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Lyreco är årets gröna inköpare
Under det senaste året har Lyreco målmedvetet arbetat för att öka andelen miljömärkta
inköp, inkludera miljömärkta produkter i sortimentet och samtidigt ta ansvar för att
inspirera kunder till grönare inköp. Därför har Lyreco precis utnämnts till ”Årets
medlem” i Netværk for Miljømærket indkøb.

Lyreco har utnämnts till årets medlem i Netværk for Miljømærket indkøb. På bilden ses Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager på
Lyreco Scandinavia (vänster), och Dines Sirvent Graakjær, Corporate Sales Director på Lyreco Scandinavia (höger). Foto: Lyreco

Hållbarhet har varit en hörnsten hos Lyreco under många år, och med utnämningen till årets
gröna inköpare visar Lyreco att de ligger i framkant på den gröna agendan.
”Lyreco har varit en stor drivkraft i nätverket och har lyckats med att både säkerställa en
ökning i andelen av företagets miljömärkta inköp och samtidigt öka efterfrågan på
miljömärkta kontorsartiklar. Det är positivt att Lyreco inte bara fokuserar på sina egna inköp
för verksamheten, utan även tar ansvar för att inspirera kunderna till en mer hållbar
inköpskultur. Det förtjänar ett erkännande”, säger Martin Fabiansen, direktör för
Miljømærkning Danmark, om bakgrunden till utnämningen.
Arbetet i nätverket har bidragit till att upprätthålla ett viktigt fokus på miljömärkta inköp.
Både när det gäller inköp internt i Lyreco, men även i samband med försäljning av gröna
produkter till kunder.
”Genom att vara en del av ’Netværk for Miljømærket indkøb’ har vi stärkt vårt fokus på
gröna inköp när vi till exempel köper in rengöringsmedel, matservice och toalettpapper till
oss själva. Men vi har också gått ett steg längre genom att ha målsättningen att 50 procent av
alla sålda produkter ska vara gröna år 2023. Det är ett ambitiöst mål, men det är nödvändigt,
och därför är vi verkligen glada för det erkännande som ligger i utnämningen till årets gröna
inköpare”, säger Gro Kardel, Quality and Sustainability Manager på Lyreco Scandinavia.
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Varaktiga insatser för att säkerställa gröna framsteg

Arbetet med att säkerställa gröna framsteg präglar Lyrecos hela verksamhet på många sätt och
handlar i hög grad om att ha ett brett sortiment och rätt kunskap, så att Lyreco kan hjälpa
kunderna med att skapa en hållbar inköpskultur. Även i försäljningsorganisationen är den
gröna agendan ständigt närvarande.
”Varje år får vi fler och fler kunder som ställer krav på hållbarhet. Vi är stolta över att kunna
uppfylla kundernas förväntningar, men vi stannar inte där. Vi insisterar på att ta initiativ som
gör det lättare för alla våra kunder att välja grönt”, säger Dines Sirvent Graakjær, Corporate
Sales Director på Lyreco Scandinavia.
Under det senaste året har Lyreco bl.a. initierat ett samarbete mellan Rambøll och Pilot i
kampen för att få in fler gröna skrivredskap i sortimentet. Mer specifikt minskade Lyreco
urvalet av kulspetspennor så att Rambølls medarbetare framöver enbart kan välja mellan
miljömärkta och påfyllningsbara pennor.

Om Lyreco

Lyreco-koncernen är ledande i Europa och världens tredje största distributör av produkter och
tjänster för arbetsplatsen. Lyreco Skandinavien har huvudkontor i Roskilde och sysselsätter ca
600 medarbetare i Danmark, Norge och Sverige. Företaget har varit privatägt sedan 1926 och
anpassar sig ständigt till utvecklingen på arbetsplatsen. Lyreco har full kontroll över hela
värdekedjan med eget lager och egna chaufförer och ligger i framkant med en stark hållbar
profil. Lyreco har gått från ca 44 % miljömärkta inköp tidigare år till 81 % miljömärkta inköp
under 2019.
Förutom att ha utnämnts till ”Årets medlem 2020” av
Miljømærkning Danmark, har Lyreco även 2020 tilldelats
platinamedaljen av Ecovadis. Ecovadis är världens största och
mest pålitliga oberoende leverantör av
hållbarhetsbedömningar av företag. Platinamedaljen är den
högsta nivån av erkännande och placerar Lyreco bland de
översta 1 % av de 65 000 företag som utvärderas av Ecovadis
globalt varje år.

Kort om Netværk for Miljømærket indkøb

Netværk for Miljømærket indkøb är ett nätverk av privata företag som vill fokusera på
ansvarsfulla och hållbara inköp, och som omsätter orden i handling. Nätverkets arbete bidrar
direkt till att uppnå mål 12 i FN:s globala mål: Hållbar konsumtion och produktion. Förutom
Lyreco består nätverket idag av: IF Skadeforsikring, Rambøll, Nykredit, Dansk Retursystem,
ALLIANCE+, Matas, Arbejdernes Landsbank, Anders Andersens Rengøring, Tivoli, Coop,
ISS och Ørsted. Lyreco har varit medlem i nätverket sedan 2015.
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