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Clas Ohlson fasar ut engångsgrillen ur sortimentet – satsar på 
smarta portabla alternativ 

Under 2019 fasar Clas Ohlson ut försäljning av engångsgrillar för att istället satsa 
på smarta portabla grillar. Initiativet är en del av företagets hållbarhetsagenda, där 
utfasning av produkter med negativ miljöpåverkan sker löpande.  

För en knapp månad sedan meddelade Clas Ohlson att företaget under 2019 kommer att 
fasa ut engångsartiklar av plast ur sortimentet och nu följer beskedet om engångsgrillen 
som försvinner ur sortimentet på grund av miljöskäl.  

- Engångsgrillen är en produkt som bidrar till nedskräpning, den är inte resurseffektiv och 
den hamnar tyvärr ofta i soporna istället för att sorteras på rätt sätt. Därför har vi beslutat 
att fasa ut produkten ur vårt sortiment. Vårt fokus framöver kommer att vara smarta 
portabla alternativ till engångsgrillen och flera nyheter lanseras redan nu under våren, 
säger Nina Cronehag, Business Leader på Clas Ohlson.  

Clas Ohlson har som mål är att andelen produkter för en mer hållbar livsstil ska uppgå till 
25 procent av bolagets totala försäljning år 2020. Det innebär att företaget aktivt och 
kontinuerligt tar in produkter som på ett eller annat sätt är mer resurseffektiva och mer 
miljövänliga än jämförbara produkter i sitt segment, samtidigt som man också tar bort 
mindre bra alternativ ur sortimentet, som till exempel engångsgrillen. 

Se Clas Ohlsons sortiment av portabla gasol-, gas- och kolgrillar här. 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29, niklas.carlsson@clasohlson.se 
 

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på 
fem marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8 miljarder kronor. Vår aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje dag vill hjälpa och 
inspirera människor att förbättra sin vardag genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva priser. Läs 
mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i varje hem på about.clasohlson.com. 

https://www.clasohlson.com/se/campaign/co-portable-grills
https://about.clasohlson.com/sv/

