och lyocell.  
	  

- Under 2014 har vi implementerat en ny verksamhetsmodell inom Åhléns, där hållbarhetsarbetet utgör en 
viktig del. Det innebär bland annat ökat fokus på att testa produkterna för att säkerställa bra produktkvalitet 
och att vi har infört tydliga processer för att klara EUs nya Timmerförordning, säger Anita Falkenek, 
hållbarhetschef på Åhléns.	  
	  

Åhléns har fortsatt arbetet med att förbättra arbetsvillkoren hos sina leverantörer och skärpt åtgärderna för 
de som inte svarar upp mot kraven. För att ytterligare öka sitt miljöfokus i leverantörskedjan har Åhléns även 
ingått medlemskap i BEPI och LWG, för minska miljöeffekterna vid produktionen av varor och läder. 	  
	  

- Målet att minska vår elanvändning med 20 procent 2014 jämfört med 2009 har så gott som uppfyllts i 
varuhusen och under det senaste året har varuhusen minskat elförbrukningen med 3,1 procent. Vi har även 
minskat koldioxidutsläppen från transporterna och upphandlat avfallshanteringen centralt för 22 varuhus, för 
att minska miljöpåverkan och kostnader, fortsätter Anita Falkenek.    
	  

Genom olika samarbeten har Åhléns möjliggjort för sina kunder att skänka sammanlagt 2,3 miljoner kronor 
till olika välgörenhets-organisationer såsom Läkare utan gränser. Åhléns har även fortsatt att skänka osålda 
varor till Stadsmissionen och Myrorna. 
	  
Läs	  hela	  hållbarhetsrapporten	  på	  http://www.ahlens.se/vart-‐ansvar/hallbarhetsrapporter/	  	  	  
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:	  
Monica Hultgren, Presskontakt Åhléns, tel: 070-556 4583 mail: mhu@ahlens.se 	  


