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	 VAD SKA JAG TÄNKA PÅ I EN UPPHANDLING? 

	 VAD ÄR VIKTIGT VID EN LEED-CERTIFIERING?

	 HUR VET JAG VAR PRODUKTEN ÄR TILLVERKAD?

	 HUR VET JAG ATT INGEN HAR FARIT ILLA LÄNGS VÄGEN? 

	 VILKA MATERIAL BÖR JAG UNDVIKA? 

	 HUR SKA JAG ARGUMENTERA FÖR MILJÖMÄRKTA  

 PRODUKTER? 

SÅ FORT DET HANDLAR OM HÅLLBARHET, SÅ BLIR DET 

LÄTT VÄLDIGT KOMPLICERAT. VI VILL GÖRA DET ENKELT. 

NÄR DU VÄLJER PRODUKTER FRÅN KINNARPSKONCERNEN  

VÄLJER DU RENA MATERIAL OCH EN GENOMTÄNKT  

OCH ANSVARSFULL DESIGN. DET ÄR BÖRJAN PÅ EN  

KEDJEREAKTION. FÖR DIG OCH FÖR VÅR JORD. 

VI KALLAR DET ”THE BETTER EFFECT”.

VI GÖR 
HÅLLBARHET 
ENKELT
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RESURSHUSHÅLLNING  
ÄR EN DEL AV  
KINNARPS DNA”
”Mina föräldrar var barn till bönder. De växte upp på gårdar inte så långt från Kinnarp. 
Våra värderingar har sin grund i den gamla bondekulturen. En kultur som präglades av 
arbete och ansvarstagande och där det hushållades med resurserna”, berättar Sibylla 
Jacobsson, styrelseordförande i Kinnarps Holding AB.

”
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”Gick det att förena nytta med nöje så gjorde man 
det. Våra söndagsutflykter och semestrar bestod 
för det mesta i att besöka kunder och leverantörer.  
Jag minns speciellt en sommarsemester till Finland 
och norra Sverige. På hemvägen besökte vi varenda 
polisstation utmed Norrlandskusten. Vi hade nämli- 
gen levererat möbler till dem och min far ville kon- 
trollera att allt såg bra ut. För oss var det helt naturligt.” 

AKTIVT ÄGANDE
Kinnarps grundades 1942 av Jarl och Evy Andersson. 
Vi är fortfarande ett helägt och ägarlett familjeföre-
tag och många av Jarls och Evys barn och barnbarn 
jobbar i företaget. Sibylla, som är dotter till Jarl och  
Evy, är en av många familjemedlemmar som är 
aktiva i företaget. I dag är Kinnarpskoncernen en av 
Europas ledande leverantör av inredningslösningar 
för kontor, med försäljningsverksamhet i mer än  
40 länder. Europa är vår huvudmarknad och det är  
också här som vi vill fortsätta att utvecklas. Kinnarps 
vision är att med helhetssyn skapa inspirerande och 
effektiva arbetsmiljöer som bidrar till framgång. Vi 
bidrar till att skapa en bra arbetsmiljö för många 
människor – med hjälp av våra produkter men också 
i vår egen och i våra underleverantörers verksamhet. 
Återigen handlar det om effektivitet och samord-
ning av resurser, i nära samarbete med våra kunder.

LÅNGSIKTIGT ANSVAR
”Allt vi gör handlar om långsiktighet. I vårt ägar- 
direktiv har vi formulerat Kinnarps övergripande mål. 
Vi vill att Kinnarps ska leva vidare som ett fram-
gångsrikt företag som alla kan känna stolthet över. 
Vi ska se till att Kinnarpsnamnet och våra övriga 
varumärken fortsätter att ha ett högt anseende. Det 
ska vi göra genom att följa våra grundvärderingar 
och agera ansvarsfullt både gentemot människor 
och omgivande miljö. Vi ska vara aktiva i att söka 
nya vägar till resurshushållning, bland annat genom 
att alltid eftersträva effektiva processer. Ett exempel 
är vår produktionsprocess som mycket tidigt ut-
vecklades utifrån den enskilda kundens beställning 
och som vi utvidgade till att även leverera, med re-
turemballage, direkt till kundens kontor. För oss har 

ekonomiskt tänkande alltid varit detsamma som att 
hushålla med resurser.”

Kinnarps grundvärderingar är kompassen för 
koncernens medarbetare. 

”I styrelsen har vi varit väldigt tydliga med vad 
vi vill. Sedan kan vi naturligtvis inte gå in och detalj-
styra, utan måste förlita oss på att våra ambitioner 
förstås och efterlevs. Men jag tror att det underlät-
tar att vi finns med i den dagliga driften. Alla nya 
medarbetare får till exempel en grundutbildning där 
jag själv är med och leder och förankrar värdering-
arna.”

Kinnarps affärsstrategi syftar till att skapa en 
stabil och god vinstmarginal och lönsam tillväxt 
genom effektiv resurshushållning. Men det handlar 
inte bara om lönsamhet – utan att vi kan vara stolta 
över det vi gör. Kinnarps har högt uppsatta hållbar-
hetsmål. Inom många områden har vi kommit långt, 
inom andra finns det arbete kvar att göra.

”Att driva Kinnarpskoncernen på det sätt vi gör, 
innebär att vi tar ansvar för fler än oss själva. Vi vill 
genom vårt företagande i förlängningen bidra till ett 
bättre samhälle.”

ÅTER TILL DET CIRKULÄRA
Miljön, samhället och våra kunder kräver cirkulära 
affärsmodeller som fokuserar på längre livslängd, 
möjligheter till återbruk och fullständig material- 
återvinning. Under året har vi inlett ett omfattande 
arbete med att utveckla och omforma vår affärs-
modell så att vi som företag även kan hjälpa våra 
kunder att resurshushålla . 

”Vi kommer nu tillbaka till den cirkulära affärs- 
modell som jag är uppvuxen med och som var natur- 
lig i det gamla bondesamhället. Att resurshushålla 
så långt som möjligt har alltid varit vår ledstjärna 
som ägare av Kinnarps. Nu går vi vidare genom att 
göra vad vi kan för att utveckla modellen. Vi har gått 
in i det här arbetet med en inställning som är typisk 
för Kinnarpskoncernen. Vi är positiva och kreativa. 
Vi ser möjligheter. Vi vill utveckla och förbättra."
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OM RAPPORTEN Denna hållbarhetsrapport avser Kinnarpskoncernen under verksamhetsåret 2016. 
Den förra rapporten gavs ut i mars 2015. Vi följer en redovisningscykel med tvåårig rapportering. 
Nyckeltalen för nästa räkenskapsår kommer att uppdateras på vår webb. Rapporten är inspirerad av 
GRI G4 och vi har ambitionen att i framtiden redovisa helt i enlighet med detta system. Rapporten  
har inte granskats av en extern part. 

FN:S 17 NYA GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS, SOM ANTOGS I SEPTEMBER 2015 KOMMER FRÅN OCH MED 2016 ATT BYGGA 
VIDARE PÅ MILLENIEMÅLEN I GLOBAL COMPACTS ARBETE. DESSA 17 MÅL UTGÖR NU 
VÄRLDENS GEMENSAMMA MÅLBILD MOT ÅR 2030 OCH GÄLLER ALLA LÄNDER OCH 
INTRESSENTER, FRÅN STATER TILL STÄDER, FÖRETAG OCH ORGANISATIONER.

LÄS MER PÅ WWW.UN.ORG
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ANDELEN HÖGRISKLEVERANTÖRER 
KONTROLLERADE MED REVISION

79% 
(98% 2015)

Leverantörer som vi bedömer är högrisk- 
leverantörer följs upp på plats. Ett viktigt  

led i vårt arbete med socialt ansvar.

ANDELEN INKÖPT  
FSC-CERTIFIERAD TRÄRÅVARA  

FSC®-certifierat trä innebär att skogen brukas  
på ett ansvarfullt sätt med hänsyn till miljö, 

ekonomi och socialt ansvar.

26% 
(25% 2015)
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Under 2016 installerades en ny högvolymssåg  
vid vår produktionsanläggning i Kinnarp. Hög- 
volymssågen är ”produktionens hjärta” och  
investeringen kommer att ge stor effekt i vårt  
hållbarhetsarbete. Resultatet är ökad produkti- 
vitet och kvalitet, med mindre spill och möjlig- 
heter till ökad resurshushållning. Samtidigt har  
vi förbättrat säkerheten och ergonomin för  
våra medarbetare. 

2016 DELTOG KINNARPS  
I ALMEDALSVECK AN. VÅRT MÅL  

VAR ATT SÄTTA FOKUS PÅ  
HUR KEMIK ALIER I MÖBLER  

PÅVERK AR HÄLSAN. 

ETT NYTT HJÄRTA 
I PRODUKTIONEN

Vi lever som vi lär! Delar av Kinnarps koncern-
huvudkontor och utställning har renoverats och 
inretts för aktivitetsbaserat arbete enligt vårt 
koncept Kinnarps Next OfficeTM. I samband med 
renoveringen återbrukades många möbler – bland 
annat klädde vi om stolarna i vår samlingssal, 
Jarlsalen. De möbler som inte återanvändes 
inom vår egen verksamhet donerades till organi-
sationer och föreningar. 

AKTIVITETSBASERAT PÅ  
KONCERNHUVUDKONTORET

MATERIA CERTIFIERAT  
FÖR OHSAS 18001

Materia och NC Nordic Care certifierades för 
OHSAS 18001 (Skandiform är certifierat sedan 
2013). Certifieringen säkerställer att alla arbets-
miljölagar följs och att man arbetar aktivt med 
engagemang, trivsel och säkerhet för personalen. 
Krav som gäller både den egna verksamheten 
och underleverantörerna. 

OMSÄTTNING 
KINNARPSKONCERNEN (SEK)

3 813 401 382
(3 812 474 658 SEK, 2015)

18 318 876
(49 787 868 SEK, 2015)

RESULTAT
KINNARPSKONCERNEN (SEK)
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”Framtidens beslutsfattare kommer inte att nöja sig 
med att köpa en märkning. Det räcker inte med en 
symbol – vi måste visa hur vi tog oss dit”, resonerar 
Johanna. 

Det här är något som också kommer att slå ige-
nom i upphandlingarna. Att som leverantör kryssa i 
en ruta och låta saken bero, kommer inte att räcka. 
Du måste visa att du har koll på läget.  

”Trenden är tydlig över hela världen – människor 
 vill se vilken skillnad de faktiskt gör. Veta hur och 
på vilket sätt de kan påverka. LevelTM är en miljö- 
märkning som har utarbetats av den amerikanska 
kontorsmöbelindustrin. Den fungerar som ett slags 
checklista med olika poäng. Företagen tycker den 
är jättebra men undersökningar har visat att kunder- 
na inte alls är lika entusiastiska. De bryr sig inte om 
själva poängen – de vill veta hur företagen fick den.” 

”En av de svenska aktörer som var tidigt ute 
med att informera sina kunder om vad de faktiskt 
köper är hamburgerkedjan Max. De har ett klimat- 
index som ger svart på vitt hur mycket koldioxid 
som produkten har genererat. När man står där och 
ska beställa så blir det enkelt att göra sitt val.”

THE BETTER EFFECT INDEX
Kinnarps svar på de ökade kraven är The Better 
Effect Index. Produkterna indexeras inom sex om-
råden som ger stor effekt i hållbarhetsarbetet: råva-
ror & resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, 
återbruk och ergonomi. Varje produkt poängsätts 
inom de olika områdena och man kan se exakt vilka 
kriterier de har, eller inte har, uppfyllt.

”Det där är viktigt. Vi redovisar inte bara bra 
produkter utan även våra tillkortakommanden. The 

Better Effect Index kommer också att fungera som 
en Open Source, vilket ger alla – från arkitekter och 
upphandlare till kunder och konkurrenter – insikt 
i hur vi arbetar med och bedömer produkterna. 
Genom att vara öppna med hur vi själva gör, skapar 
vi möjligheter för branschen att samarbeta i håll-
barhetsfrågor. Om vi har en gemensam hållbarhets-
agenda kan vi tillsammans underlätta för kunderna 
att göra enklare och bättre hållbarhetsval. Att vara 
protektionistisk gynnar inte någon – allra minst 
miljön eller de människor som far illa på jobbet.”

FRÅN LINJÄRT TILL CIRKULÄRT
Återbruk är det tema som engagerar branschen mest 
just nu.

”80% av en möbels klimatpåverkan sitter i mate- 
rialet. Om vi ska skapa långsiktig effekt så måste vi 
hitta nya lösningar för råvaror och material. Under 
en period har många, även vi , försökt hitta olika 
’quick fixes’, till exempel i form av outlets där gamla 
produkter säljs vidare. Det är jättebra med second 
hand men det löser inte problemet med hanteringen 
av processer och material i framtiden. Vi måste 
utveckla ett materialkretslopp där produkter kan 
återvinnas och omformas utan nya stora tillskott av 
material och energi. Och vi måste kunna använda 
produkterna och materialen längre, så att vi slipper 
att tillverka på nytt. Här efterlyser vi också fler 
pilotprojekt i samarbete med våra kunder.”

NY AFFÄRSMODELL
Även om företagen inom Kinnarpskoncernen är 
väldigt bra på att resurshushålla och effektivisera 
så har arbetet skett enligt en linjär affärsmodell 

En ny generation ställer nya krav på företagens hållbarhetsarbete. ”Allt fler vill göra  
hållbara val och därför måste vi göra det enklare att välja”, säger Sustainability  
Manager Johanna Ljunggren. 

HÅLLBARHET MÅSTE  
BLI ENKLARE”

”
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HÅLLBARHET MÅSTE  
BLI ENKLARE”

Kinnarps Sustainability Manager  
Johanna Ljunggren har av  
Aktuell Hållbarhet utsetts till en  
av Sveriges 33 hållbarhetstalanger  
under 33 år.
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som utgår från att produkter tillverkas, slits ut och 
slängs. Den typen av modell har snart kommit till 
vägs ände. Miljön, samhället och kunderna kräver 
nya cirkulära affärsmodeller som fokuserar på längre 
livslängd, möjligheter till återbruk och fullständig 
materialåtervinning.

”Under 2016 har vi därför inlett arbetet med att 
utveckla en ny cirkulär affärsmodell. Vår designstra-

tegi, som redan i dag utgår från hållbarhet genom 
produktens hela livscykel, kommer att bli ett viktigt 
verktyg i arbetet.” 

”Vi vill integrera det cirkulära tänkandet i alla 
led och vi hoppas kunna redovisa resultaten under 
nästa rapportperiod 2017-2018.”

VI MÅSTE UTVECKLA ETT MATERIALKRETSLOPP DÄR PRODUKTER  
KAN ÅTERVINNAS OCH OMFORMAS UTAN NYA STORA TILLSKOTT  
AV MATERIAL OCH ENERGI.”

”

På Kinnarps webb kan du se en VR-film med förvaringsserien Space i olika miljöer. Genom att ta del av miljöerna från olika 
perspektiv blir det lätt att förstå produktseriens bredd och funktionalitet.
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JOHANNA SPANAR

FYRA HÅLLBARHETSTRENDER

DELAD GLÄDJE ÄR DUBBEL GLÄDJE!
”Delningsekonomin växer. Snart kommer vi att få se poollösningar inspirerade av Sunfleet 
och appar à la Über även i inredningsbranschen. Att dela kontor, kontorsmöbler och 
teknisk utrustning är tids- och kostnadseffektivt för människor och organisationer och 
ett självklart sätt att resurshushålla.” 

LEASING AV MATERIAL
”I utvecklingen av cirkulära affärsmodeller är det viktigt med produkter som håller länge. 
Därför kommer vi att få se nya och högre materialkrav inom inredningsbranschen. I den 
cirkulära ekonomin blir det också möjligt att återbruka material mellan branscher på ett 
effektivare sätt. Inom plastindustrin kan man redan i dag hyra olika material och kom- 
ponenter. Ett annat exempel är de plastbanker som finns i Peru och Haiti. Här kan lokal-
befolkningen samla in plastskräpet och få material och verktyg i utbyte. Den typen av 
lösningar tror jag att vi kommer att se mer av.”

VR PÅ RIKTIGT
”Årets julklapp i Sverige 2016 var VR-glasögon. Det är ingen slump. Virtual Reality-tekniken 
har mognat och är i dag både funktionell och kostnadseffektiv. I framtiden kan vi erbjuda 
kunderna en VR-upplevelse istället för att be dem resa till ett visst ställe för att se våra 
produkter. Med VR slipper man också att bygga dyra utställningar och showrooms – och 
frågan är vad som kommer att hända med möbelmässorna i framtiden? VR har potenti-
alen att bli en viktig koldioxidsänka.”

NYA MATERIAL
”I möbelbranschen är vi generellt sett konservativa, det räcker bara med att se på vilka 
träslag som används. Andra branscher är mer innovativa. I modebranschen provar man 
till exempel ananasblad istället för läder och 3D-printade skor görs av plastavfall från 
havet. Framtidens beslutsfattare kommer att ställa krav på att vi är mer nytänkande i 
våra materialval.”
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THE BETTER 
EFFECT INDEX
The Better Effect Index är det första heltäckande verktyget för dig som  
vill göra hållbara inredningsval. Ett enkelt sätt att skapa bättre effekt för  
individen, organisationen och omvärlden.
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Genom att välja rätt kan du skapa miljöer där människor mår 
bra och jobbar bättre – med färre belastningsskador och sjuk-
skrivningar. Men du kan också minska belastningen på jordens 
resurser, tänka klimatsmart och se till att de som har gjort pro- 
dukterna också har bra arbetsvillkor. Det kan låta svårt, men 
med rätt verktyg blir det enkelt. 

Hittills har det saknats ett effektivt och tydligt verktyg för 
hållbara inredningsval. 

Visserligen finns det många bra märkningar på marknaden 
redan i dag, till exempel Svanen, Möbelfakta, Blauer Engel,  
NF Environnement och FSC®. Men många av dem är nischade 
och besvarar inte alla viktiga frågor om hållbarhet: bland annat 
dem om socialt ansvar och ergonomi. Med undantag för FSC 
är också de flesta miljömärkningar nationella eller regionala, 
vilket gör dem svåra att jämföra i ett internationellt perspektiv. 

Många bra initiativ har tagits av våra branschkollegor, 
bland annat har SB Seating tagit fram en CO2 -kalkylator för 
sina produkter. Herman Miller erbjuder en LEED-kalkylator där 
man kan jämföra olika produkter.  

Men i längden blir det ohållbart att sitta och lägga pussel 
för att få svar på alla frågor. Därför har vi skapat The Better 
Effect Index. Vår förhoppning är att The Better Effect Index ska 
inspirera till en ny branschstandard i vårt gemensamma håll-
barhetsarbete.

SÅ FUNGERAR DET
Vi började med att fråga våra kunder – arkitekter, inredare, upp- 
handlare och användare – vad de tyckte var viktigt för att kunna 
göra hållbara val. Med utgångspunkt i deras önskemål och i 
FNs hållbarhetsmål har vi skapat ett index där vi bedömer och 
betygssätter våra produkter inom sex viktiga områden: råvaror 
och resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, återbruk och 
ergonomi. Tillsammans ger de en helhetsbild av produktens 
hållbarhet. Eftersom ett betyg bara blir intressant om man vet 
vad det baseras på, så redovisar vi också vilka kriterier som 
ligger till grund för poängsättningen inom varje indexområde. 
Dessutom visar vi på produktens potentiella hållbarhetseffek- 
ter inom olika hållbarhetsområden, till exempel i form av eko- 
systemtjänster, cirkularitet, välmående, effektivitet och alter- 
nativa affärsmodeller. 

TILL FÖR ALLA
Om The Better Effect Index ska fungera, så måste det vara möj- 
ligt att jämföra olika produkter med varandra. Därför är The 
better Effect Index ”Open Source”. Alla, även våra konkurrenter, 
kan se hur indexet är utformat och vilka kriterier som finns för 
respektive område. Allt kommer att redovisas på vår webb.
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VAD ÄR EFFEKTEN?
Med The Better Effect Index hjälper vi kunderna 
att göra hållbara val, stärka sitt hållbarhetsarbete 
och styra mot olika mål. För oss i Kinnarps- 
koncernen blir The Better Effect Index också ett 
konkret sätt att driva förändringen av våra design- 
och affärsmodeller mot ett mer cirkulärt förhåll-
ningssätt. The Better Effect Index blir rättesnöret 
som sporrar oss i innovationsprocessen och en 
motor i utvecklingen av nya cirkulära flöden. 
Indexet har en rad möjliga positiva effekter för 
individen, organisationen och omvärlden. Vi kan 
skapa arbetsplatser med bättre ergonomi, mindre 
stress och lägre utsläpp av lösningsmedel (VOC) 
för ökad hälsa och produktivitet. Vi kan stärka 
arbetet med olika ekosystemtjänster – till exem- 
pel trä från hållbart skogsbruk, miljömärkta 
textilier, minskad kemikalieanvändning och en 
resurseffektiv produktion. Vi kan ta fram cirkulära 
tjänster där vi kan ta emot, återanvända och 
återvinna kundens gamla möbler och utforma 
nya delningstjänster som gör det möjligt att hyra 
eller samäga istället för att köpa möblerna.  

VAD HÄNDER NU?
Under 2017 lanserar vi The Better Effect Index i 
form av ett snabbt och lättjobbat webbverktyg.  
The Better Effect Index omfattar samtliga varu- 
märken i Kinnarps-koncernen. Inledningsvis 
ingår cirka 20 olika produkter. Vi har börjat med 
produkter som vi vet är extra intressanta för våra 
kunder. Verktyget kommer sedan att fyllas på 
med både nya och gamla produkter, med målet 
att Kinnarpskoncernens hela produktsortiment 
ska finnas med. Det här betyder inte att vi slutar 
med de kvalitets- och miljömärkningar som vi 
redan har. Dessa kommer också att finnas med 
som indikatorer i The Better Effect Index.

RÅVAROR OCH RESURSER
INDIKATORER

	Kännedom om råvarornas ursprung
	Kännedom om villkor i produktionskedjan
	Resursoptimering

KLIMAT
INDIKATORER

	Transporter
	Produktion/Process
	Material

RENA MATERIAL
INDIKATORER 

	Kemikalier i produktionen
	Emissioner
	Bra materialval

SOCIALT ANSVAR
INDIKATORER

	Code of Conduct
	Leverantörsuppföljning
	Uppföljning i riskland

ÅTERBRUK
INDIKATORER

	Möjligt att laga/renovera
	Möjligt att återvinna material
	Gjord av återvunnet material

ERGONOMI
INDIKATORER

	Ergonomi
	Ljudmiljö

THE BETTER 
EFFECT INDEX 
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2.7

1.2

2.7

2.3

2.0

2.7

2.26

Alla produkter betygssätts inom sex olika områden. Högsta betyg inom varje område är 3 poäng. Betyget  
inom varje område är ett snitt av poängen på indikatorerna. Högsta möjliga totalbetyg när alla områden läggs 
samman är 3 poäng. Totalbetyget är ett snitt av poängen på områdena.

Med The Better Effect Index blir det enkelt att jämföra olika produkters hållbarhet inom olika områden. Fortare 
och tydligare än en traditionell EPD (Europeiska miljödeklarationer) eller livscykelanalys. Det blir lättare för dig  
att argumentera för och göra hållbara val. Du kan bidra till att stärka både ditt eget och kundens hållbarhets- 
arbete. Med hjälp av de olika indexområdena blir det också enkelt att styra mot olika mål. 

SÅ FUNGERAR 
THE BETTER EFFECT INDEX

RÅVAROR & RESURSER
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OMRÅDEN  
FÖR BÄTTRE  
EFFEKT

1 RÅVAROR & RESURSER 22
2 KLIMAT 28
3 RENA MATERIAL 34
4 SOCIALT ANSVAR 42
5 ÅTERBRUK 48
6 ERGONOMI 54
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1
RÅVAROR OCH 

RESURSER
NÄR DU VÄLJER OSS FÅR DET EFFEKT. VI TAR ANSVAR FÖR  

VÅRA MATERIAL OCH DU KAN VARA TRYGG MED ATT DE INTE  
BELASTAR MILJÖN I ONÖDAN. SNART ANVÄNDER VI  

TILL EXEMPEL BARA CERTIFIERAT TRÄ I VÅRA PRODUKTER.  
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Vår ambition är att ha kännedom om produktens 
alla innegående delar, varifrån de kommer och hur 
de har framställts. 

TRÄ
Träet i våra produkter är alltid certifierat eller har ett 
av oss kontrollerat ursprung. Kinnarps är engagerat 
i styrelsen för FSC® och är även medlem i GFTN 
(Global Forest and Trade Network) som är WWF:s 
företagsnätverk för ansvarsfullt skogsbruk. Vårt mål 
är att allt trä som vi använder ska vara FSC-certifierat 
år 2020. Under 2016 uppgick siffran till 26% vilket är 
en blygsam ökning från föregående år och mindre än 
de 27% som redovisades 2014. En av orsakerna är 
begränsad tillgång på FSC-certifierade komponenter. 

TEXTIL
Hur vi väljer och hanterar textilier har stor betydelse 
för produktens hållbarhetsegenskaper. Vi erbjuder 
slitstarka och naturliga material som återvunnen jute 
och ull och deltar i innovationsprojektet ”Etablera 
närodlad textil i Sverige”. Syftet är att skapa hållbar 
produktion av textilfibrer från skogsråvara eller åter- 
vunnen biobaserad textil. Vi jobbar också med 
återvunna konstmaterial; Xtreme är helt tillverkat av 
återvunnen polyester. 

I dagsläget är 69% av tygerna i vårt sortiment 
certifierade med Oeko-Tex® eller EU Ecolabel. Allt 
läder är vegetabiliskt garvat. I vår tillskärning an- 
vänder vi ett automatiserat optimeringsprogram 
som minskar tygspillet. Här har vi nått så långt som 
vi kan – materialutnyttjandet ligger stadigt på cirka 
80%. Nu fokuserar vi istället på att utveckla nya 
produkter där återstående spill kan användas. 

METALL
Vi använder återvunnen metall så långt som det är 
möjligt med hänsyn till tillgång och kvalitetskrav – 
gärna gjuten aluminium då metoden möjliggör en 
högre andel återvunnet material. Vid ytbehandling 
väljer vi främst pulverlackering då metoden har låg 
miljöbelastning och sker i en sluten process. På 
skruvar, beslag och inredning med höga krav på slit- 
styrka är det motiverat att använda krom då det
förlänger livslängden. Då använder vi trevärt krom  
som är mindre skadligt för hälsa och miljö än sexvärt 
krom.

Vi använder även återvunnet magnesium – bland 
annat i Kinnarps arbetsstol Capella. 

PLAST
Stoppningen i våra sittmöbler är gjord av ett plast-
material. Därför har vi investerat i en egen formgjut-
ningsanläggning vid vår fabrik i Skillingaryd, vilket 
ger oss full kontroll över materialet. Bland annat 
har vi tagit bort den hälsofarliga isocyanaten TDI 
och ersatt den med MDI. Återvunnen plast fungerar 
inte alltid i möbeltillverkning då plasten har sämre 
hållfasthet och tillgången är begränsad. Däremot 
använder vi återvunnen plast i vissa komponenter, 
bland annat i kåpor. Vi har också utvecklat det egna 

92%
AV DET TRÄMATERIAL VI ANVÄNDER  

ÄR CERTIFIERAT ELLER KONTROLLERAT  

AV EN TREDJE PART
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plastmaterialet Re:fill som innehåller återvunnen 
PET-plast. Alla plastdetaljer över 50 g är artmärkta 
för att underlätta återvinning.

ELEKTRONIK
Vi ställer krav på att konfliktmineraler inte får ingå 
i elektroniken. Genom det vill vi försäkra oss om 
att vi inte använder elektronik som innehåller tenn, 
tantal, volfram eller guld som utvunnits illegalt eller 
vars utvinning bidrar till att stödja konflikter.

UTMANING
Utvinningen och framställningen av råvaror och 
material är en del av ett komplicerat globalt sam-

manhang. Det är en stor utmaning att spåra varifrån 
råvaror som olja, plast, malm och metall kommer 
och hur förhållandena har sett ut under framställ-
ningen. För att kunna ta ansvar för att materialen i 
våra produkter är producerade på ett miljömässigt 
bra sätt måste vi skaffa oss ännu bättre kunskap 
om leverantörskedjan. Trä är unikt eftersom det 
finns bra spårbarhetscertifieringar och det är också 
därför vi har satt extra höga mål inom området. Men 
tillgången på certifierat trä är långt ifrån tillräcklig, 
vilket innebär att branschen måste engagera sig för 
att sprida kunskap och väcka intresse bland pro- 
ducenterna. 
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u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING 
Vi har rutiner för att kontrollera all träråvaras ur- 
sprung. Våra grundkrav är att allt trä vi köper in ska 
komma från legala och acceptabla källor. Det vill 
säga inte från skogar med höga naturvärden, om- 
råden som har omvandlats från naturskog till plan-
tage eller skogar med sociala konflikter. Av våra 
totala inköp av trä är 92% antingen FSC® , FSC CW 
eller PEFC, det vill säga certifierat eller kontrollerat 
av en tredjepart. Men vi har ett ambitiöst mål att 
öka andelen FSC-certifierat material från 26% till 
100% till år 2020. Tillgång och prisbild är ett hinder 
för att nå dit. Vi arbetar dock med våra leverantörer 
för att de ska spårbarhetscertifiera sig och därmed 
kunna leverera certifierat material. Flera av våra 
leverantörer har certifierat sig eller startat upp en 
certifieringsprocess under året och därmed kommer 
vi att kunna öka andelen FSC till nästa år. 

I Tyskland är tillgången störst på PEFC medan vi i 
de svenska fabrikerna har större tillgång på FSC. 
Under året har vi köpt in mer träråvara i vår fabrik i 
Worms varför andelen PEFC har ökat.  Våra enheter 
i Kinnarp, Skillingaryd, Tranås och Vinslöv är spår-
barhetscertifierade enligt FSC. I dag omfattar våra 
sortiment en mängd märkta produkter, i totalt 45 
olika produktserier.

u	MÅL 
År 2020 kommer all träråvara som köps och säljs 
genom Kinnarps varumärken att komma från FSC- 
certifierade skogar. 

ANDEL CERTIFIERAD TRÄRÅVARA AV TOTALT INKÖPT TRÄRÅVARA*

* Inköp av träråvara till våra egna produkter i Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås och Vinslöv.

NYCKELTAL

LÅNGSIKTIGT MÅL. ÅR 2030 ANVÄNDER VI BARA RESURSEFFEKTIVA OCH FULLT  
SPÅRBARA RÅVAROR I VÅRA VAROR OCH TJÄNSTER. MÅLET ÄR KOPPLAT TILL  
FN:S HÅLLBARHETSMÅL 9 OCH 15, ”HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH  
INFRASTRUKTUR” SAMT ”EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD.” DÄRFÖR  

BEGÄR VI SYSTEMATISK T IN OCH HANTER AR INFORMATION OM MILJÖPRESTANDAN  
PÅ DE MATERIAL VI KÖPER IN. 

MÅL 2020
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u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Materialutnyttjandet i tillskärningen av tyg har  
legat stadigt kring cirka 80% de senaste åren  
vilket är en hög nivå. Vi använder ett optime-
ringsprogram som är helt automatiserat. Två 
faktorer påverkar utnyttjandegraden: vilka mön- 
ster som tyget ska skäras ut i samt hur dags-
mixen ser ut, det vill säga hur många likvärdiga 
produkter som ska tillverkas enligt vårt kund- 
orderstyrda system. Det tyg som blir spill skickas 
idag till återvinning eller återanvänds i ett mate- 
rial som vi kallar Re:fill och blir till nya produkter. 

u	MÅL
Vårt mål är att behålla den höga nivån på 82% 
och att utveckla nya produkter där återstående 
spill kan användas.

RESURSOPTIMERING GENOM  
TEXTILUTNYTTJANDE*

* Produktionen i Skillingaryd.

EFFEKTEN AV 
BRA RÅVAROR 
OCH MATERIAL

STÖTTAR KLIMATMÅLET
Minskad avskogning och ansvarsfullt skogs-
bruk är nödvändigt för att hejda den globala 
uppvärmningen. Med FSC® -märkta produkter 
bidrar vi, du och våra kunder till ett ansvars-
fullt brukande av världens skogar och till att 
uppnå det globala klimatmålet.

BÄTTRE RESURSHUSHÅLLNING
Med återvunnet material minskar vi använd-
ningen av råvara och hushållar med jordens 
ändliga resurser.

MINDRE MATERIALÅTGÅNG
Vi jobbar på flera sätt för att minska spillet i 
vår produktion. Vi har bland annat utvecklat 
nya metoder för fanérläggning och använ-
der olika typer av spill till nya material eller 
produkter. Genom att producera produkter på 
ett materialeffektivt sätt räcker resurserna 
längre.
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MATERIALGUIDEN
VÄLJ MILJÖMÄRKT 
Med miljömärkta produkter vet  
du att det har ställs krav även  
på materialen.

VÄLJ FSC®-MÄRKT 
Då är träet spårbart genom 
hela värdekedjan ända tillbaka 
till skogen. Du kan vara säker 
på att trämaterialet i produk-
ten kommer från ansvarsfullt 
brukade skogar. 

VÄLJ FÖRNYBARA MATERIAL 
Trä och ull är exempel på naturliga  
material som kommer från förny- 
bara källor.

Karmstolen Jackie från NC Nordic Care är FSC-märkt vilket innebär 
att träet i stolen är spårbart genom hela kedjan och kommer från 
ansvarsfullt brukade skogar. Jackie är även märkt med Möbelfakta.
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2
KLIMAT

NÄR DU VÄLJER OSS BIDRAR DU TILL DET GLOBALA  
KLIMATMÅLET. MED SMARTA MATERIALVAL  

OCH EFFEKTIV TILLVERKNING OCH TRANSPORT  
MINSKAR VI KOLDIOXIDUTSLÄPPEN. NU SIKTAR  

VI PÅ ATT BLI KLIMATNEUTRALA. 
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NÄR DU VÄLJER OSS BIDRAR DU TILL DET GLOBALA  
KLIMATMÅLET. MED SMARTA MATERIALVAL  

OCH EFFEKTIV TILLVERKNING OCH TRANSPORT  
MINSKAR VI KOLDIOXIDUTSLÄPPEN. NU SIKTAR  

VI PÅ ATT BLI KLIMATNEUTRALA. 
 

Vi fokuserar på energieffektiviseringar i vår egen 
verksamhet och val av förnybara energikällor. Sedan 
2014 har vi minskat våra totala klimatpåverkande 
utsläpp med 13%. Den största minskningen av 
klimatpåverkan är kopplat till våra transporter inom 
koncernen. Kinnarps är den aktör på marknaden 
som kan erbjuda ett eget, fullt utbyggt transport-
system. Det innebär att vi själva kan optimera våra 
transporter – utformning och rutter – med hänsyn 
till klimatpåverkan. Kinnarpsprodukterna lastas 
som ett pussel, utan kartonger, vilket möjliggör en 
fyllnadsgrad på 90%. Istället använder vi filtar som 
emballage, filtar som vi tar med hem och återanvän-
der. Det sparar oss och kunderna 6,5 ton emballage 
varje dag. På väg tillbaka till fabrikerna fyller vi 
transporterna med material från våra leverantörer. 
Vi har investerat i nya lastbilar och kör huvudsak-
ligen på diesel med inblandning av tallolja för att 
minska klimatpåverkan.Transporterna omfattar pro-
dukterna från varumärkena Kinnarps och Drabert. 

UTMANING
Det globala klimatmålet innebär att den globala 
temperaturökningen ska hållas under 2 grader 

och helst stanna vid 1,5 grader. Medvetenheten 
kring frågan är stor i samhället men fortfarande 
krävs tydliga initiativ. Vi upplever att det ofta finns 
ett glapp mellan politiska beslut på EU-nivå och 
verkställandet i form av praktiska lösningar och 
incitament. Den största enskilda utmaningen är att 
många av dagens processer är fossilberoende, så 
även inom Kinnarpskoncernen. Vi måste fortsatt 
arbeta med att hitta nya, fossilfria alternativ för vår 
tillverkning och våra transporter. För att kunna göra 
det krävs nya effektivare tekniker och större tillgång 
till förnybara drivmedel. Men också långsiktiga 
politiska spelregler för förnybara drivmedel som gör 
dem konkurrenskraftiga gentemot fossila drivmedel. 

KG EMBALLAGE SPARAS  
I VARJE TRANSPORT EFTERSOM  

KINNARPS ANVÄNDER FILTAR

266

Den största minskningen av klimatpåverkan är kopplat till våra transporter. 
I våra Kinnarpsbilar har vi har en fyllnadsgrad på 90%.
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EFFEKTEN AV SMARTA KLIMATVAL  

LÄGRE KOLDIOXIDUTSLÄPP
Genom att välja produkter som 
framställts med klimatsmarta 
material, energieffektiv produktion 
och optimerade transporter bidrar 
du till att uppfylla det gemensam-
ma globala klimatmålet. 

FÄRRE FÖRPACKNINGAR
Kinnarps egna transporter, 
”blåbilarna" är optimerade för 
att minska klimatpåverkan. Våra 
chaufförer tar även hand om 
förpackningarna, så att vi kan 
säkerställa en energieffektiv 
återvinning. Kunderna slipper 
dessutom att ta hand om dem.  

FÖRNYBAR ENERGI
Flera av våra fabriker värms upp 
med träspill från vår egen verk-
samhet. En förnybar energikälla 
som sänker utsläppen av fossil 
koldioxid. 

NYCKELTAL
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LÅNGSIKTIGT MÅL. ÅR 2030 ÄR VI KLIMATNEUTRALA I SAMTLIGA PROCESSER OCH  
VERKSAMHETER. MÅLET ÄR KOPPLAT TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL 7 ”HÅLLBAR  
ENERGI FÖR ALLA” SAMT TILL HÅLLBARHETSMÅL13 "BEKÄMPA KLIMATFÖRÄND- 
RINGEN". VI ARBETAR KONTINUERLIGT MED ENERGIEFFEKTIVISERINGAR I HELA VÅR  

VERKSAMHET OCH  HAR AMBITIONEN ATT ANVÄNDA MER ENERGI FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR.

RESURSOPTIMERING GENOM  
FYLLNADSGRAD I EGNA BILAR*

* Kinnarpsägda uttransporter

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Noggrann leveransplanering och packning utifrån 
leveransordning möjliggör vår stadigt höga fyllnads- 
grad. Eftersom vi använder filtar och papp som för- 
packningsmaterial och har en genomtänkt pack-
ningsteknik kan vi dessutom lasta produkterna 
väldigt tätt per kubikmeter och få in mer produkter 
i varje bil. Vi har under året ökat mängden material 
som vi tar med hem från leverantörer till våra fabriker 
efter att vi levererat till kund. Vi har dessutom börjat 
köra fler externa speditionsuppdrag för att fylla våra 
transporter ännu mer efter leverans till kund. 

u	MÅL
Vår ambition är att öka fyllnadsgraden i våra hem-
transporter. Därför kommer vi att införa ett system 
som underlättar planeringen samt själva ansvara 
för och planera alla transporter. Vi kommer också 
att söka fler externa speditionsuppdrag.

NYCKELTAL

El 114,5
Brikettuppvärmning 93,0
Fjärrvärme 9,3
Naturgas 0,7
Eldningsolja 3,9
Gasol 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Bensin 1,4
Biogas 0,1

Enhet: TJ

ENERGIANVÄNDNING  
I ORGANISATIONEN*

* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,  
Worms, Tranås, Vinslöv, ISO-certifierade försäljnings- 

kontor i Sverige, Norge, UK och Frankrike. 

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING 
I våra produktionsenheter i Kinnarp, Skillingaryd och 
Worms har vi helt förnybar uppvärmning genom 
förbränning av eget träspill. Oljepannor finns som 
reserv vid avbrott eller reparationer. Bergvärme 
värmer Materias fabrik i Tranås. Övriga enheter 
värms upp med fjärrvärme, el, gas eller olja. Gasol 
används för lackeringsprocess och uppvärmning 
i Jönköping. 13 % av den totala drivmedelsförbruk-
ningen består av förnybara bränslen i form av ren 
biogas eller inblandning av biodiesel i fossil diesel. 

u	MÅL
Vårt mål är att energikartlägga verksamheten och 
minska vår användning av energi med 10% till 2020.
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UTSLÄPP AV  
KOLDIOXIDEKVIVALENTER (TON)* 

* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv, 
ISO-certifierade försäljningskontor i Sverige, Norge, UK och Frankrike.  
Enligt Greenhouse Gas Protocol scope 1 och 2. www.ghgprotocol.org

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Totalt har vi sänkt våra klimatpåverkande utsläpp med 13% sedan 
basåret 2014. Den största minskningen har skett kopplat till trans-
porter. Detta beror bland annat på att vi har investerat i 16 nya Euro 
6-lastbilar som är mer bränsleeffektiva. I våra egna lastbilar har vi 
gått över till diesel med högre inblandning av biodiesel. Nästa steg 
är att införa ren biodiesel i våra transporter, något som vi nu under-
söker möjligheterna till. I de nya bilarna finns också ett avancerat 
förarstödssystem som förutspår optimal farthållning med hjälp av 
GPS. Under året har vi använt mer olja än normalt. Detta beror på att 
vi har utfört reparationer av eldningspannorna för briketter. I våra 
fabriker hålls regelbundet energimöten för att identifiera energief-
fektiviseringsåtgärder; i Wormsfabriken har vi därför genomfört 
en energikartläggning. I Skillingarydsfabriken har vi investerat i en 
ny klimatanläggning vilket innebär en elbesparing på 162 GJ per år. 
Det är viktigt att underhålla tryckluftssystem. Genom att lyssna efter 
läckage har vi under året tätat 37 läckor – enligt våra beräkningar 
har det inneburit besparingar på 1093 GJ. I Kinnarp har vi energi-
effektiviserat genom att installera nya rör och smart styrning i vår 
UV-lackering. Vi har även styrt om spånutsuget vid vår nya såg så 
att det bara arbetar i samband med sågning. Sammanlagt innebär 
dessa energieffektiviseringar en minskning av koncernens totala 
energiförbrukning med ca 1%.

u	MÅL
År 2020 är utsläppen reducerade med 20% jämfört med 2014.

NYCKELTAL

MÅL 2020

(TON)
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KLIMATGUIDEN
De här tre områdena har störst betydelse för produktens klimatpåverkan.

MATERIALVAL
Välj gärna trä som är ett förny-
bart material med låg klimatpå-
verkan genom hela värdekedjan.

PRODUKTION
Kontrollera vilka energislag som 
producenten använder till el, upp-
värmning och processer samt hur 
energieffektiv produktionen är. 
Energislagen bör vara fossilfria 
och förnybara. 

TRANSPORT
Korta transporter för material 
och komponenter till produktio-
nen ger lägre klimatpåverkan. 
Transporter med förnybara 
drivmedel och bränsleeffektiva 
bilar samt hög fyllnadsgrad är 
också ett effektivt sätt att minska 
CO2-utsläppen. 

Förvaringsserien Space från Kinnarps är klimateffektiv både i samband med produktion 
och vid transport. Den tillverkas vid vår energieffektiva fabrik i Kinnarp och transporteras 
till kund med våra egna bilar som drivs på 50% biodiesel. Space består dessutom till 
största delen av trä som är ett förnybart material.
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NÄR DU VÄLJER OSS FÅR DU EN HÄLSOSAM ARBETSMILJÖ  

UTAN ONÖDIGA KEMIKALIER. MEDARBETARNA MÅR BÄTTRE OCH  

KAN JOBBA MER FOKUSERAT. VI VILL INTE ANVÄNDA NÅGRA  

MATERIAL SOM PÅVERKAR MÄNNISKOR ELLER MILJÖ NEGATIVT.

3
RENA MATERIAL
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Många material och produkter innehåller ämnen 
som påverkar miljön och människors hälsa. De 
här ämnena kan finnas i råvaran från början eller 
tillkomma när möblerna tillverkas. De påverkar 
vid direktkontakt eller genom utsöndring i luften. 
Särskilt vanligt i möbelbranschen är VOC (Volatile 
Organic Compounds), det vill säga flyktiga organis-
ka lösningsmedel. VOC förekommer i olika typer av 
lim och lack och utsöndras i inandningsluften, vilket 
kan ge huvudvärk och koncentrationssvårigheter. 

I Kinnarpskoncernen har vi minskat VOC- 
förbrukningen med 47% sedan 2012. Bara under 
2016 har användningen av VOC vid våra egna pro-
duktionsenheter minskat med 10%.

Våra produkter innehåller inga av de skadliga 
ämnen som finns med på Reachs kandidatlista, 
som är en förteckning över särskilt farliga ämnen.
Det nyckeltal som redovisas avser våra egna pro-
duktionsenheter i Kinnarp, Skillingaryd och Worms 
och gäller för varumärkena Drabert och Kinnarps. 
Övriga varumärken i koncernen arbetar aktivt med 
rena material genom egen leverantörsuppföljning 
och genom att följa kriterierna i The Better Effect 
Index. 

UTMANING 
Kemikalier används i lack, lim och färg för att skapa 
ytor som står emot vätskor och rengöringsmedel. 
Det här är egenskaper som är viktiga i miljöer med 
höga krav på rengöring och desinfektion – till ex-
empel sjukhus, skola och restaurang. Men den här 
typen av motståndskraftig ytbehandling klarar inte 
kraven i de ledande miljömärkningarna. Vår största 
utmaning är att utveckla ytbehandlingar som klarar 
både höga miljökrav och tuffa kvalitetskrav.

PLAST
Stoppningen till många av varumärkena Kinnarps 
och Draberts stolar gjuts vid vår egen anläggning i 
Skillingaryd. Vi har valt bort den hälsofarliga isocy-
anaten TDI och använder en ”snällare” MDI som ger 
en säkrare tillverkning. Skummet är fritt från flam-
skyddsmedel. Samtliga plaster i koncernens möbler 
ska vara fria från Bisfenol A och ftalater.

TRÄ
Vid tillverkning av spånskivor används lim innehål-
lande formaldehyd. Alla våra spånskivor uppfyller 
kraven enligt E1, vilket innebär en mycket låg 
emission av formaldehyd. Många av skivorna har 
halverade E1-värden eller lägre.

METALL
Sexvärt krom är allergi- och cancerframkallande. 
Därför använder vi bara trevärt krom, som är ett 
bättre alternativ, i våra produkter.

TEXTIL
Alla tyger i Kinnarps Colour Studio är fria från 
flamskyddsmedel och AZO-färgämnen. Vi använder 
istället ull som är naturligt flamhämmande eller 
polyestertyg med en flamskyddande fiberkonstruk-
tion. 69% av tygerna i kollektionen Kinnarps Colour 
Studio är miljömärkta med antingen EU Ecolabel 
eller Oeko-tex.

ELEKTRONIK
Elektronik innehåller metaller och kemikalier som 
kan ge miljö- och hälsoproblem. Vi ställer krav att 
våra leverantörer följer RoHs-direktivet som begrän- 
sar eller förbjuder användingen av vissa tungmetal- 
ler och flamskyddsmedel i elektronik.  Bly, kvicksilver, 
kadmium, sexvärt krom samt flamskyddsmedlen 
PBB och PBDE får inte användas.   

69%
AV ALLA TYGER I KINNARPS 

 COLOUR STUDIO ÄR MÄRKTA MED  

EU ECOLABEL ELLER OEKO-TEX
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u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Under 2016 har användningen av VOC vid våra 
egna produktionsenheter minskat med 10%.  
I Skillingaryd har användningen halverats genom 
att lösningsmedelsbaserat lim har ersatts med 
vattenbaserat lim och smältlim. I Worms fort-
sätter bytet av rengöring med 100% lösnings-
medel till varianter med 19% och 5%. I Kinnarp 
har vi nått målet att minska förbrukningen av 
diskförtunning vid tvätt av lackmaskiner med 
30% per tvätt.

I Kinnarpsfabriken använder vi UV-lack på 
plana, fanerade ytor vilket ger en tålig yta och 
mycket låga mängder VOC. 

Kinnarps Capella och Serie P har testats i 
en klimatkammare där vi har mätt vilka kemi-
kalier de avger. Testresultaten är långt under 
gränsvärdena vilket betyder att de har väldigt 
låga emissioner av VOC och dessutom ger 
poäng i byggnadscertifieringen LEED. 

NC Nordic Care har bytt ut syrahärdande lacker 
till mer miljövänliga vattenbaserade lacker på 
flera produkter. 

Stolen Entrada från Drabert tillverkades 
tidigare med ett lim baserat på lösningsmedel. 
Under 2016 har detta lim bytts ut mot ett smält- 
lim som inte är klassat som negativt för miljön 
eller hälsan. Det ger en bättre arbetsmiljö både 
för de som tillverkar stolen och de som använ-
der den. 

u	MÅL
År 2020 har utsläppen av VOC i vår egen pro-
duktion minskat med 20% jämfört med basåret 
2015.

FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL (VOC, TON)*

* Nyckeltalet avser vår egen produktion i Kinnarp, Skillingaryd, Worms (Drabert och Kinnarps)

LÅNGSIKTIGT MÅL. ÅR 2030 ANVÄNDER VI I KINNARPSKONCERNEN INGA MATE- 
RIAL SOM ÄR KLASSADE SOM HÄLSO- ELLER MILJÖFARLIGA ELLER PÅVERKAR  

HÄLSA OCH MILJÖ NEGATIVT. MÅLET ÄR KOPPLAT TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL 12,  
”HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION”, SOM SYFTAR TILL ATT SÄKERSTÄLLA  
EN ANSVARSFULL OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV NATURRESURSER. ETT MÅL SOM
VI SKA UPPNÅ GENOM INNOVATIV PRODUKTUTVECKLING OCH NYA METODER I TILL- 
VERKNINGEN. 

NYCKELTAL

MÅL 2020

(TON)

EFFEKTEN AV RENA MATERIAL
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47%
MINSKNING AV LÖSNINGS- 

MEDEL SEDAN 2012

BÄTTRE ARBETSMILJÖ
Varje dag kommer vi i kontakt 
med kemikalier i olika produkter. 
Forskare har hittat samband mel-
lan hormonstörande ämnen och 
fetma, diabetes typ 2, hormon- 
relaterad cancer, fortplantnings-
problem, allergi och astma. Med 
rena material minskar risken för 
att människor blir sjuka. 

ÖKAD PRODUKTIVITET
Forskning visar att medarbetar- 
nas förmåga att tänka och fatta 
beslut ökar i miljöklassade bygg- 
nader eftersom utsläppen av VOC 
är mindre och koldioxidhalten 
lägre (NIH, National Institute of 
Environmental Health Sciences).

EFFEKTEN AV RENA MATERIAL

ENKLARE CERTIFIERING
Allt fler fastighetsägare vill håll-
barhetscertifiera sina byggnader, 
till exempel enligt LEED. I dessa 
ställs krav på inomhusluftens 
kvalitet och hur mycket kemika-
lier som inredningen avger. Här 
har inredningen stor betydelse.  
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GUIDEN TILL 
RENA MATERIAL

UNDVIK!
FTALATER. Används som mjukgörare i plast och 
gummi. Förekommer även i färg och lim. Misstänks 
vara hormonstörande. 

FLAMSKYDDSMEDEL. Används på textilier och 
plast. Vissa är hormonstörande.

BISFENOL A. Används i plast, lack och lim.  
Hormonstörande.

FORMALDEHYD. Kan finnas i limmet i spånskivor, 
i textil och läder. Är allergiframkallande vid hudkon-
takt samt cancerframkallande. 

FLYKTIGA ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL 
(VOC). Finns i färg, lack, lim och rengöringsmedel. 
Kan ge huvudvärk, koncentrationsstörningar och 
dålig luftkvalitet. 

KEMIKALIER PÅ REACHS KANDIDATLISTA. 
Fråga producenten som är skyldig att informera 
enligt lag.

VÄLJ!
MILJÖMÄRKTA PRODUKTER. Möbelfakta och 
NF Environnement är bra alternativ. 

VATTENBASERAD LACK. Ger inga eller mycket 
låga emissioner av VOC.

LAMINATSKIVA. Om det ställs höga krav på 
rengöring med vätska och desinfektionsmedel kan 
du ersätta lackade ytor med högtryckslaminat.

MILJÖMÄRKTA TYGER. EU Ecolabel och Oeko-
tex säkerställer att tygerna är fria från skadliga 
kemikalier.
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Arbetsstol Entrada II från Drabert, förvaring Space och skrivbord Oberon  
från Kinnarps. Entrada tillverkades tidigare med ett lim baserat på lösnings- 
medel. Under 2016 har detta lim bytts ut mot ett smältlim som inte är  
klassat som farligt för hälsa eller miljö. Det ger en bättre arbetsmiljö både 
för dem som tillverkar stolen och för dem som använder den.
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2016 fanns Kinnarps på plats i Almedalen för att debattera kemikalier  
i möbler och öka allmänhetens kunskap om hur det påverkar vår hälsa.  
Vi vill att fler ska uppmärksamma frågan och ställa krav på rena material 
i inredningen! En undersökning som vi själva har gjort visar att många 
svenskar – 9 av 10 tillfrågade – oroar sig över kemikalier i produkter men 
att bara hälften (49%) känner till att möbler kan avge eller innehålla hälso- 
skadliga kemikalier. Vi berättade också om hur Kinnarps arbetar med 
rena material i utveckling och produktion – och så bjöd vi på snittar. 
Snittarna var bakade på mjöl gjort av vår egen stol Embrace, tillverkad av 
FSC® -certifierad björk. Så rent att det går att äta. Fibrerna får du på köpet!

BAKA VÅRT 
EMBRACE-BRÖD!

DET HÄR BEHÖVER DU
20 g jäst eller 1 msk rågsurdeg
1 msk mörk sirap
Ca 4,5 dl vatten
1/2 dl björkmjöl från Kinnarps
1,5 dl grovt rågmjöl (eko)
3 dl rågsikt (eko)
2 dl vetemjöl (eko)
1 tsk havssalt

SÅ HÄR GÖR DU
Smula ner jästen i en bunke och 
lös den med fingervarmt vatten.
Tillsätt björkmjöl, sirap och salt. 
Blanda sedan i resten av ingredi-
enserna och låt jäsa i rumstem-
peratur under ca 1 timme. Om du 
använder surdeg måste jästiden 
fördubblas. Knåda och lägg i öns-
kad form, låt jäsa i ca 45 min eller 
tills bröden ser färdigjästa ut. Sätt 
ugnen på 180°. Grädda i 50 min 
eller tills brödet fått en fin skorpa. 
Ta ut brödet ur formen och låt det 
vila över natten.

Embrace – naggande god. 
När vi utvecklade Embrace ställde vi tuffa 
krav på konstruktion och material. Alla  
ingående material var tvungna att upp- 
fylla miljömärkningarnas krav och vi har 
verifierat innehållet i alla ingående delar. 
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4
SOCIALT ANSVAR

NÄR DU VÄLJER OSS VET DU ATT PRODUKTERNA ÄR  

GJORDA I BRA ARBETSMILJÖER. VI LITAR INTE PÅ ALLT  

SOM SÄGS UTAN SKAFFAR OSS EGEN KUNSKAP,  

PÅ PLATS HOS VÅRA LEVERANTÖRER. SNART HAR VI  

KONTROLLERAT ALLA VÅRA HÖGRISKLEVERANTÖRER. 
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Vi vill vara säkra på att våra produkter är producera-
de under socialt acceptabla villkor med bra arbets-
villkor, löner och försäkringar. Vårt sociala ansvar 
omfattar inte bara arbetsvillkoren vid våra egna 
anläggningar utan också leverantörer i alla led. För 
att kunna göra det krävs kunskap. Det räcker inte 
bara med en skriftlig försäkran från leverantören – 
om vi har minsta anledning att tro att förhållandena 
inte är riktiga är det vårt ansvar att följa upp och 
göra förbättringar. Vi gör det genom riskanalyser 
och genom revisioner på plats.  

 

ARBETSSÄTT
Alla våra leverantörer ska skriva under vår Supplier 
Code of Conduct. I den klargör vi vilka förväntningar 
och krav vi har på leverantören kopplat till socialt 
ansvar. Koden är baserad på FN:s Global Compact. 
Utöver detta grundkrav ställs också materialspeci- 
fika krav, baserade på miljömärkningar, på det mate- 
rial som levereras. Vi köper i stor utsträckning in 
material och komponenter som bearbetas och/eller 
monteras i vår egen produktion, men vi köper också 
in färdiga produkter. Kraven är dock desamma och 
vi kartlägger leverantörskedjan ända ner till kompo-
nenttillverkningen. Därefter görs en riskbedömning 
av leverantörerna. Den baseras på tillverkningspro-
cessen, branschkännedom och i vilket land som 
produktionen finns. I de fall som vi bedömer att det 
finns en högre risk att kraven i vår kod inte uppfylls 
genomför vi en revision på plats hos leverantören. 
Revisioner görs även hos alla nya leverantörer. Re-
visionerna på plats har flera syften, bland annat att 
klargöra risker och skapa underlag för reducering 
av dessa. Utgångspunkten är att ge leverantörerna 
möjlighet att utvecklas och då uppfylla samtliga 
krav. Revisionerna resulterar i en rapport med even- 
tuella avvikelser som leverantören ska åtgärda. 

Uppfylls inte kraven och leverantören inte åtgärdar 
bristerna så avslutas affären. Om det gäller en ny 
leverantör uteblir den.

LEVERANTÖRSUPPFÖLJNING I LITAUEN
Ett exempel på en framgångsrik leverantörsrevi-
sion gäller den formpressade skivan till bordet 
Viper från Materia. Vid en första revision hos leve-
rantören i Litauen upptäckte vi både stora och små 
avvikelser. Bland annat var brandövning inte genom-
förd, säkerhetsdatablad fanns bara på kontoret och 
inte i produktionen, standarden på lunchrum, om- 
klädningsrum och duschar var låg och andnings-
masker saknades för personal intill lackeringen.  
Leverantören vidtog åtgärder och vid en uppfölj-
ningsrevision som vi gjorde under 2016 konstate-
rade vi att leverantören gjort många förbättringar. 
Bland annat i form av nya omklädningsrum, ny per-
sonalmatsal och ett byte av ventilationssystem för 
att minska damm. Man hade också arbetat för ökad 
kunskap om arbetsmiljö, genomfört brandövningar 
och sett till att första hjälpen-utrustning fanns till- 
gänglig på flera platser i produktionen. Dessutom 
fanns andningsmasker för all personal som arbetar 
vid och i närhet av lackeringen. De stora avvikelser-
na hade alltså åtgärdats.  

79%
 AV VÅRA HÖGRISKLEVERANTÖRER  
HAR GENOMGÅTT EN GRANSKNING
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UTMANING
Ett effektivt socialt ansvarstagande innebär att det 
inte räcker att ställa krav. Vi måste också följa upp 
och säkerställa att kraven faktiskt efterlevs. Gene-
rellt behöver branschen bli bättre på uppföljning. 

Behovet av ännu bättre uppföljning gäller själv-
klart Kinnarpskoncernens egen verksamhet. Vi bör 
känna till var komponenten faktiskt är tillverkad och 
hur förhållandena ser ut på platsen. Därför 

måste vi ibland ha kännedom om leverantörskedjan 
längre än till första leverantörsledet. En specifik 
utmaning för möbelbranschen är att många mindre 
möbelkomponenter, till exempel skruvar och beslag, 
tillverkas i Kina. Kina är en svårkontrollerad mark-
nad och ett exempel på ett land med högre risk 
gällande arbetsvillkor och löner. Här är det viktigare 
att kontrollera efterlevnad.

Viper från Materia är en av de produkter som genomgått en leverantörs- 
revision på plats, vilket resulterade i flera förbättringar. 
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 79%

LÅNGSIKTIGT MÅL. ÅR 2030 HAR VI EN GOD ARBETSMILJÖ SOM BIDRAR POSITIVT  
TILL SAMHÄLLSUTVECKLINGEN PÅ PLATSER DÄR VI VERKAR OCH HAR VÅRA  
SAMARBETSPARTNERS. MÅLET ÄR KOPPLAT TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL 8 OCH  
10 ”ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT” SAMT ”MINSKAD  

OJÄMLIKHET”. VI SKA UPPNÅ MÅLET GENOM ATT KARTLÄGGA OCH RISKBEDÖMA VÅR  
LEVERANTÖRSKEDJA, BLAND ANNAT GENOM ATT FÖLJA UPP PÅ PLATS . ETT NÄRA  
SAMARBETE MED VÅRA LEVERANTÖRER ÄR GRUNDFÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT KUNNA  
BIDRA TILL GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN.

NYCKELTAL

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Merparten av våra leverantörer finns i norra Europa. 
En liten del av våra leverantörer finns i Kina. För att 
kunna arbeta direkt mot dessa leverantörer har vi 
etablerat ett inköpskontor i Shanghai. Därmed har vi 
lokal förankring med förståelse för språk och kultur, 
vilket underlättar utvecklingsarbetet i samarbete 
med leverantörerna. 

Resultaten av de genomförda revisionerna visar 
att förhållandena hos våra leverantörer generellt 
sett är mycket bra. Det vanligaste är mindre brister 
kopplat till brandskydd – till exempel blockerade 
brandposter eller brandutrustning om inte är upp-
märkt. Det förekommer även att skyddsutrustning 
inte används – trots att den finns. I Asien kan även 
andra brister kopplade till arbetstider förekomma  
då det är vanligt med migrantarbetare. Arbetsmiljö- 
brister vid kemikaliehantering förekommer också i 
form av otillräcklig skyddsutrustning. När vi gör upp-
följningar av leverantörernas åtgärder ser vi att det 
har skett förbättringar och att vårt arbete ger effekt. 

Materia, NC Nordic Care och Skandiform köper in 
både komponenter och färdiga produkter. Här har  
revisioner även gjorts på underleverantörer och vi har 
coachat och hjälpt leverantörerna att utföra egna 
regelbundna revisioner hos sina underleverantörer.

Av 15 nya leverantörer 2016 har vi reviderat sex. 
Det innebär att nio leverantörer återstår att granska. 
Vi fokuserar på leverantörer av material och kom- 
ponenter och under året har vi arbetat för att kon- 
centrera affärerna till de leverantörer som bäst lever 
upp till våra krav. Det ger oss möjligheten att fördjupa 
samarbetet.

u	MÅL 
2020 ska 100% av den högriskklassade inköps- 
volymen vara kontrollerad  med en revision. 

ANDEL AV INKÖPSVOLYM (I SEK) KLASSAD SOM HÖG RISK  
DÄR UPPFÖRANDEKOD FÖLJTS UPP MED REVISION*

* Inköp till produkterna i vårt eget sortiment
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ANSVARSGUIDEN

RISKLAND
Tillverkas produkten i, eller innehåller den komponenter från, 

ett land som står med på BSCIs landrisklista?
(Business Social Compliance Initiative är ett europeiskt affärsdrivet 
samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden 

i den globala leverantörskedjan.)

ARBETSSÄTT
Är produktionen arbetsintensiv? Förekommer det mycket manuellt eller  

okvalificerat arbete, vilket kan innebära risk för barnarbete? Förekommer  
det säsongsarbete och migrantarbetare på marknaden?

KEMIKALIER 
Innehåller produktionen mycket kemikalier eller är den på annat sätt  

förenad med stora hälso- eller miljörisker?

I de här situationerna bör du vara extra  
uppmärksam. Fråga om det finns utarbetade system  

för att säkerställa att de olika kraven efterlevs.

ETT GOTT SAMVETE
Genom att ställa krav på socialt 
ansvar bidrar du till att människ-
orna som har tillverkat produk-
terna har bra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö.

FÖRÄNDRAD ATTITYD
Sociala krav motverkar osund 
konkurrens och minskar antalet 
leverantörer som inte lever upp 
till sina sociala skyldigheter.

EFFEKTEN AV  
SOCIALT ANSVAR

Pausgymnastik hos Materia i Tranås.
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5
ÅTERBRUK

NÄR DU VÄLJER OSS KAN DU HUSHÅLLA MED DINA RESURSER.  

VI HJÄLPER DIG ATT RENOVERA OCH ÅTERANVÄNDA  

GAMLA MÖBLER. DET DU INTE LÄNGRE BEHÖVER SÄLJS VIDARE  

ELLER ÅTERVINNS PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT.  

VI TÄNKER BLI BÄST I BRANSCHEN PÅ ATT SKAPA CIRKULÄRA  

LÖSNINGAR OCH PRODUKTER SOM HÅLLER LÄNGRE. 



49

5 96%
 AV VÅRT RESTMATERIAL ÅTERVINNS  
ELLER GÅR TILL ENERGIPRODUKTION

Resurshushållning i form av återanvändning och 
renovering är en global megatrend. Utvecklingen 
drivs på av EU som just nu utarbetar nya kriterier för 
upphandling av kontorsmöbler. Kriterierna, som är 
en guide för gröna offentliga upphandlingar, tar sin 
utgångspunkt i en grundläggande fråga: Behöver 
din organisation verkligen köpa nytt? Eller kan ni 
renovera och återanvända? 

THE BETTER LOOP
Som en av Europas största leverantörer av inrednings- 
lösningar vill vi erbjuda en affärsmodell och tjänster 
som möter kundernas efterfrågan på inventering, 
renovering och uppgradering. I vårt erbjudande  
”The Better Loop” har vi samlat tjänster och material 
som möjliggör cirkulära möbelflöden och förlänger 
livet på produkterna. Inom ramarna för ”The Better 
Loop” har vi identifierat tre olika strategiska om- 
råden; Re:fresh, Re:use och Re:cycle.  

Under 2016 har vi dessutom inlett arbetet med 
att utveckla en ny cirkulär affärsmodell. Arbetet är 
ännu inte klart men vår ambition är att integrera det  
cirkulära tänkandet i alla led. Vi vill hjälpa våra kun-
der att hushålla med resurserna och förlänga livet 
på produkter i omlopp.

UTVECKLINGSPROJEKT
Som en del av förstudien har vi deltagit i projektet 
”Cirkulär affärsinnovation för regionala möbelflöden” 
tillsammans med Victoria Swedish ICT AB. I projek-
tet har vi undersökt hur företag kan skapa jobbtill-
fällen, lönsamhet och konkurrenskraftig produktion 
genom att kraftigt minska resursanvändningen.  

I samarbete med våra kunder har vi också kartlagt 
affärsmodeller och erbjudanden som bygger på 
återanvändning, uppgradering och renovering. Vi har 
även deltagit i projektet ”Hållbar industriell utveckling” 
som har genomförts i samarbete med Miljösekreta-
riatet i Västra Götalands län och Industrial Develop-
ment Center. Projektet bestod av en förstudie kring 

Ljudabsorbenten Prim består till hälften av återvunnet material. 25% är tygspill från vår fabrik i Skillingaryd och 25% är 
återvunnen PET-plast.
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RE:USE 
Vi erbjuder en inventering, där vi 
går igenom vilka produkter som 
kan återanvändas i den nya 
inredningen.

RE:FRESH 
Vissa produkter kan med enkla 
medel uppgraderas eller renove-
ras, till exempel genom omlack-
ning, tvättning eller omklädsel. 
Ett gammalt bord kan få en ny 
bordsskiva eller ny styrutrustning. 
En stol kan få nya armstöd.

ÅTERBRUKSGUIDEN

RE:CYCLE
När alla andra möjligheter till 
återanvändning eller återtillverk-
ning är uttömda återstår bara en 
sak, återvinning. Med hjälp av 
seriösa partners ser vi till att  
produkterna separeras och åter-
vinns på ett ansvarsfullt sätt. 

Så skapar vi ”The Better Loop”

PRODUKTERNA SKA HÅLLA GOD KVALITET, HA ETT FORMSPRÅK SOM 
HÅLLER ÖVER TID OCH DET SKA VARA MÖJLIGT ATT ÅTERANVÄNDA  
OCH RENOVERA SAMT BYTA UT SLITNA DETALJER.

återbruk av möbler. Bland annat har vi i samarbete 
med kunder identifierat vilken kvalitetsnivå som är 
godtagbar för att möbler ska kunna återanvändas.
Grunden till vårt cirkulära erbjudande läggs i utveck- 
lingsarbetet där vi redan i dag strävar efter att skapa 
produkter med lång livslängd. Produkterna ska hålla 
god kvalitet, ha ett formspråk som håller över tid och 
det ska vara möjligt att återanvända och renovera 
samt byta ut slitna detaljer. I samband med slutåter- 
vinning ska alla komponenter enkelt kunna sepa-
reras och återvinnas. Detta arbete styrs genom vår 
designstrategi. 

För närvarande mäts återvinningen i vår verk- 
samhet endast genom nyckeltal som har direkt kopp- 
ling till materialåtervinning med anknytning till vår 
verksamhet och produktion. 

 I takt med att vår cirkulära affärsmodell imple- 
menteras blir det en utmaning att även redovisa åter- 
bruk och renovering i form av relevanta nyckeltal.

UTMANING
Det allra bästa sättet att minska en produkts miljö- 
påverkan är att förlänga dess livslängd. Vår bransch 
har, som så många andra, under lång tid arbetat med 
linjära flöden och affärsmodeller. Det betyder att 
det inte finns någon effektiv infrastruktur för att till-
godose marknadens önskemål om renovering och 
återbruk. Projekten riskerar att bli tungrodda och 
dyra. Om det blir dyrare att renovera och återanvända 
än att köpa nytt minskar kundernas benägenhet att 
välja återbruk. Kinnarpskoncernens främsta utma-
ning är att utveckla nya resurseffektiva produkter och 
erbjudanden för verksamheter som är i stark föränd- 
ring, både organisatoriskt och tekniskt. Nya arbets-
sätt och digitala trender ställer ökade krav på att vi 
är lyhörda och snabbt kan anpassa vår affärsmodell. 
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LÅNGSIKTIGT MÅL. ÅR 2030 ÄR ALLA VÅRA INREDNINGSLÖSNINGAR OCH TJÄNSTER  
EN DEL AV ETT CIRKULÄRT FLÖDE. MÅLET ÄR KOPPLAT TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL  

12 ”HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION”. FÖR ATT NÅ MÅLET ARBETAR VI MED ATT  
UTVECKLA OCH VIDAREUTVECKLA CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER, PRODUKTER, INREDNINGS- 
LÖSNINGAR OCH TJÄNSTER. VÅR AMBITION ÄR ATT ANVÄNDA MER ÅTERVUNNA MATERIAL  
I VÅRA PRODUKTER OCH ATT HITTA INNOVATIVA SÄTT ATT ANVÄNDA DET SPILLMATERIAL  
SOM UPPKOMMER I VÅR VERKSAMHET. 

NYCKELTAL

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Vi har nått målet att 30% av vårt avfall ska gå till 
materialåtervinning. Detta beror delvis på att vi 
skickar mer avfall till materialåtervinning än tidigare, 
men också på att användningen av briketter gjorda 
av träbaserat spill från vår produktion i Kinnarp,  
Skillingaryd och Worms, har minskat. Det som 
skickas till deponi består i huvudsak av aska från 
våra pannor. Mängden avfall till deponi har ökat 
något, vilket främst beror på avfall som uppkommit 
i samband med att vi renoverat pannorna i Kinnarp 
och Skillingaryd. Matavfall är en liten del av den 
totala mängden avfall men tas om hand för kom-
postering eller biogasproduktion. I Kinnarp har vi 

börjat samla in förbrukad IT-utrustning och skicka 
den till en återvinnare som återbrukar produkterna 
istället för att bara återvinna materialen. Vi minskar 
också mängden avfall från förpackningsmaterial 
genom att transportera produkter från varumärkena 
Kinnarps och Drabert i filtar som vi återanvänder 
efter leverans till kund. 

u	MÅL 
Vår fortsatta utmaning är att hålla nivån av avfall 
till materialåtervinning på dagens nivå. Vårt mål är 
därför att stabilisera oss över 30% avfall till mate-
rialåtervinning fram till  2020. På sikt skickas inget 
avfall till deponi. 

ANDEL MATERIAL TILL ÅTERVINNING AV TOTAL MÄNGD AVFALL*

* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv.  
ISO-certifierade försäljningskontor i Sverige, Norge, UK och Frankrike.

MATERIAL TILL 
ÅTERVINNING

MATERIAL TILL 
ENERGIPRODUKTION

DEPONI

FARLIGT AVFALL

KOMPOSTERING
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ÅTERVUNNET MATERIAL I PRODUKTION* 
* Inköp av råmaterial till produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv.

MAGNESIUM GJUTEN
ALUMINIUM

SPÅNSKIVOR STÅL

NYCKELTAL

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING   
Vi strävar efter att använda återvunnet material 
i våra produkter. Möjligheterna begränsas dock 
av tillgången på marknaden, men också av att 
materialen inte klarar våra kvalitetskrav. Möjlig- 
heten att använda återvunnen metall är relativt 
stor, och vi använder till exempel 100% åter- 
vunnet magnesium i arbetsstolen Capella. Åter-
vunnen plast klarar dock sällan våra kvalitets- 
eller miljökrav och därför används den bara i 
mindre utsträckning, till exempel i kåpor. Inom 
ramarna för våra olika verksamheter undersöker 
vi möjligheterna att använda spill från produk-
tionen i nya produkter. Ett exempel är Materias 

pall Patch som vi berättar mer om på sidan 80.  
Ett tyg i vårt sortiment som är gjort av 100% 
återvunnen polyester. Det finns fler återvunna 
tyger men ofta klarar dessa inte våra kvalitets-
krav; ofta har de brister i färghärdighet och i 
färgskalornas kontinuitet. Kvalitet är en viktig 
hållbarhetsfaktor eftersom tyget måste hålla 
och se bra ut länge. I takt med att teknikerna  
blir bättre tror vi att vi kommer att kunna 
inkludera fler återvunna och återvinningsbara 
textilier som klarar våra kvalitetskrav. Vi deltar  
i forskningsprojekt som bland annat syftar till  
att skapa återvunnen biobaserad textil.

** Gjuten aluminium varierar mellan 60-95% återvunnet,  
 beroende på leverantör och komponent.



53

ÖKAD LIVSLÄNGD
Bästa sättet att minska en 
produkts miljöpåverkan är att an-
vända den länge. Produkter som 
kan renoveras eller fräschas upp 
har bättre livslängd. 

LÅNGSIKTIG INVESTERING
Produkter som kan förändras i 
takt med inredningen får också 
ett längre liv. Det bör vara möjligt 
att ändra eller addera delar för 
ett nytt utseende, till exempel att 
byta tyg eller bordsskiva.

EFFEKTEN AV ÅTERBRUK

ANSVARSFULL ÅTERVINNING
Att använda återvunna material 
och säkerställa att produkten 
går att återvinna när livscykeln 
är slut är ett bra sätt att minska 
resursanvändningen.

** Gjuten aluminium varierar mellan 60-95% återvunnet,  
 beroende på leverantör och komponent.
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6
NÄR DU VÄLJER OSS SKAPAR DU KREATIVA  

ARBETSMILJÖER MED HÖG ENERGI.  

VÅRA ERGONOMISKA LÖSNINGAR FÅR  

MEDARBETARNA ATT MÅ BRA OCH GÖRA 

 ETT BÄTTRE JOBB. I EN TID DÄR  

HJULEN SNURRAR ALLT FORTARE SKAPAR  

VI NYA, INNOVATIVA PRODUKTER  

SOM SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM. 

ERGONOMI
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ERGONOMI

När vi utvecklar våra produkter tar vi hänsyn till hela 
människan. Vi jobbar med ett helhetsperspektiv, där 
vi inte bara utgår från kroppen utan väger in alla 
människans behov – även de psykiska. Allt fler före- 
tag och organisationer väljer att gå över till aktivi-
tetsbaserade kontor där medarbetarna kan vara 
mer flexibla och mobila, jobba individuellt eller delta 
i möten. Den traditionella personliga arbetsplatsen, 
där man använder samma skrivbord och stol varje 
dag, ersätts av många alternativa arbetsplatser 
som har olika utformning beroende på vad medar-
betarna vill göra. Rätt utförda skapar aktivitetsbase-
rade kontor förutsättningar för ökad kreativitet och 
effektivitet. Effektiviteten på ett aktivitetsbaserat 
kontor är 14% högre jämfört med klassiska kontors-
bås, enligt en undersökning som gjorts av Superlab. 

Med flera decenniers erfarenhet av att utveckla 
ergonomiska produkter har vi unika förutsättningar 
att tillvara och vidareutveckla det aktivitetsbaserade 
kontorets alla möjligheter. Vi gör det genom att 
skapa flexibla lösningar som ger individen möjlighet 
att styra sin situation och minska risken för stress  
– bland annat genom Kinnarps Next OfficeTM.  

Användaren bestämmer själv om man vill jobba tyst 
och koncentrerat, delta i ett möte eller vara social.

Ljudmiljön är viktig för ökad trivsel och minskad 
stress på arbetsplatsen. Vi verifierar produkternas 
påverkan på ljudmiljön genom att mäta deras ljud- 
absorberingsförmåga. Vi, föreskrivare och kunder 
kan sedan jämföra resultaten mellan olika produkter 
i det varumärkesoberoende verktyget Acoustic Facts. 

UTMANING
Sverige har varit en föregångare inom ergonomisk 
design och för de flesta i branschen är det självklart 
att anlägga ett ergonomiskt perspektiv i produktut- 
vecklingen. Hur viktigt det är med ergonomi är väl- 
känt på nordiska arbetsplatser – men det är långt- 
ifrån alla som kan erbjuda en arbetsplatsergonom. 
Nya rön som visar hur viktigt det är för hälsan att 
stå upp och röra sig under arbetsdagen är inte lika 
starkt förankrade bland företagen och dess medar-
betare, och här har vi ett gemensamt bildningsarbete 
framför oss. 

I olika typer av öppna eller flexibla kontor finns 
alltid en risk för ökad stress i form av höga ljud- 
nivåer eller för att medarbetarna inte vet var de ska 
jobba från en dag till en annan. När en arbetsstation 
ska användas av många blir det svårare att tillgodo- 
se behovet av individuella ergonomiska inställningar. 
Produkterna måste vara superenkla att förstå och 
ställa in – annars är det stor risk att användarna 
struntar i ergonomin. Utvecklingen mot flexibla kon- 
tor och mindre kontorsyta har gått fort och därför är 
det viktigt att följa upp effekterna.

Boullée är en mångfacetterad möbel som kombinerar 
egenskaperna av en ergonomisk balansboll. Formen mot- 
verkar monotont stillasittande och ger en dynamisk sitt-
upplevelse, där du kan gunga och balansera på möbeln 
med hjälp av din kroppstyngd. 

14%
HÖGRE EFFEK TIVITET PÅ  

AK TIVITETSBASER ADE KONTOR
JÄMFÖRT MED TR ADITIONELL A  

”KONTORSBÅS”
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LÅNGSIKTIGT MÅL. VÅRT MÅL ÄR ATT SKAPA ARBETSMILJÖER SOM LEDER  
TILL HÄLSA OCH VÄLMÅENDE FÖR ALLA SOM VISTAS I DEM. MÅLET ÄR  

KOPPLAT TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL 3 "HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE". VI UTGÅR  
FRÅN VÅR DESIGNSTRATEGI SOM TAR SIN UTGÅNGSPUNKT I MÄNSKLIGA BETEENDEN  
OCH BEHOV. VÅRT VERKTYG ÄR ”INKLUDERANDE DESIGN” – INSIKTEN ATT ALLA  
MÄNNISKOR OCH KROPPAR ÄR OLIKA. VARJE ANVÄNDARE SKA KUNNA ANPASSA  
MÖBELN EFTER SINA BEHOV OCH PÅ SÅ SÄTT MINSKA RISKEN FÖR ARBETS- OCH  
BELASTNINGSSKADOR. UTVECKLINGEN SKER I NÄRA SAMARBETE MED ERGONOMER,  
FORSKARE OCH DESIGNERS.

NYCKELTAL

NPS    =    % AMBASSADÖRER   –   % KRITIKER

KRITIKER PASSIVA AMBASSADÖRER

KUNDUNDERSÖKNING: NET PROMOTOR SCORE*

* Nyckeltalet avser marknaderna Sverige, Norge, Danmark,  
Polen, Tyskland, UK, Frankrike, Schweiz och Belgien.

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING 
Hur vi lyckas med att uppfylla vårt kundlöfte 
mäter vi i första hand genom vår kundnöjdhets-
undersökning, NPS. Frågan som har ställts är: 
Hur sannolikt är det att du skulle rekommen- 
dera oss till en kollega eller vän?

Kinnarpskoncernens kundnöjdhetsunder-
sökning (baserad på 1025 svar) visar att våra 
kunder är både nöjda och lojala. Undersökning- 
en gav oss ett Net Promotor Score på 26, vilket 
är något bättre än föregående år (25). Resulta- 
tet kan betraktas som mycket bra. Som jäm- 
förelse anses ett NPS över 0 vara bra och ett 
resultat 0-10 som normalpresterande. Högpre- 
sterande företag har ett NPS över 50. Vi mäter 
också vårt Customer Satisfaction Index (CSI) 
som i år uppgick till 8,0 (skala 0-10). Även detta 
är att betrakta som mycket bra. 

u	FÖRBÄTTRINGAR UNDER ÅRET
Under 2016 har vi fokuserat på att öka kund-
nöjdheten inom tre områden. Uppföljning av 
leveranser för att säkerställa att kunden är nöjd. 
Hantering av klagomål för att minska svarstider 
och snabbare åtgärda avvikelser. Öka kundens 
kännedom kring vårt omfattande miljöarbete 
och fördelarna med detta. För varje område har 
vi utarbetat lokala handlingsplaner för att jobba 
med förbättring baserat på den feedback vi får. 

u	MÅL 
Vårt mål är att uppnå nivån för högpresterande 
företag, det vill säga ett NPS på 50, till år 2020.

MÅL 2020
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NYCKELTAL

EFFEKTEN AV BRA ERGONOMI

FRISK ARE MEDARBETARE
Ergonomiska lösningar ger pigga-
re och mer kreativa medarbetare, 
bidrar till minskad ohälsa och 
färre sjukskrivningar. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
En inspirerande och hälsosam 
arbetsplats stärker verksamhet-
ens varumärke. Det blir lättare att 
behålla och locka nya talanger. 

ÖK AD TRIVSEL
Bra ergonomi är avgörande för att 
man ska lyckas med ett aktivitets-
baserat kontor. Om medarbetarna 
känner sig hemma, lätt kan an-
passa arbetsplatserna och själva 
får välja när de vill vara sociala 
eller arbeta koncentrerat så ökar 
trivseln och produktiviteten.

Stolen deciBel, formgiven av Ruud Ekstrand för Skandiform är inte bara en stol 
– den fungerar också som en akustiklösning. Under sitsen sitter ett effektivt 
ljudabsorberande material som minskar störande bakgrundsljud och brus. 
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ERGONOMIGUIDEN
UPPMUNTR A RÖRELSE
Kroppen är gjord för rörelse, belastning och variation. 
En undersökning av Texas A&M Health visar att pro- 
duktiviteten kan öka med 46% om vi får möjlighet att 
växla mellan att stå och sitta. Elektriskt höj- och sänk-
bara arbetsbord minskar risken för problem med hjärt- 
och kärlsjukdomar och är bra för rygg, axlar och nacke. 

L ÄTT ATT FÖRSTÅ
Möblerna, till exempel bord och arbetsstolar, ska vara 
lätta att hantera och ställa in – annars är risken att de 
inte används och den positiva effekten uteblir. Extra 
viktigt i aktivitetsbaserade kontor utan fasta arbets-
platser. 

ARBETSSTOL AR SOM FÖLJER KROPPEN
Alla människor har olika sittpositioner och kroppen mår 
bra av att byta position ofta. Välj en arbetsstol som kan 
följa kroppen och som användaren kan justera för en 
personlig passform. Man ska kunna ställa in höjd, sits- 
ens djup och lutning, ryggstödet och nackstödet samt 
gungans motstånd. 

KOLL PÅ LJUDNIVÅN!
Planera för akustiska lösningar och ”tysta rum”. Enligt 
undersökningsföretaget Leesman tyckte 70% av till- 
frågade kontorsanställda att ljudnivån är det mest stö-
rande på jobbet. Det kostar i tid och energi. The British 
Council of Offices har räknat ut att bättre akustik skulle 
kunna förbättra produktiviteten hos brittiska företag 
med två procent. 

R ÄTT LJUS PÅ R ÄTT PL ATS
Ett ljus som underlättar synuppgiften och inte bländar 
är viktigt för att man ska orka jobba. Rätt ljus i rätt 
mängd kan också göra medarbetarna piggare genom 
ökad kortisolproduktion. Välj armaturer som använd- 
arna själva kan ställa in. 
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I FRONTLINJEN FÖR 
HÅLLBAR DESIGN
Vi vill vara bäst på hållbar design. Med våra olika varumärken blir det enkelt att göra 
helhetslösningar med fokus på hållbarhet, funktion och estetik. Genom att mixa och 
matcha produkter från de olika kollektionerna kan arkitekter och inredare skapa  
unika miljöer som speglar kundens vision och värderingar.

KINNARPSKONCERNEN

Embrace är en flerfaldigt 
prisbelönt stol från 
Kinnarps, tillverkad av 
FSC®-märkt trä.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

Kinnarps Embrace 2015
Materia Frame 2015 
Kinnarps Space 2017
Kinnarps Fields 2017

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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Kinnarpskoncernen omfattar sex olika varumärken: 
Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC Nordic 
Care och Skandiform. Samarbetet inom hållbarhets- 
frågor är vår stora styrka. Vi sporrar varandra och 
delar med oss av våra kunskaper. Tillsammans kan 
vi ta ton och bilda opinion när vi tycker att det saknas 
bra lösningar i branschen. Som syskon i en framsynt 
företagsgrupp kan vi också dra nytta av de resurser 

som finns för omvärldsbevakning, produktutveck- 
ling och testverksamhet. Våra trendrapporter sätter 
fingret på framtiden och inspirerar oss till innovativa 
lösningar som möter samhällsutvecklingen och som 
kommer att fungera under lång tid framöver. De 
många internationella designpriser som vi belönats 
med, är beviset på att vi lyckats.

UTMÄRKT DESIGN FRÅN KINNARPSKONCERNEN 2015-2017
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EN VÄRDEKEDJA 
SOM ÄR UNIK  
I BRANSCHEN
Företagen i Kinnarpskoncernen har en gemensam värdekedja som förenklar hållbarhets-
arbetet för våra kunder och samarbetspartners. Vi hittar hela tiden nya lösningar som 
ger bättre effekt. Där andra ser en stol eller ett skrivbord, ser vi hundra sätt att förändra. 
Förändringar som påverkar dig, dina medarbetare och samhället på ett positivt sätt. 
Samtidigt som vi ger naturen en bättre möjlighet att göra sitt. 

KINNARPSKONCERNEN

DESIGN TILLVERKNING DISTRIBUTION

FÖRSÄLJNINGRÅVAROR
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DISTRIBUTION ÅTERBRUK

ANVÄNDNINGFÖRSÄLJNING

Värdekedjan beskriver hur vi i Kinnarpskoncernen  
tar ansvar genom hela processen – från det att  
produkterna designas, produceras och levereras  
tills det är dags för dem att pensioneras.  

DESIGN RÅVAROR

Vi utvecklar produkter som är ergonomiska, anpass- 
ningsbara och som låter användaren göra produkten 
till sin. För att säkra en låg miljöpåverkan ställer 
vi höga krav på kvalitet och materialval. Ingående 
material ska enkelt kunna separeras och återvinnas. 
Med innovativ design har vi också skapat nya pro-
dukter av gammalt spillmaterial.

Effekt. Med ergonomiskt optimerade produkter 
skapar vi arbetsmiljöer där alla människor mår bra. 
Produkter som kan användas under en lång tid har 
lägre miljöpåverkan.

Vi ställer hårda miljökrav på de material som an-
vänds i produkterna och använder certifierat trä från 
en verifierad och riskbedömd källa. Många tyger är 
miljömärkta. Återvunnen metall används så mycket 
som möjligt och stoppningen tillverkas i egen pro-
duktion, vilket ger full kontroll över materialet.

Effekt. Produkter tillverkade av rena material bidrar 
till en hälsosammare kvalitet på inomhusluften,  
ett hållbart skogsbruk och ett bättre utnyttjande av 
jordens resurser.
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I koncernen undviker vi miljöfarliga och ohälso- 
samma substanser i alla produktionsprocesser. 
Verksamheterna arbetar med att förbättra arbets-
miljön: Materia, NC Nordic Care och Skandiform  
är till exempel arbetsmiljöcertifierad och fabriken 
i Kinnarp har uppnått optimala resultat i SMETAs 
etiska granskning. Alla leverantörer måste under-
teckna koncernens uppförandekod och vi följer  
upp att den efterlevs. 

Effekt. Produkterna tillverkas på ett rättvist och 
ansvarsfullt sätt i hela kedjan. Genom att undvika 
onödiga kemikalier skapar vi en sundare arbets- 
miljö för våra anställda och för våra kunder.

Kinnarps Next OfficeTM-analysverktyg gör det möj-
ligt att, i samarbete med kunden, utforma en aktivi-
tetsbaserad lösning som passar företagets behov. 
Flera säljbolag i koncernen är ISO-certifierade och 
arbetar för bättre kvalitet och lägre miljöpåverkan. 
Bland annat har vi bytt till energieffektiv belysning i 
många av våra showrooms.

Effekt. Med en lösning som utgår från organisatio-
nens och medarbetarnas behov skapas en arbets-
plats där medarbetarna trivs bättre, blir mer kreativa 
och produktiva.

I vårt eget logistiksystem levereras produkterna från 
fabriken i Kinnarp med en mycket hög fyllnadsgrad 
– över 90%. I stället för engångsemballage lindas 
filtar kring produkterna. Dessa tas sedan med hem 
och återanvänds. På vägen tillbaka till fabrikerna 
fylls lastbilarna med material från leverantörer eller 
externt gods. Bilarna körs främst på diesel med en 
inblandning av 50% biodiesel. Transporter för våra 
andra varumärken sker med en extern partner.

Kinnarpskoncernens breda sortiment ger många 
möjligheter till anpassning och inredningslösningar 
som sätter människan i fokus. Ljudabsorbenter är 
ett exempel på hur vi kan skapa bra arbetsmiljöer 
som minskar stressen och ökar välbefinnandet. Med 
höga materialkrav och genom att undvika onödiga 
kemikalier kan vi bidra till en sund inomhusluft.

Effekt. Rena material, ergonomi och flexibla 
lösningar som möter individens behov skapar 
förutsättningar för kreativa och hälsosamma 
arbetsmiljöer.

Produkter med bra design och hög kvalitet kan åter-
användas flera gånger. Vissa produkter kan enkelt 
uppgraderas eller renoveras – till exempel genom 
att ersätta bordsskivor, stolsitsar eller byta avtagbara 
klädslar. Produkter som inte längre kan användas 
tas om hand och återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Effekt. Bra möbler hör inte hemma på en soptipp. 
Genom att återanvända eller renovera en produkt 
förlänger vi livslängden. Det hushållar med både 
naturens och kundens resurser.

ANVÄNDNING

Effekt. Filtarna innebär att kunderna aldrig behöver 
hantera tomma emballage – och en besparing på 
6,5 ton förpackningar varje dag. Biodiesel bidrar till 
minskad klimatpåverkan.

TILLVERKNING

FÖRSÄLJNING

DISTRIBUTION

ÅTERBRUK
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I STÄLLET FÖR ENGÅNGSEMBALLAGE LINDAS FILTAR KRING  
PRODUKTERNA. DESSA TAS SEDAN MED HEM OCH ÅTERANVÄNDS.
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KINNARPSKONCERNENS VARUMÄRKEN
Kinnarps kunderbjudande om funktionella hel- 
hetslösningar till arbetsplatsen omfattar alla 
koncernens varumärken.  

Varumärkena Kinnarps, Drabert och  
MartinStoll utvecklas och produceras i Kinnarp, 
Skillingaryd, Jönköping och Worms. I Tranås 
utvecklas Materia och NC Nordic Care och i 
Vinslöv sker utvecklingen av varumärket  
Skandiform.

 
FRIHET UNDER ANSVAR
Var och hur produkterna tillverkas och levereras 
skiljer sig åt mellan varumärkena men vi tar 
ansvaret för hela värdekedjan och arbetar för 
att skapa bättre effekt.

Varje varumärke förväntas följa koncernens 
grundvärderingar, ägardirektiv och affärsstrategi. 
Alla jobbar med vår gemensamma värdekedja 
som ledstjärna men eftersom produktionsför-
hållandena är olika – flera varumärken köper in 
hela eller delar av sina produkter – behövs indi- 
viduella lösningar tas fram. 

Det ser vi som en fördel, eftersom varje 
verksamhet har möjlighet att optimera hållbar-
hetsarbetet med hänsyn till sina egna förutsätt-
ningar. I de verksamheter som köper in hela 
produkter blir till exempel fokus på kontroll i 
leverantörskedjan och märkningar större. 

UPPFÖRANDEKOD
Vi baserar vår uppförandekod på FNs Global 
Compact. För att tydliggöra våra förväntningar 
har vi skapat en Supplier Code of Conduct som 
alla våra leverantörer ska acceptera och skriva 
under. Vi har ett visselblåsarsystem för att 
personer inom företaget ska kunna rapportera 
eventuella brott mot koden anonymt och utan 
risk för repressalier. Under 2016 har vi tagit 
emot tre visslingar och utrett dessa.

BRANSCH- OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG
Som en av Europas största leverantör av inred- 
ningslösningar för arbetsmiljö är det vårt ansvar 
att driva utvecklingen. Vi är till exempel med-
lemmar i internationella FSC®  och engagerade  
i svenska FSC:s styrelse samt aktiva i Möbel- 
faktas tekniska kommitté och arbetsgrupper för 
utvecklandet av märkningssystemet Möbelfakta. 
Vi är medlemmar i den svenska bransch- och 
arbetsgivarorganisationen TMF och den euro- 
peiska branschorganisationen FEMB. Vi arbetar 
aktivt med utvecklandet och harmonisering  
av standarder för kvalitet på möbler i Sverige  
genom SIS, inom Europa genom CEN och globalt 
genom ISO.

INTRESSENTDIALOG OCH  
VÄSENTLIGHETSANALYS
För att identifiera vilka frågor som är viktiga för 
dem som påverkar eller påverkas av vår verk- 
samhet för vi regelbundet dialog med våra 
intressenter. Våra nyckelintressentgrupper är 
kunder, medarbetare, ägare, leverantörer, myn- 
digheter, samhälle, långivare och återförsäljare. 
Dialogen sker genom enkäter, intervjuer, fokus- 
grupper och löpande möten i den dagliga verk- 
samheten. De frågor som identifieras vägs 
samman och prioriteras utifrån betydelsen för 
intressenterna och utifrån vår bedömning av 
betydelsen för Kinnarps ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala effekter. De områden 
som Kinnarps och våra intressenter anser vara 
mest väsentliga är: ergonomi och kundhälsa, 
produkt-och servicekvalitet, kemikalier, socialt 
ansvarstagande i leverantörskedjan, energi- 
effektivitet och utsläpp, produktmärkning, cirkulär 
ekonomi och återvunna material, ansvarsfullt 
framställd träråvara, arbetsmiljö samt långsik-
tigt och ansvarsfullt företagande. 

SOM EN AV EUROPAS STÖRSTA LEVERANTÖRER  
AV INREDNINGSLÖSNINGAR FÖR ARBETSMILJÖ ÄR  
DET VÅRT ANSVAR ATT DRIVA UTVECKLINGEN.
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+

-KOSTNAD FÖR RÅVAROR, 
HANDELSVAROR  

OCH ÖVRIGA KOSTNADER
-2 432 332 200

TOTALA LÖNER OCH  
ERSÄTTNINGAR

-955 762 502     

TOTALA SOCIALA AVGIFTER 
SAMT PENSIONER

-309 833 039    

RÄNTEKOSTNADER
-8 069 100

SKATTER
-14 579 738

EKONOMI

NETTOOMSÄTTNING
3 813 401 382     

FÖRSÄLJNING AV MÖBLER
3 795 434 863     

FASTIGHETSUTHYRNING
17 966 519  

Sverige 924 529 1453
Tyskland 231 69 300
Norge 82 76 158
Frankrike 56 49 105
Polen 36 48 84
UK 36 27 63
Danmark 29 33 62
Belgien 17 24 41
Schweiz 14 11 25
Ungern 6 13 19
Kina 4 3 7
Italien 0 3 3

Totalt 1435 885 2320

PERSONAL

Män
Totalt antal

medarbetareKvinnor

Män
Totalt antal

medarbetareKvinnor

LEDARE

Under 30 år 2  2 
30-50 år 85 42 127  
Över 50 år 57 10 67  

Totalt 144 52 196

65% AV DE ANSTÄLLDA HAR KOLLEKTIVAVTAL

ARBETSMILJÖINCIDENTER

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön på våra enheter. 
En del av arbetet är att registrera och hantera incidenter 
för utredning av händelser och identifiering av möjliga för-
bättringar. Incidenter sker främst i produktionen där relativt 
mycket material hanteras manuellt. Statistiken inkluderar 
även incidenter av mindre allvarlig karaktär som lättare 
skärskador, klämskador eller att man snubblat. De flesta 
incidenterna är av enklare slag och resulterar inte i frånvaro 
från arbetet. Vi saknar däremot statistik på förlorade dagar 
på grund av arbetsmiljöskador. Alla incidenter utreds för att 
säkerställa att de inte händer igen. Allvarliga olyckor anmäls 
enligt gällande lagstiftning till nationell myndighet. Även till- 
bud och riskobservationer registreras, det vill säga när en 
olycka nästan har inträffat, för att vi ska kunna arbeta pro- 
aktivt. Tillbuden ingår dock inte i den redovisade statistiken.  

ANTAL INCIDENTER 2016: 61
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Kinnarpskoncernen har producerande enheter i Sverige och Tyskland samt ett inköps- och 
konstruktionskontor i Kina. Säljande dotterbolag finns i 11 länder och vi finns dessutom 
representerade via återförsäljare i ytterligare 32 länder. Huvudkontoret ligger i Kinnarp.

Huvudkontor

Leverantörer

KINNARPS HOLDING AB

KINNARPS GMBH
KINNARPS AB

Kinnarps/Drabert/MartinStoll

SALES SUBSIDIARIES

MATERIA AB SKANDIFORM AB NC NORDIC CARE AB

MATERIA GROUP AB

Dotterbolag

Återförsäljare
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6764 68
20152014 2016

MEDARBETARINDEX (MI)*
* Medarbetarundersökning för Kinnarps AB 
(producerande enheter och huvudkontoret)  

och säljande dotterbolag i 10 länder. 

u	ANALYS OCH UPPFÖLJNING 
Kinnarps medarbetarindex har utvecklats positivt även under 
2016 med ett index på 68 jämfört med 67 (2015) och 64  
(2014). Ett index mellan 60 och 100 räknas som hög arbets- 
tillfredställelse och resultatet är också bättre än genom-
snittet (64) i svenska företag. Svarsfrekvensen var hela 
87%, vilket är en mycket hög andel. Det tyder på ett stort 
engagemang trots att vi har en så stor och utspridd organi- 
sation med många olika produktionsenheter och försälj-
ningsorganisationer. Årets mätning visar även att Kinnarps 
totalt har en högre andel motiverade medarbetare jämfört 
med 2015. Uppfattningen är att vi är mer effektiva både 
vad gäller organisation, arbetssätt och mål. Våra grundvär-
deringar är väl förankrade och medarbetarna uppfattar sin 
fysiska arbetsmiljö som mer tillfredställande än tidigare. 
I årets undersökning har vi även noterat möjligheter till 
förbättringar. Vissa arbetsgrupper behöver arbeta med att 
förankra Kinnarps värderingar i det dagliga arbetet. Vi behö-
ver också visa på utvecklingsmöjligheterna inom företaget. 
För att skapa ett ännu större engagemang behöver vi vara 
tydligare med hur man som medarbetare kan påverka resul-
taten och ha inflytande på sitt arbete. Det här ligger i linje 
med vårt varumärkeslöfte: Att vi skapar arbetsmiljöer som 
leder till framgång och välmående.

u	MÅL
År 2020 är vårt medarbetarindex 70. Målet är omformulerat 
då vi har uppnåt målet 68 i förtid.

NYCKELTAL
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KINNARPS

LABORATORIET GÖR 
UPPHANDLINGARNA 
ENKLARE”
Kinnarps Test & Verification Center är ett av få ackrediterade möbellaboratorier i  
Sverige. Här testas inte bara möbler från Kinnarps. Andra företag är också välkomna!

”
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Kinnarps testlaboratorium ackrediterades av SWEDAC 
redan 1994. Då var det Sveriges första interna test-
laboratorium för möbler. Det innebär att man har 
tillstånd att själva testa och utfärda rapporter för 
de provningsstandarder som omfattas av ackredi-
teringen. 

”Lite förenklat kan man dela in vår verksamhet 
i två delar. ’Tryck och pys’ – det vill säga tekniska 
tester och mätningar som hjälper oss att säkerställa 
produkternas funktion och kvalitet – samt samman- 
ställning av all nödvändig dokumentation kring våra 
certifieringar, bland annat Möbelfakta GS, NF och 
CE-märkning. Det innebär att vi måste ha koll på allt. 
Om en möbel ska märkas med Möbelfakta så ansva- 
rar vi för alla verifikat – från kvalitets- och miljökrav 
till socialt ansvar och leverantörsuppföljning. Det är 
också ganska vanligt att vissa kunder eller markna-
der har specifika krav. Då gör vi nödvändiga tester 
för att verifiera det som efterfrågas”, berättar Daniel 
Landberg som leder arbetet.

Labbet har fem medarbetare; Daniel, tre prov-
ningstekniker samt en person som arbetar heltid 
med hållbarhetskrav, miljökrav och upphandlings-
stöd. 

VIKTIGT UPPHANDLINGSSTÖD
Kinnarps Test & Verification Center har en strate-
giskt viktig roll i Kinnarpskoncernens hållbarhets- 
arbete och servar alla koncernens varumärken. Men 
det förekommer också att andra företag anlitar labbet 
för att utföra tester – verksamheten är opartisk och 
kan därför även erbjuda konsulttjänster. 

Testlaboratoriet är en förutsättning för att kon-
cernen ska kunna driva en innovativ produktutveck-
ling och verksamheten har ett starkt genomslag 
inom alla koncernens prioriterade hållbarhetsom-
råden. I nära samarbete med inköps- och utveck-
lingsavdelningarna säkerställs och sammanställs 
dokumentationen av råvaror och material avseende 
ursprung, materialets renhet och socialt ansvar. 

TUFFA TESTER
Tuffa tester bidrar till funktionella produkter som 
möter både lagstadgade behov och Kinnarpskoncer- 
nens egna krav på inkluderande design för alla typer 
av användare. I labbet kontrolleras också produkter- 
nas och materialens livslängd vilket har stor betyd- 
else för möjligheterna till lång användningstid, åter- 
bruk och minskad klimatpåverkan.

”Produkttesterna är mycket värdefulla i en 
cirkulär affärsmodell eftersom de säkerställer att 
produkten har god kvalitet och håller över tid. Ett 
utmattningstest ger svart på vitt att både produkter 
och material klarar det slitage och den användning 
som är tänkt.”

PRODUKTTESTERNA ÄR MYCKET VÄRDEFULLA I EN CIRKULÄR 
AFFÄRSMODELL EFTERSOM DE SÄKERSTÄLLER ATT PRODUKTEN  
HAR GOD KVALITET OCH HÅLLER ÖVER TID.”

”
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DRABERT

SOM GJORDA FÖR 
VARANDRA”

”

Drabert är specialiserat på kontorsstolar. Med en stark tradition inom ergonomiska  
och miljövänliga produkter passar Drabert perfekt i Kinnarps helhetslösningar.
”Draberts unika bidrag till koncernen är de egenutvecklade, innovativa mekanismer. 
Smart ingenjörskonst helt enkelt!, säger International Procuct Manager Pehr Gårlin. 

Entrada II är utrustad med en innovativ mekanism som gör stolen enkel att ställa in och använda.
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”Ergonomi och hållbarhet är Draberts främsta känne- 
tecken – och vi har en lång tradition att falla tillbaka 
på. Drabert började tillverka arbetsstolar redan 1915 
och har blivit kända på den europeiska marknaden 
för konceptet med fyra punkter för ergonomiskt sitt- 
ande. Allt under devisen att ’nästa position är den 
bästa positionen’, berättar Pehr. 

Kinnarps och Drabert har med andra ord väldigt 
mycket gemensamt. Draberts verksamhet går också 
hand i hand med koncernens värdekedja och håll-
barhetslöftet ”The Better Effect”. 

”PLUG & PLAY”
Vi människor är lata av naturen, konstaterar Pehr.

”Vi orkar inte göra en massa olika inställningar 
på stolen – det blir inte av. Därför har vi specialise- 
rat oss på smarta mekanismer som är enkla att 

hantera. Våra arbetsstolar fungerar enligt principen 
’plug and play’. På samma sätt som det ska vara 
enkelt att få igång en dator eller en musikanlägg-
ning – sätt i kontakten, sätt på strömmen och sätt i 
gång – så ska det vara enkelt att sitta ergonomiskt. 
Ett exempel är stolen Entrada II som har en helt  
ny, patenterad mekanism som gör stolen lätt att 
använda.”    

ALLTID RESERVDELAR
Tidlös design och kvalitetsmaterial gör Draberts 
kontorsstolar till en långsiktig och hållbar investering. 

”Vi är noga med att erbjuda reservdelar till våra 
olika modeller, så att kunderna enkelt kan reparera 
och fräscha upp sina stolar. Det är mycket bättre än 
att köpa billiga stolar med oklart ursprung som går 
sönder och måste ersättas vart femte år."

TIDLÖS DESIGN OCH  
KVALITETSMATERIAL  
GÖR DRABERTS  
KONTORSSTOLAR TILL  
EN LÅNGSIKTIG OCH  
HÅLLBAR INVESTERING."

"
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Inredning från MartinStoll är kompromisslös – allt anpassas för kunden.  
”Med skickligt hantverk och utvalda material skapar vi miljöer som speglar  
kundens varumärke och värderingar. Miljöer som lever vidare i årtionden”,  
berättar Martin Rau, International Procuct Manager på MartinStoll. 

MARTINSTOLL

EN INVESTERING  
I DET GODA  
HANTVERKET

Senor är en exklusiv möbelkollektion 
anpassad för samtida teknologi. 
Design Volker W Eysing.
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MartinStolls inredningslösningar är exklusiva. Du 
hittar dem i representativa kontorsmiljöer, konfe-
rens- och styrelserum. 

”I Europa är vi sedan länge ett av de självklara 
alternativen för de den här typen av miljöer. Extra 
starka är vi på de tyska, brittiska, franska och ita-
lienska marknaderna”, säger Martin Rau. 

MEDVETEN KUNDGRUPP
Man skulle kunna tänka sig att kravet på exklusi- 
vitet är en hållbarhetsutmaning – inte minst med 
tanke på materialen. Men det är snarare tvärtom, 
säger Martin Rau.

”Vi tillämpar samma krav och märkningar som 
övriga varumärken i Kinnarpskoncernen. Vi har ett 
mycket brett utbud av hållbara material och i de fall 
som kunden föreskriver egna material så tar vi med 
hållbarhetsaspekten i diskussionen. Om materialet 
inte möter våra krav på hållbarhet så tar vi upp detta 

med kunden och föreslår alternativ. De flesta kunder 
är positiva. Det här är en tydlig trend som vi är väl-
digt glada över – särskilt med tanke på MartinStolls 
egen historia.”

PIONJÄRER INOM HÅLLBARHET
Företaget grundades redan 1870 av Albert Stoll.  
På 1970-talet knoppades verksamheten av till  
MartinStoll under ledning av visionären och VDn 
med samma namn.

”Martin Stoll var intresserad av den antroposo-
fiska livsstilen och lade stor vikt vid just ergonomi, 
hälsa och människans samspel med naturen. Bland 
annat lät han anlägga en grönsaksträdgård i anslut-
ning till fabriken. Det som skördades serverades i 
personalkantinen. Det här är värderingar som har 
präglat vår verksamhet och som fortfarande sitter 
djupt i varumärkets ryggrad.”
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MartinStoll tillverkar tidlösa och eleganta chefs- och 
konferensmöbler med hantverksskicklighet och hög 
detaljkänsla.

GRUNDAT. 1870, i Kinnarpskoncernen sedan 2010.

PRODUKTION. Huvudkontor och försäljning i Worms. 
Produktion sker hos utvalda, hantverksmässigt inriktade 
underleverantörer i närområdet. Viss produktion av stolar 
sker i Kinnarps anläggningar i Worms, Kinnarp och 
Skillingaryd. 

PRODUKTMÄRKNINGAR. Inom varumärket finns 
produkter märkta med GS.

Varumärket Kinnarps står för för innovativa,  
ergonomiska och funktionella helhetslösningar  
för arbetsplatsen.

GRUNDAT. 1942. 

PRODUKTION. Produkterna för varumärket Kinnarps 
tillverkas i egna fabriker i Kinnarp – som är koncernens 
största anläggning, Jönköping och Skillingaryd i Sverige.

PRODUKTMÄRKNINGAR. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement och GS.
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Drabert är specialiserat på innovativa arbetsstolar, 
besöksstolar och konferensstolar med utmärkt  
ergonomisk design. 

GRUNDAT. 1889, i Kinnarpskoncernen sedan 2010. 

PRODUKTION. Produkterna för varumärket Drabert 
tillverkas i Kinnarps fabriker i Worms i Tyskland och 
Kinnarp, Skillingaryd och Jönköping i Sverige.

PRODUKTMÄRKNINGAR. Inom varumärket finns 
produkter märkta med GS.

Kinnarps arbetar med tre av koncernens varumärken;  
Kinnarps, Drabert och MartinStoll. Utveckling och  
produktion sker i Kinnarp, Skillingaryd, Jönköping  
och Worms.

HUVUDKONTOR. Kinnarp.

ANTAL MEDARBETARE. 1320  
(Medarbetare inom Kinnarps AB och Kinnarps GmbH.)

CERTIFIERINGAR

Kinnarp ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody,  
PEFC Chain of Custody

Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001,  
FSC Chain of Custody

Jönköping ISO 9001, ISO 14001

Worms ISO 9001, ISO 14001

GEMENSAM LEDNING  
OCH PRODUKTION
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Pallen Patch, design Mia Cullin & Axel Bjurström, är helt klädd 
med spilltyg från Materias tapetserarverkstad. Pallen finns i  
sju färgskalor och varje klädselkombination är unik. 
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NYTÄNKANDE 
MATERIALARBETE

Materia har ingen egen komponenttillverkning utan 
fokuserar på montering, tillskärning, sömnad och 
tapetsering. Därför består spillet nästan enbart av 
textil. 

”Under 2016 inledde vi ett utvecklingsprojekt 
med syftet att hitta användning för tygspillet i nya 
produkter. Den första produkten är pallen Patch”, 
berättar Krister. 

Det textilspill som finns för dagen avgör vilka 
olika tyger och mönster som kombineras. Spilltyg- 
erna sorteras i sju olika färggrupper och det är dessa 
som sedan används till Patch. Varje pall får sin egen 
unika kombination av texturer och nyanser inom 
färgskalan. 

ATT VÄLJA ELLER INTE VÄLJA…
”Vårt mål är att använda så mycket som möjligt av 
tygspillet till Patch. Men vi vet redan nu att vi inte 
kommer upp i 100%. Tyger som innehåller många 
olika färger eller riktigt stora mönster funkar inte 
med designen, så dem måste vi sortera bort.”

”Det blir spännande att se vad kunderna tycker. 
Om produkten – och om det faktum att tygerna är 
förutbestämda. Vi kommer självklart att hjälpa till 
med bilder och materialprover i varje enskilt fall.”  

I övriga sortimentet jobbar Materia inte alls med 
standardtextilier – alla tyger väljs av kunderna. 
”Därför försöker vi vara proaktiva och hjälpa våra 

kunder att göra bra och hållbara val. Vi har hög 
kompetens inom området och ger gärna goda råd 
till den som är osäker.” 

ETT LÅNGT OCH SNYGGT LIV
Materias hantverksskickliga medarbetare är en för- 
utsättning för en god materialhushållning. I tapet- 
seringsverkstaden skapas möbler med precisa och 
hållfasta sömmar som tål det tuffa slitaget i offent-
liga miljöer. 

”En möbel från Materia ska hålla över tid –  
både estetiskt och praktiskt. Därför väljer vi kvali-
tetsmaterial och är noggranna i tillverkningen. Med 
bra tyger, bra passform och limmade tyger kan en 
sittmöbel se lika fräsch ut efter många år, förklarar 
Krister.

”Eftersom vi inte har någon egen komponent- 
tillverkning har vi möjlighet att utvärdera de senaste 
trenderna gällande materialutveckling och produk- 
tionsteknik. Vi är kräsna i våra materialval och för- 
söker alltid att jobba med material som kan sepa- 
reras vid slutåtervinning. Patch är naturligtvis form-
given efter samma principer.”

Tanken är att ta fram fler produkter på samma 
tema och om Patch tas emot väl kommer utveck-
lingstakten att skruvas upp. 

”Vi har fler idéer!”

Genom att använda material på oväntade sätt utmanar Materia sig själva och mark-
naden. Pallen Patch är ett exempel – klädd med spilltyg från den egna produktionen. 
”Vi har förenklat kundens val genom att sortera tygerna i sju olika färggrupper", säger 
produktutvecklingschef Krister Jonsson.    

MATERIA
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ARBETSMILJÖ. 
ATT LEVA SOM MAN LÄR!

 
Om man har missionen att skapa innovativa och 
utvecklande arbetsmiljöer för kunderna, så måste 
man förstås börja med sig själv. Arbetsmiljö är en 
högt prioriterad fråga inom Materia som är certifie-
rat enligt OHSAS 18001. Certifieringen säkerställer 
att alla arbetsmiljölagar följs och att man arbetar 
aktivt med engagemang, trivsel och säkerhet för 
personalen. De här villkoren gäller för alla – med 
samma krav på underleverantörerna som på den 
egna verksamheten. Materia har djupgående kun-
skap om hur kontor och arbetsplatser kan utformas 

för att skapa inspirerande och hälsosamma miljöer, 
och i de egna lokalerna i Tranås utforskas nya möj-
ligheter. Medarbetarna i produktionen har tillgång 
till skönt inredda omklädningsrum där de möts av 
fågelkvitter och kontorsdelen är utformad för ett 
aktivitetsbaserat arbetssätt. Här finns heller inga 
barriärer mellan olika funktioner. En stor glasvägg 
mellan verkstaden och kontoret skapar förutsätt-
ningar för insyn och samhörighet. 
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Materia står för det experimentella och kreativa, ett 
varumärke som tänjer på gränserna för användbarhet 
och det arkitektoniska. Med oförutsägbarhet och kon- 
ceptuell design gestaltar och underlättar Materia de 
dynamiska processerna inom det moderna företaget.

ORT. Tranås

GRUNDAT. 1992, i Kinnarpskoncernen sedan 2004.

ANTAL MEDARBETARE. 76

PRODUKTION. Huvudkontor, montering, sömnad och 
tapetsering i Tranås. Materia har ingen egen kompo-
nenttillverkning. Alla delar tillverkas av underleverantö-
rer, många i närområdet. 

PRODUKTMÄRKNINGAR. FSC® och Möbelfakta.

CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, FSC Chain of Custody
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MÄSTARE PÅ 
MÖBELFAKTA
NC Nordic Care är det svenska varumärke som har flest 
produkter märkta med Möbelfakta. Och fler ska det bli, 
säger Tomas Reibring som är kvalitets- och miljösamordnare. 
”En stor fördel med Möbelfakta är att kraven harmoniserar 
med Upphandlingsmyndighetens krav – och det förenklar  
kundens upphandling.”

NC NORDIC CARE



85

Pallen Kompis är märkt med Möbelfakta och 
tillverkad av 100% FSC®-certifierat material. 
Det slitstarka tyget är gjort av 74% återvunnet 
material och är även certifierat med Cradle 
to Cradle™ och Oeko-Tex. 

I dag är 125 av sortimentets 170 produkter märkta 
med Möbelfakta, det vill säga omkring 75%. Nästan 
lika många, cirka 100 produkter, är märkta med 
FSC. Andelen märkta möbler utökas hela tiden. 

”Att vi satsar så stort på Möbelfakta beror på att 
det är en så omfattande produktmärkning som in- 
kluderar såväl kvalitet och miljö som socialt ansvar. 
Möbelfakta är en garanti för möbler med hög håll- 
fasthet och kvalitet och lång livslängd. Med Möbel-
fakta kan man också vara säker på att miljöfarliga 
ämnen har undvikits och att leverantörskedjan är 
kartlagd. Leverantörerna är riskbedömda och det 
finns förebyggande åtgärder för att kontrollera att 
de följer FNs uppförandekod”, förklarar Tomas.

På NCs webb redovisas produkterna märkta 
med Möbelfakta som en egen kategori. 

”Kunden kan gå in på sidan och välja fritt. Det 
går snabbt och enkelt att få besked och kunderna 
slipper en lång förfrågningsprocess om vilka möbler 
som klarar miljökraven.” 

EN KOMPIS SOM STÄLLER UPP
Trä är det dominerande materialet i NCs produkter 
och utgör därmed en stor andel av verksamhetens 
miljöpåverkan. 

”För att vara säkra på att skogen har brukats  
med så stor naturhänsyn som möjligt är vi FSC- 
certifierade och använder FSC-trä i så stor utsträck-
ning som möjligt.”

Nya pallen Kompis är ett utmärkt exempel på 
hur NC jobbar med märkningar i sin produktutveck-
ling. Kompis är en fällbar pall som kan hängas un-
dan på väggen när den inte används – en yteffektiv 
extra sittplats eller besöksstol. Kompis är märkt 
med Möbelfakta och är tillverkad av 100% FSC-
märkt trä från ansvarsfullt brukade skogar. Tyget 
består av 74% återvunnet material och är certifierat 
med Cradle to Cradle™ och Oeko-Tex. Dessutom 
är tyget otroligt slitstarkt vilket är nödvändigt i en 
konstruktion av den här typen när tyget får ta så 
stor del av belastningen. 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE
”Redan i designprocessen finns återbrukstanken 
med. Sitsar och klädslar måste vara lätta att byta 
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NC HAR TILLSAMMANS MED ANDRA PRODUCENTER VARIT
PÅDRIVANDE FÖR ATT LACKTILLVERKARNA SKA INTENSIFIERA 
SITT UTVECKLINGSARBETE.

NC Nordic Care utvecklar möbler för alla typer av offentliga miljöer och är en av ledarna inom områdena 
vård- och omsorg samt café och restaurang. Möbler som representerar ett lekfullt och modernt formspråk 
med omsorg om människa, miljö och estetik. Ambitionen är att erbjuda möbelkoncept som skapar till- 
gänglighet och inkluderar alla. Grundvärderingarna, som bygger på delaktighet och ansvar, ska tydligt 
avspeglas i produkterna.

ORT. Tranås

GRUNDAT. 1950, i Kinnarpskoncernen sedan 2009.

ANTAL MEDARBETARE. 16

PRODUKTION. NC har ingen egen tillverkning. Samtliga produkter  
uppdragstillverkas av noggrant utvalda leverantörer.

PRODUKTMÄRKNINGAR. FSC® och Möbelfakta. 

CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.

ut, rengöra eller klä om. Möblerna ska vara 
fräscha länge och kunna användas av många”, 
resonerar Tomas.  

”Men av samma anledning måste vi också 
erbjuda lackade träytor som är lätta att rengöra 
och torka av, och som klarar desinfektion. 
Miljövänliga, vattenbaserade lacker är inte lika 
tåliga och därför krävs ibland mer motstånds-
kraftiga alternativ, som syrahärdande lacker. 
Sådana lacker har en negativ miljöpåverkan 
och större utsläpp av VOC, flyktiga organiska 
lösningsmedel." 

NC har, tillsammans med andra tillverkare, 
varit pådrivande för att lacktillverkarna ska 

intensifiera sitt utvecklingsarbete. Just nu drivs 
ett samverkansprojekt mellan flera möbelprodu-
center, TMF, som är branschorganisationen för 
träförädlande industri i Sverige samt tillverkare 
av lacker och desinfektionsmedel. Tillsammans 
har man tagit fram olika prover lackade med 
vattenlacker, syrahärdare och polyuretaner. 
Dessa prover kommer att testas i Kinnarps 
laboratorium. 

”Vi hoppas att testerna kan ge nya kunska-
per som kan vara till nytta i produktutvecklingen 
och hjälpa branschen framåt i den här frågan.”



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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DESIGN SOM  
MOTVIKT TILL SLIT 
OCH SLÄNG
Långsiktiga samarbeten med erfarna formgivare är Skandiforms signum.  
”Genom att hålla länge, både estetiskt och kvalitetsmässigt, motverkar våra produkter  
slit och släng”, berättar Bengt Persson som är platschef på Skandiform. 

SKANDIFORM

"
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DESIGN SOM  
MOTVIKT TILL SLIT 
OCH SLÄNG

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune, Ruud 
Ekstrand och Jonas Lindvall är några av de namn- 
kunniga designers som ingår Skandiforms form- 
givarstall. Det handlar om en relativt liten och exklu- 
siv skara. 

”Vi arbetar med erfarna formgivare som har en 
professionell attityd och förmågan att se bortom 
rådande trender. För oss är det viktigt med långsikti-
ga samarbeten som kan bidra till att utveckla och 
förstärka Skandiforms uttryck och särart”, förklarar 
Bengt Persson.

 "Fördelen med erfarna formgivare är att de har 
mycket god materialkännedom och har hållbarhets-
tänket integrerat i sina processer".

MODERNA KLASSIKER
Ambitionen är att erbjuda tidlösa produktserier som 
enkelt finner sin nya plats när miljöer förändras. 
Och säg den som med berått mod skulle kasta ut 
Lindvall-klassikern Oak, bara för att det är dags att 
renovera? 

”Det är viktigt att produkterna kan återbrukas.  
Vi har många trotjänare i vårt sortiment och många 
av dem är designade för att enkelt kunna förnyas 
och återanvändas. Ett väldigt bra exempel är modul-
soffan Nonstop av Ruud Ekstrand. Den har funnits 
med i 25 år nu och är fortfarande väldigt populär. 
När det är dags för förändring kan man både klä om 
den och bygga om eller komplettera modulerna.”

  
TYST MILJÖ
Nina Jobs är Skandiforms senaste samarbetspart-
ner. Nina är en av Sveriges mest kända formgivare 
med drygt 20 års erfarenhet och en tung meritlista. 

Hon är utbildad produktdesigner vid Ecole National 
supérieure des Arts Décoratifs i Paris och har en 
masterexamen med inriktning ekologiska textilier. 
Den nya väggabsorbenten Deep Forest har utveck-
lats under 2016 och är den första gemensamma 
produkten. 

Väggabsorbenten bidrar till bättre ljudergonomi 
och stressfria arbetsmiljöer – och det är just därför 
som skogen har fått stå för inspirationen, berättar 
Nina.

”Skogen är en av våra allra tystaste miljöer. Här 
är ljudnivån cirka 15 dB, att jämföra med en arbets-
plats som ofta ligger runt 60 dB.”

REDUKTION I FORM OCH MATERIAL
Deep Forest har designats för minimerad miljö- 
påverkan genom hela livscykeln – från materialval 
och materialets livslängd till lokal tillverkning som 
möjliggör korta transporter. Återbruk och slutåter-
vinning har varit viktiga parametrar. Väggabsorben-
ten består av tre material. Återvunnen lump från en 
småländsk leverantör, återvunna PET-flaskor och 
fyra standardtextilier som är bra miljöval. Möjlig- 
heten finns dock för kunden att själv välja textilier.

”Min designprocess handlar om att reducera  
så mycket som möjligt, både i design och i material. 
Jag gillar enkelhet i form och det är effektivt ur håll- 
barhetssynpunkt”, resonerar Nina.

I linje med Skandiforms filosofi om ett långt och 
lyckligt inredningsliv har varje absorbent utrustats 
med en fiffig uppfästning som gör det enkelt att byta 
ut modulerna, rengöra och klä om dem i takt med 
att kontoret förändras.  

 

MIN DESIGNPROCESS HANDL AR OM ATT REDUCER A SÅ MYCKET  
SOM MÖJLIGT, BÅDE I DESIGN OCH I MATERIAL. JAG GILL AR ENKELHET  

I FORM OCH DET ÄR EFFEK TIV T UR HÅLLBARHETSSYNPUNK T."

NINA JOBS, DESIGNER

"
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Väggabsorbenten Deep Forest bidrar till en tystare och mindre stressig miljö på jobbet. Med utgångs- 
punkt i flera olika moduler och textilier kan man bygga sin egen ”tysta” skog som ett konstverk på väggen. 
Absorbenten är tillverkad av återvunnen lump, återvunnen PET och miljövänliga tyger.
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ÅTERBRUK I FOCUS

I samarbete med Västa Götalandsregionen har ett  
80-tal Focus-stolar som tillverkades av Skandifom  
på 1980-talet renoverats. I Skandiforms regi har  
stolarna lackats om och försetts med ny stoppning 
och nytt tyg. Tapetseringsjobbet gjordes av samma 
sömmerska som klädde stolarna när de tillverkades! 
Projektet har blivit mycket lyckat och får troligtvis en 
fortsättning – det finns många Focus-stolar där ute… 

Skandiform är en av Skandinaviens ledande leverantörer av möbler för kontor och inspirerande offentliga miljöer.  
Företaget har sina rötter i den skandinaviska designtraditionen och hämtar inspiration ur naturens organiska formspråk 

och mångfacetterade nyanser.

ORT. Vinslöv

GRUNDAT. 1962, i Kinnarpskoncernen sedan 2004.

ANTAL MEDARBETARE. 29

PRODUKTION. Huvudkontor i Vinslöv. Montering och kvalitetskontroll. Alla delar tillverkas av underleveran- 
törer till främsta delen från närområdet. 

PRODUKTMÄRKNINGAR. Möbelfakta, FSC®.

CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.
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ACOUSTIC FACTS Oberoende utvärdering av produkters 
ljuddata som gör det möjligt att jämföra produkter. Baserat 
på en svensk standard. 

BLAUER ENGEL En tysk miljömärkning. Omfattar krav på 
miljö i produktens livscykel.

CE-MÄRKNING Märkning som visar att produkten uppfyl-
ler EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. 

CRADLE TO CRADLE Produktmärkning som ställer 
krav på säkra material, återvinningsbarhet, kännedom om 
produktinnehåll och sociala faktorer. 

EU ECOLABEL EU:s officiella miljömärkning för tjänster 
och produkter. Ställer krav på kvalitet och miljö. 

FSC En märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk. Det inne- 
bär ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekono-
miskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-C010544, 
www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Virke från kontrolle-
rade och acceptabla källor. 

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) En tysk kvalitetsmärkning 
för möbler som omfattar europeiska lagkrav på säkerhet 
och i vissa fall ställer högre krav än lagen.

MÖBELFAKTA En svensk möbelmärkning med tydligt 
fokus på hållbarhet. Omfattar produktkrav inom områdena 
kvalitet, miljö och leverantörskrav på socialt ansvarstagande.

NF ENVIRONNEMENT Den enda officiella miljömärk-
ningen för möbler i Frankrike. Omfattar produktkrav på 
kvalitet och miljö och producentkrav på miljö.

OEKO-TEX® En global märkning för textila varor. Ställer 
krav på att produkterna inte får innehålla några hälsofarliga 
ämnen. 

PEFC En märkning av träråvaror från ett ansvarsfullt 
skogsbruk. 

SVANEN Nordisk miljömärkning som ställer krav på  
tjänster och varors miljöpåverkan under livscykeln. 

ORDLISTA
CERTIFIKAT

FSC® CHAIN OF CUSTODY Spårbarhetscertifiering för 
FSC med krav på spårbarhet av trä i leverantörskedjan.

ISO 9001 Standard för kvalitetsledningssystem. Ett  
strukturerat arbetssätt för att ständigt förbättra kund- 
nöjdhet och interna rutiner. 

ISO 14001 Standard för miljöledningssystem. Ett struk- 
turerat arbetssätt att följa verksamhetens miljöpåverkan 
och systematiska miljöarbete. 

OHSAS 18001 Standard för arbetsmiljöledningssystem. 
Ett strukturerat arbetssätt för att systematiskt förbättra 
arbetsmiljön.

PEFC CHAIN OF CUSTODY Spårbarhetscertifiering för 
PEFC med krav på spårbarhet av trä i leverantörskedjan.

MILJÖ & PRODUKTMÄRKNINGAR
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ÖVRIGT

BIOLOGISK MÅNGFALD Mångfald bland arter, mellan 
arter och av ekosystem. 

BISOFENOL A Ett misstänkt hormonstörande ämne  
som bl.a. kan finnas i plast, lack och lim.

BSCIS LANDRISKLISTA Business Social Compliance 
Initiatives riskklassificering av länder avseende socialt 
ansvar.

CEN Comité Européen de Normalisation. En europeisk 
standardiseringsorganisation. 

CO2 Kemiska beteckningen på koldioxid. 

CODE OF CONDUCT Uppförandekod. Riktlinjer för hur 
en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, 
socialt och miljömässigt sätt.  

CSR Corporate Social Responsibility. Syftar på företagens 
samhällsansvar. 

EKOSYSTEM Ekologiskt system som innefattar allt  
levande och den miljö som finns i ett naturområde. 

EPD Environmental Product Declaration. Ett verifierat och 
registrerat dokument som visar en produkts miljöprestanda 
i ett livscykelperspektiv. 

FEMB Europeisk federation som samlar branschorgani-
sationer för kontorsmöbler och dess medlemmar. Främjar 
standardisering och harmonisering mellan de europeiska 
länderna.

FN:S HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL FN:s 17 mål  
för hållbar utveckling som ska förändra världen till 2030. 

FN:S GLOBAL COMPACT FNs globala initiativ för att 
driva företag att agera enligt principer om mänskliga rättig-
heter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

FORMALDEHYD Ämne som kan finnas i limmet i spån- 
skivor, i textil och läder. Är allergiframkallande vid hud- 
kontakt samt cancerframkallande.

FTALATER Används som mjukgörare i plast och gummi. 
Förekommer även i färg och lim. Misstänks vara hormon-
störande.

MDI Iscocyanat som används för att tillverka stoppning. 
Ett hälsosammare alternativ än TDI.

REACHS KANDIDATLISTA Lista över ämnen som  
är klassade som särskilt farliga enligt EU:s kemikalie- 
myndighet. 

RE:FILL Kinnarps material som innehåller tygspill,  
återvunnen PET-plast och smältfibrer. 

ROHS-DIREKTIV EU-direktiv som förbjuder eller begrän- 
sar användningen av farliga ämnen i elektriska och elek- 
troniska produkter. 

SIS Swedish Standards Institute. Svensk organisation som 
tillsammans med des medlemmar utarbetar standarder 
inom en mängd områden. 

SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit. Etisk revision 
som används för att kontrollera etiska aspekter i leveran-
törskedjor. 

SWEDAC Sveriges nationella ackrediteringsorgan.

TANTAL Metalliskt grundämne och ett av fyra konflikt-
mineraler vars utvinning riskerar finansiera pågående 
konflikter. 

TDI Isocyanat som kan användas vid tillverkning av stopp-
ning. Kan orsaka astma och allergi. 

TMF Svensk bransch- och arbetsgivarorganisation för 
träförädlande industri och möbelindustri i Sverige.

VOC Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska 
lösningsmedel. Finns i färg, lack, lim och rengöringsmedel. 
Kan ge huvudvärk, koncentrationsstörningar och dålig 
luftkvalitet.

VOLFRAM Metalliskt grundämne och en av fyra konflikt- 
mineraler vars utvinning riskerar finansiera pågående 
konflikter.

WWF Världsnaturfonden WWF, ideell miljö- och naturvårds-
organisation som arbetar med att främja jordens naturliga 
livsmiljöer och skapa en framtid där människor lever i 
harmoni med naturen. 




