
Handbok för 
ett grönare
kontor



2

H
ål

lb
ar

a l
ösningar (%)

lönsam

het (EBIT)

Långsiktigt hållbar Nöjda medarb
et

ar
e 

( N
P

S)

Minska vår klimatpåverkan (CO
2)

KUND-
ERBJUDANDE

Ett hållbart 
kontorsliv

LÖNSAMHET MÄNNISKAN

MILJÖ

Hur vi hanterar hållbarhetsfrågorna är en allt viktigare  
parameter i köpbeslutet för våra kunder, för att vi ska 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och vara 
relevanta för våra kunder och andra intressenter både 
idag och i framtiden.

Kort om oss 
Office Depot har cirka 250 medarbetare och är verk- 
samma inom detaljhandeln med ett brett utbud av 
produkter för kontoret. Företaget riktar sig framför 
allt till företagskunder men också till privatpersoner 
via butiksverksamhet och internetförsäljning.  
Förutom försäljning av kontorsvaror erbjuder företaget  
tjänster och service kopplat till kontorsverksamhet. 

Office Depot bedriver verksamhet i Sverige och har i 
dagsläget 45 enheter i form av ett centrallager i  
Strängnäs, två kontor i Stockholm och Göteborg  
samt 42 butiker fördelade i landet. Varumärket har 
sitt ursprung i USA och finns i mer än 50 Iänder. 
Företaget har ingen egen tillverkning utan köper in 
färdiga produkter tillverkade av andra producerande 
aktörer för att sedan sälja produkterna vidare.  

Vår vision 
Vår vision är att ge människor som jobbar på kontor 
ett enklare, bättre och mer hållbart kontorsliv. Genom 
att erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud av kon-
torsvaror levererade till rätt plats, i rätt tid och till rätt 
pris via butiker, internet eller telefon är vi en one-stop-
shop. Våra kunder ska enkelt kunna vända sig till oss 
så fort något behövs till kontoret. 

Vad gör vi då som företag för att verka i en mer hållbar 
riktning?  
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Office Depots hållbarhets- 
strategi 
Office Depot har utformat en hållbarhetsstrategi med  
avsikt att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå. Ambi-
tionen med strategin är att anta ett utifrån- &  
in-perspektiv där vi är lyhörda för våra intressenters krav, 
behov och önskemål. Vår hållbarhetsstrategi utgör en 
stabil grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete.
Ett hållbart företagande utgör ett fundament i vår  
affärsmodell, vilket innebär att vi lyssnar på våra  
intressenter, utvecklar vårt erbjudande utifrån kunder-
nas krav, behov och förväntningar och tar vårt ansvar 
i värdekedjan. Så skapar vi värde och verkar för ett 
hållbart kontorsliv.

Vår hållbarhetsstrategi är baserad på fyra fokus- 
områden: 

• Vårt kunderbjudande 
• Miljö 
• Människan 
• Lönsamhet 

Respektive identifierad central hållbarhetsfråga har 
adresserats det fokusområde där vi bedömt att det 
naturligt hör hemma. Målsättningen är att skapa 
värde för våra viktigaste intressenter och för sam-
hället i stort. Det innebär att vi ska vara varsamma 
om de resurser vi behöver samt att vi är effektiva, 
ansvarsfulla och levererar hållbara lösningar med 
minimal påverkan på miljön. 

Arbetet för att integrera hållbarhet i hela verksam-
heten utgår från vår metod med begreppen Buy, Be, 
Sell & Tell vilken täcker in samtliga aspekter av vår 
värdekedja.

På Office Depot vet vi hur viktigt det är att ”walk the talk”. Hur hanterar 
vi då själva hållbarhetsfrågorna och vad gör vi för att vår verksamhet 
ska vara så hållbar som möjligt?

”Walking the talk”
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Utgångspunkten för detta arbete är att beräkna 
företagets klimatavtryck. Beräkningen ger oss en 
översikt över var koldioxidutsläppen sker och hur 
stora de är, vilket i sin tur utgör ett underlag för att 
sätta upp mål för utsläppsminskningar. 

Klimatberäkning enligt GHG Protocol
Uppdraget att klimatberäkna företagets verksamhet 
har genomförts tillsammans med en extern hållbar-
hetskonsult och innefattar datainsamling, beräknin-
gar och en slutlig rapport över klimatpåverkan med 
förslag till åtgärder för att minska företagets klimat-
påverkan. Office Depot har ambitionen att årligen 
klimatberäkna företagets verksamhet.

Office Depot har tillämpat den internationella redovis-
ningsstandarden GHG Protocol Corporate Standard 
vid beräkning och rapportering av företagets klimat-
påverkan. Följs GHG Protocol´s principer kan rappor-
teringen användas för att hantera, kommunicera och 
jämföra utsläpp på ett effektivt sätt över tid. 

Enligt GHG-protokollet delas utsläpp in i tre så kallade 
”Scope”. Verksamheter har varierande förutsättningar 
vilket innebär att olika kategorier anses relevanta 
beroende på vilken verksamhet som analyseras. 
Utsläppen redovisas i enheten koldioxidekvivalenter 
[CO2-ekv] vilket är ett mått där hänsyn tas till hur olika 
växthusgaser bidrar till växthuseffekten och global 
uppvärmning sett över tid. 

GHG Protocol Corporate Standard ger vägledning i 
hur utsläppsaktiviteter inom de olika scopen kan  
identifieras och redovisas systematiskt. I enlighet 
med GHG-protokollet, och ”Corporate standard” 
inkluderas Scope 1 och 2 samt relevanta utsläpps-
kategorier från Scope 3 i denna klimatberäkning. 

Anledningen till valet av en förenklad analys enligt 
Corporate Standard där vi redovisar olika kategorier 
i scope 3 som bedömts relevanta och möjliga att få 
fram är den begränsade tillgången till data och extern 
information.

I figuren ovan visas ingående utsläppskategorier inom respektive scope vilka ligger till grund för vår klimatberäkning

Design Goodpoint

Sammanställning av utsläpp
Utsläppen har beräknats genom att multiplicera insamlade data med relevanta emissionsfaktorer. I de fall där det 
är möjligt har emissionsfaktor och/eller emissionsdata erhållits från Office Depots leverantör eller kund och i vissa 
fall har standardiserade värden valts utifrån specificerad information från erkända emissionsdatabaser. 

Totala utsläpp 2019 2020 2021

ton Co2-ekv

Scope 1 139,8 507,3 678,0

Person- och tjänstebil 127,7 113,3 91,6

Lastbil 12,1 394,0 586,4

Scope 2 469,5 411,2 417,6

Elektricitet 225,1 209,3 210,8

Värme/Kyla 244,4 202,0 206,8

Scope 3 2 866,8 2 352,9 2 111,7

Sjöfart uppströms 103,7 92,9 83,9

Lastbil uppströms 1 479,1 1 432,0 1 107,0

Lastbil nedströms 1 086,0 775,0 851,4

Brännbart grovavfall 49,8 28,3 38,0

Utsorterat avfall 4,1 3,6 4,0

Elektronik 109,9 17,9 14,9

Farligt avfall 34,2 3,3 12,6

Totalt 3 476,1 3 271,4 3 207,4

Inom hållbarhetsstrategins fokusområde ”Miljö” står aktiviteter för  
att minska företagets negativa klimatpåverkan högt på dagordningen.  
Vi på Office Depot är fast beslutna om att minska verksamhetens  
negativa klimatpåverkan.

Att minska vår klimatpåverkan  
– en allt viktigare fråga!
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Av sammanställningen framgår att utsläpp i scope 1 
är betydligt mindre 2019 jämfört med 2020 och 2021, 
men att fallet är det omvända för utsläpp i scope 3. 
Trots variationen inom Scopen förblir totala mängden  
utsläpp relativt oförändrad sett till de tre åren. Detta 
beror huvudsakligen på att en egenägd lastbil har 
transporterat varor under 2020 och 2021 vilket gör att 
aktivitet som under 2019 registrerades under Scope 3 
nu i stället registreras under scope 1.

Klimatreducerande åtgärder
Arbetet med att klimatberäkna företagets verksamhet  
har medfört flera förslag till åtgärder inom en rad 
olika områden för att minska verksamhetens klimat-
påverkan. Många åtgärder är direkt kostnadsmini-
merande och vissa påverkar varken inkomster eller 
utgifter medan andra kan innebära vissa kostnader. 

Enligt Office Depots klimatrapport för 2019–2021 är 
det transporter som bidrar med den största påverkan 
vilket innebär att det just är inom dessa kategorier 
som klimatreducerande åtgärder kan göra störst 
nytta. Den relevanta men i dagsläget exkluderade 
kategorin ”Inköpta varor och tjänster” förväntas dock 
bidra med stor påverkan vilket innebär att vi redan 
nu tittar på direkta åtgärder, eller riktlinjer, kopplat till 
denna kategori innan inventeringen av nuläge genom-
förs. Detta då det för att kunna utvärdera mål satta 
i enlighet med Parisavtalet krävs en inventering av 
nuläget för att kunna jämföra genomförda åtgärder. 

Med avstamp i denna första klimatberäkning och ett 
fortsatt arbete med att vidareutveckla våra klimat-
beräkningar har vi ambitionen att så småningom 
genomföra rapporteringen enligt den kompletterande  
standarden, Scope 3 – standarden, vilket är en 
förutsättning för att specificera mål enligt Paris-
avtalet, t ex SBTi, och gör det möjligt att jämföra 
klimatreduktionen över tid mot given målsättning. 

Ton CO2-ekv

Toner och bläck
Idag används skrivare och kopieringsmaskiner på näs-
tan alla kontor och därför är toner och bläck nödvändiga 
produkter att köpa in. 

Miljöpåverkan
Toner och bläck kan innehålla miljöfarliga ämnen som 
bly, kadmium, kvicksilver och krom. När man återvinner 
dessa produkter bidrar man till minskat resursslöseri 
och man möjliggör att varan tas om hand om på ett 
riktigt sätt. 

Miljötips
ü Ta hand om de toner och bläckpatroner som ni  
 har förbrukat och se till att de återvinns på ett  
 hållbart sätt. Vi hjälper dig gärna med detta. 

ü Välj miljömärkta toner och bläckpatroner.

Papper
Papper spelar en viktig roll på kontoret. Många produk-
ter på vårt kontor är gjorda av papper som t ex mappar, 
pärmar, mjukpapper och självklart kopieringspapper. 
Pappers- och träprodukter är naturliga och ofarliga att 
använda, men det är ändå viktigt att man väljer miljöan-
passade produkter med så liten påverkan som möjligt 
på skog, växter och djur. 

Miljöpåverkan
Den största miljöpåverkan sker vid tillverkning av papper 
och vid avverkning av skog. Tillverkningen orsakar dels 
utsläpp i luft och vatten, dels förbrukning av energi. 
Avverkning av skog kan leda till att markytan förstörs av 
skogsmaskinerna. I skogsbruket får, i vissa fall, också 
lövträd lämna plats för barrträd, vilket hotar den biologiska 
mångfalden. Miljöutvecklingen inom pappersindustrin 
har varit enorm under det senaste decenniet. Utsläpp i 
samband med blekning har minskat, andelen retur- 
papper har ökat och kraven på hållbart skogsbruk blir  
mer tydliga. Med hållbart skogsbruk menas ett skogsbruk  
som tar hänsyn till den biologiska mångfalden liksom till 
sociala och ekonomiska aspekter. Biologisk mångfald 
är en förutsättning för ett ekologiskt hållbart samhälle. 
Det är också viktigt att ta social och ekonomisk hänsyn 
för att på så vis säkra urbefolkningars rätt att nyttja 
sina marker samtidigt som man vill säkerställa att ett 
långsiktigt skogsbruk bedrivs.

Nedan beskriver vi de produktområden som har störst miljöpåver-
kan på kontoret. Vi beskriver hur dessa typer av produkter påverkar 
miljön och vad vi som konsumenter kan tänka på för att minimera 
den negativa effekten. 

Gör ett mer hållbart val!

MILJÖPÅVERKAN

Använd e-fakturor. 
Både till och från  
företaget, är både 
bra för företaget 
och dess kunder 
och leverantörer.  

MILJÖTIPS
ü Välj pappersprodukter som baseras på returpapper 

ü Välj miljömärkta fukthäftande kuvert 

ü Välj miljömärkta återvinningsbara etiketter 

ü Välj träryggspärmar eller pärmar tillverkade av returpapper  

ü Återvinn det egna pappersavfallet.
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Släck alla lampor 
och stäng av all  

kontorssutrustning 
när du lämnar  

kontoret.

Plast
Plast är ett ämne som används i många typer av  
kontorsmaterial. Den tillverkas vanligtvis av råolja som 
är en icke förnybar råvara, men det finns även plast  
som tillverkas av majs. 

Miljöpåverkan
Det finns olika typer av plast, men det är i huvudsak tre 
typer som används för att tillverka kontorsmaterial:  
PVC-plast (polyvinylklorid), PE-plast (Polyeten) och  
PP-plast (Polypropylen). PVC-plast är ofta omtyckt p g a  
dess egenskaper, men den har flera negativa effekter 
på miljön. PVC-plasten innehåller nämligen klor och 
flera andra tillsatser som gör att plasten vid tillverkning 
och förbränning släpper ifrån sig cancerframkallande 
ämnen. PE och PP-plast är bättre för miljön då dessa vid 
förbränning omvandlas till koloxid och vatten. 

Miljötips
ü Välj produkter som är biologiskt nedbrytbara 
ü Välj produkter som är gjorda av PE eller PP-plast.

Lampor och lysrör
Traditionella lampor och lysrör finns på alla kontor och 
valet av produkt har stor påverkan på miljön. En låg-
energilampa använder 80% mindre energi och håller 
upp till 15 gånger längre än en vanlig glödlampa. 

Miljöpåverkan
Lampor och lysrör drar mycket energi. LED-lampor 
förbrukar 80-90% mindre energi än glödlampor och 
halogenlampor. Även om LED kan vara dyrare att köpa, 
kommer effekterna av användningen på lång sikt att se 
till att du tjänar in pengarna igen eftersom du kommer 
att märka att du sparar på din elräkning. Lampor och 
lysrör får inte slängas i de vanliga soporna. I varje vanlig 
glödlampa finns en liten mängd bly och i lysrör och låg-
energilampor finns det kvicksilver. Det är därför mycket 

viktigt att ta hand om produkterna på rätt sätt genom att 
lämna dem till närmaste miljöstation. 
LED-lampor innehåller inget kvicksilver och är därför 
mindre problematiska. De är därför ett bättre val ur ett 
miljöperspektiv - dessutom är de det mest energisnåla 
alternativet. Trots det ska du inte slänga LED-lamporna i 
hushållsavfallet eller i glasinsamlingen.
LED-lampor betraktas som el-avfall och slängs i behålla-
ren som är avsedd för det på avfallscentralen.

Miljötips
ü Använd LED-lampor. 
ü Släck lampan när den inte behövs. 
ü Lämna gamla lampor och lysrör till närmaste   
 miljöstation.

Batterier 
Batterier finns i många olika varianter och har blivit 
oumbärliga i den moderna människans vardag. Den 
tekniska utvecklingen av digitala elektronikprodukter 
som mobiltelefoner m m har markant ökat efterfrågan 
på batterier. 
 
Miljöpåverkan
Alla typer av batterier skall återvinnas trots att dess 
miljöpåverkan skiljer sig mycket åt. Knappbatterier är 
de batterier ur vårt sortiment som har störst miljöpåver-
kan eftersom de innehåller kvicksilveroxid, silveroxid, 
zink/luft eller litium. De batterier som anses vara mest 
miljöanpassade är litiumbatterier eftersom de varken 
innehåller kvicksilver, kadmium eller bly. 

Miljötips
ü Välj gärna uppladdningsbara batterier. 
ü Återvinn alla använda batterier. Lämna dem  
 antingen till kommunen eller i våra butiker. 

MILJÖPÅVERKAN

Energieffektivisera 
kontoret och välj energi- 

effektiv utrustning.  
Återvinn gammal  
datorutrustning.

Städmateriel
Vid städning av kontoret används olika typer av ren-
göringsmedel som t ex allrengöring, diskmedel, golv-
vårdsmedel och sanitetsrengöring. Dessa produkter 
kan i vissa fall innehålla kemikalier som inte är bra för 
vår miljö. 

Miljöpåverkan
Svårnedbrytbara kemikalier påverkar inte bara miljön 
under lång tid utan hinner också spridas över stora om-
råden via luft och vatten. Är de dessutom fettlösliga kan 
de lagras i levande organismers fettvävnad och acku-
muleras i näringskedjan från bytes- till rovdjur. Förutom 
att vara svårnedbrytbara och fettlösliga kan de också ha 
hormonpåverkande och cancerframkallande egenskaper. 
Om dessa föreningar dessutom innehåller brom, fluor 
eller klor brukar de bli ännu mer svårnedbrytbara och 
fettlösliga. 
De kemikalier som finns i vissa rengöringsmedel sköljs 
ut i våra avlopp och påverkar vår miljö på ett negativt 
sätt, men om du väljer produkter som är märkta med 
Svanen eller Bra miljöval så kan samtliga kemikalier tas 
om hand när avloppsvattnet renas. 

Miljötips
ü Välj rengöringsmedel som är märkta med  
    Svanen eller Bra miljöval. 
ü Använd måttligt med rengöringsmedel.

Elektronik
Vi erbjuder utrustning som t ex skärmar,  
skrivare, kopieringsmaskiner och räknare. 

Miljöpåverkan
Elektronisk utrustning innehåller vissa miljöfarliga 
ämnen som man måste ta hänsyn till vid tillverkning och 
vid kassering, men den största miljöpåverkan sker under 
användningsfasen när produkten förbrukar energi. 

Miljötips
ü Se över ditt företags totala dokumenthantering  
 och anpassa utrustningen efter verksamhetens  
 verkliga behov.  
ü Införskaffa en multifunktionsmaskin som kan ersätta  
 flera maskiner t ex skrivare, kopiator och scanner   
 och därmed minska energiförbrukningen vid stand- 
 by-läge.  
ü Stäng av de maskiner som inte används. 
ü Använd dubbelsidig utskrift. Då kan du halvera din   
 pappersförbrukning.  
ü Återvinn produkten genom att lämna in den på  
 närmaste miljöstation.

Pennor 
I vårt sortiment finns många olika typer av pennor som 
t ex blyertspennor, bläckpennor, överstrykningspennor 
och märkpennor.
 
Miljöpåverkan
En pennas miljöpåverkan rör främst resursförbrukningen,  
d v s användandet av råmateriel. Kulspetspennor och 
blyertspennor innehåller inga skadliga ämnen för miljön, 
men märkpennor kan i vissa fall innehålla lösnings-
medel (etanol, propanol eller benzenmethanol) som 
inte bör komma i kontakt med grundvattnet. Av denna 
anledning är många märkpennor idag därför vattenba-
serade.

Miljötips
ü Välj miljömärkta pennor. 
ü För att minimera resursslöseri kan man välja pennor  
 som är påfyllningsbara (både bläck och blyerts). 
ü Välj blyertspennor som är olackerade. 
ü Välj vattenbaserade märkpennor.

MILJÖPÅVERKAN
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Fairtrade 
Fairtrade är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Arbetare och odlare skall få skäligt  
betalt för sitt arbete. Man skall motverka barnarbete, diskriminering och främja ekologiskt odlande, organisations 
-rätt och demokrati. Produkterna skall dessutom ha god smak och hög kvalitet.

Bra miljöval 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Deras kriterier för att en produkt skall bli miljömärkt utgår från 
ett helhetsperspektiv. Krav ställs på råvaran och de kemikalier som används i produktionen, utsläpp, energiåtgång och 
hur produkten ska kunna tas hand om på ett bra sätt.

Svanen 
Svanen är det officiella nordiska miljömärket, som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige AB. Deras kriterier för 
miljömärkning tar hänsyn till produktens miljöbelastning under hela dess livscykel. Kvalitets- och funktionskrav ställs 
så att produkten minst har samma egenskaper som likvärdiga produkter.

TCO Certified 
TCO Certified är en hållbarhetscertifiering med fokus på att IT-produkter och deras produktion ska baseras på miljö-
mässig, social och ekonomisk hänsyn. Produkter som är TCO Certifierade uppfyller krav på socialt ansvarstagande i 
produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenskaper för både IT-produkterna och deras 
produktion under hela livscykeln.

KRAV  
KRAV är en miljömärkning som används för märkning av livsmedel. KRAV utvecklar regler för ekologisk produktion, 
kontrollerar att de efterlevs och erbjuder producenterna att använda KRAV-märket för sin KRAV-godkända produktion. 
Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till en giftfri miljö.

     

EU Ecolabel 
EU Ecolabel är EUs gemensamma officiella miljömärkning. Den är motsvarigheten till vår nordiska märkning Svanen. 
Produkter som är märkta med EU Ecolabel granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. För att få licens 
måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet. Kraven skärps kontinuerligt, på samma 
sätt som med Svanen. Tillverkarna måste genom tester och dokumentation visa att produkterna klarar dessa krav.

FSC 
FSC (Forest Stewardship Council) är en symbol för produktion med material från ansvarsfullt brukade skogar enligt 
FSC:s regler. Produkter som bär symbolen är inspekterade och kontrollerade av en ackrediterad certifierare i förväg.

En miljömärkning innebär att en produkt eller tjänst ska 
uppfylla vissa miljökrav. Med en oberoende miljömärk-
ning menas en märkning som är framtagen av en så 
kallad tredje part, till exempel en miljömärkningsorgani-
sation. En tredje part är oberoende från den som säljer 
eller tillverkar varan. Kraven ska regelbundet följas upp 
och skärps successivt. Svanen, Bra Miljöval och EU-
blomman är exempel på miljömärkningar.

Det finns också ekologiska märkningar. De ekologiska 
märkningarna visar bland annat att man inte använt 
kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel i produk-
tionen. KRAV och EU:s ekologiska logotyp (EU-lövet) är 

ekologiska märkningar. Vad som får kallas ekologiskt är 
reglerat i lagen.

Utöver miljömärkningar finns bland annat etiska 
märkningar. Det finns också andra märkningar som 
farosymboler på hushållskemikalier, allergimärkning, 
information om ursprung, kvalitetscertifieringar eller 
andra symboler.
Det finns många typer av märkningar som kan vägleda 
dig i ditt val av kontorsmateriel. Vi ser det som vår upp-
gift att informera om vilka val våra kunder kan göra för 
ett mer hållbart köp och en mer hållbar användning av 
de produkter som vi saluför.

EU Ekologiskt 
EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för 
ekologisk produktion. Enligt EU:s regler ska en ekologisk produkt märkas med märket för EU ekologiskt.

PEFC 
PEFC är ett europeiskt system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Kriterier för att utveckla god balans 
mellan skogsproduktion, miljön och sociala intressen.

Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance (regnskogsgrodan) är en miljömärkning vars kriterier finns för att beskydda regnskogens eko- 
system samt människor och djur som lever där. Även vissa sociala aspekter såsom arbetsförhållande och minimilöner 
finns med i denna märkning.

UTZ Certified 
UTZ Certified är en ideell organisation och märkning med syfte att skapa förutsättningar för en hållbar produktion  
av kaffe, kakao och te. Genom utbildning och information har jordbrukarna möjlighet att förbättra sin produktivitet,  
produktkvalitet och effektivitet med omsorg för människor och miljö. 

NF Environment
NF Environment – Märket visar att produkten är av god kvalitet som samtidigt innebär en minskad miljöpåverkan  
och uppfyller vissa ekologiska kriterier. Detta är en miljöcertifiering som utfärdas av AFNOR Certification.

En giftfri förskola
En giftfri förskola – Märket visar att produkten uppfyller Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för en  
giftfri förskola.

Energy Star
Energy Star är en amerikansk energimärkning fastställd av amerikanska naturvårdsverket EPA.

Blå ängeln
Blå Ängeln är en tysk miljömärkning med kriterier motsvarande Svanen.

Vår egen vägledning ”Lövet”
Office Depot har idag ett av marknadens bredaste sortiment med i dagsläget över 20 000 artiklar  
som spänner över stort antal produktområden för ett enklare, bättre och mer hållbart kontorsliv.

Vi ser en ökad efterfrågan från våra intressenter att tillhandahålla ett utbud av hållbara lösningar  
bestående av produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Att tillhandahålla ett  
sortiment med olika miljömärkta produkter utgör ett led i vårt arbete för att verka i en mer hållbar  
riktning och är en för Office Depot central hållbarhetsfråga. 

Vår definition av produkter som bidrar till en mer hållbar utveckling utgörs av produkter som innehar en miljö/ekologisk märkning 
alternativt märkning för etisk handel. Som komplement till tredjeparts-märkningarna har vi vår egen vägledning ”Lövet” som talar om 
att en produkt har ett miljöattribut som kan vara att föredra framför en annan ur miljösynpunkt. Syftet med ”Lövet” är att inspirera 
och vägleda kunder att välja produkter med bra miljöprestanda även där tredjepartsmärkningar saknas. 

En produkt som saknar tredjepartsmärkning men ändå anses vara ett bra miljöalternativ måste för att märkas med ”Lövet”  
uppfylla något av följande kriterier:  

• minskar energi- och/eller vattenförbrukning vid användning

• underlättar återvinning eller är tillverkad av återvunnet material

• återanvänder eller minskar mängden avfall

• är optimerad utifrån materialanvändning eller att särskilda kemikalier fasats ut

MILJÖMÄRKNINGAR MILJÖKODER

Miljö- och hållbarhetsmärkningar ska hjälpa dig att hitta varor eller 
tjänster som har producerats på ett sätt som tar hänsyn till miljön  
eller till exempel arbetsvillkor.

Miljö- och hållbarhetsmärkningar
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För dig som vill ha mer information
Om du har frågor eller vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete 
eller våra produkter så hjälper vi dig gärna. 

Kvalitets- och hållbarhetschef: 
Håkan Söderberg 
Tel: 010-458 58 68 
hakan.soderberg@officedepot.se


