
5. Minskad klimatpåverkan  
Påhlsons Daylight AB skall vara med i kampen för minskad klimatpåverkan och ta till vara på 
alla möjligheter att minska utsläpp av växthusgaser från vår verksamhet. Prioriterade områden 
är framförallt direkt påverkan genom företagets transporter. Inköp och transporter samordnas 
för att minska miljöpåverkan ytterligare.

6. Avfall och återvinning  
Påhlsons Daylight AB skall hushålla med resurser som blir till avfall och se till att uppkommit 
avfall från den egna verksamheten tas om hand inom ramen för nationella återvinningssystem. 
Återanvändning och återvinning av textil skall vara särskilt prioriterat i syfte att försöka skapa 
en cirkulär livscykel i vår verksamhet. Påhlsons Daylight AB är även FTI anslutna och innehar ett 
certifikat. FTI hjälper till med insamling och återvinning av förpackningsmaterial, samråder med 
Sveriges kommuner och rapporterar förpackningsvolymer till Naturvårdsverket.

7. Affärsetik och anti-korruption  
Påhlsons Daylight AB skall bedriva sin verksamhet på ett etiskt och transparent sätt i linje med 
tillämpliga lagar och konventioner. All form av korruption, förskingring eller andra metoder för att 
skapa otillbörliga fördelar i verksamheten är förbjuden. Arbetet bedrivs inom ramen för en sär-
skilt utvecklad anti-korruptionspolicy.

Miljö- och CSR policy  - Påhlsons Daylight AB 

Påhlsons Daylight AB har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekono-
miskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Genom att mi-
nimera negativ påverkan och maximera positiv påverkan vill vi arbeta för hållbar utveckling som: 
a) Maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling  
b) Skapar långsiktigt värde för bolaget  
c) Tar hänsyn till intressenternas förväntningar  
Arbetet skall präglas av långsiktigt engagemang och målet att åstadkomma ständiga förbätt-
ringar. Påhlsons Daylight AB har som mål att vara ISO 14001 certifierade 2021. Tills dess har vi 
identifierat följande områden som väsentliga i vår verksamhet:  
 
1. Kunskap och information  
Påhlsons Daylight AB skall arbeta aktivt med att sprida kunskap och skapa medvetenhet kring 
hållbar konsumtion och hållbarhetsaspekter i produktionen av textilier och andra varor. På så vis 
kan företaget bidra till de globala utvecklingsmålen och samtidigt säkerställa en god dialog med 
kunder och företagets övriga intressenter.   

2. Effektiv användning av naturresurser  
Påhlsons Daylight AB skall ha som målsättning att minimera vår användning av naturresurser 
(direkt påverkan) och minimera den resursförbrukning som är kopplad till produktionen av våra 
produkter (indirekt påverkan). Effektivisering av företagets resurser skall leda till god kostnads-
kontroll, starkt varumärke och ett attraktivt sortiment.  

3. Socialt ansvar och samhällsutveckling  
Påhlsons Daylight AB skall arbeta för att vi, våra leverantörer och samarbetspartners lever upp 
till grundläggande krav om mänskliga rättigheter och internationella konventioner för goda 
arbetsvillkor. Det innebär att aktivt ställa krav på och stötta leverantörer samt säkerställa att 
resurser sätts in där de behövs för att efterleva koncernens uppförandekod. Det långsiktiga må-
let är att vara en del av en positiv samhällsutveckling med särskilt fokus på jämställdhet, barns 
rättigheter och välfärd i de utvecklingsländer som berörs av Påhlsons Daylight AB´s verksamhet.   

4. Progressivt kemikaliearbete  
Påhlsons Daylight AB skall bedriva ett kemikaliearbete som präglas av progressiva och ansvars-
fulla beslut. Detta innebär att fasa ut ämnen som misstänks ha farliga egenskaper vid tillverk-
ningen av våra produkter samt ersätta behandlingar med bästa tillgängliga teknik i linje med god 
tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  Målsättningen är att skapa ett att-
raktivt sortiment och säkerställa lagefterlevnad.  
 


