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OM R APPORTEN
Denna hållbarhetsrapport avser Kinnarps AB- 
koncernen under verksamhetsåret 2020
(2019-09-01–2020-08-31). Den förra rapporten
färdigställdes i november 2019. Vi följer en årlig
redovisningscykel. Rapporten är upprättad i 
enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6e kapitel. 
Styrelsen ansvarar för att rapporten upprättas.

Kinnarps AB-koncernen är en av Europas ledande leverantörer av inrednings- 
lösningar för kontor, utbildning och vård/omsorg. Vi är en helhetsleverantör  
och hjälper våra kunder skapa hållbara och framtidssäkrade miljöer med hjälp  
av vår egen varumärkesportfölj, olika tjänster och kompletterande produkter.  
Vår nyfikenhet och intresse för hållbara lösningar gör att vi ständigt arbetar för 
att förbättra klimatavtryck, öka välbefinnande och skapa miljöer som håller över 
tid. I den här hållbarhetsrapporten fokuserar vi på sex viktiga områden där vi i 
koncernen, tillsammans med våra kunder och leverantörer bidrar till att skapa 
bättre effekt som ekar in i framtiden.

TILLSAMMANS  
BLIR VI BÄTTRE

INNEHÅLL
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På Kinnarps skapar vi hållbara lösningar på riktigt. Det är något vi ägnar 
oss åt varje dag och så har det varit ända sedan starten 1942. Det betyder 
att vi fokuserar på att skapa faktiskt nytta, för våra kunder och för miljön. 

HÅLLBARHET ÄR OCH 
FÖRBLIR VÅRT SIGNUM

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa långsiktigt 
hållbara lösningar som är attraherande, inspirerande 
samt främjar kreativitet och effektivitet. Vi vill hjälpa 
dem välja rätt inredning från början, vilket blir en 
investering som lönar sig i längden och skapar både 
hållbara människor och organisationer. I och med 
Covid-19 pandemin har det ställts nya krav på arbets- 
miljöer och arbetssätt. På Kinnarps har vi länge 
arbetat med arbetsmiljöanalyser där vi hjälper våra 
kunder analysera och kartlägga sina behov för att 
sedan skapa en skräddarsydd och verksamhetsan-
passad inredningslösning. Vi designar lösningen så 
att den inte bara uppfyller dagens behov utan också 
är flexibel för framtida förändrade behov. Det tror vi 
kommer vara viktigt för många verksamheter fram- 
över när de ser över hur de ska arbeta i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skapar produkter med långa livscykler som tål att 
användas under lång tid. Det skapar faktisk nytta 
för både miljön och våra kunder. Med produktdesign 
som underlättar renovering och uppdatering gör vi det 
möjligt att med enkla medel förlänga produkternas 
liv ytterligare. Genom att erbjuda cirkulära tjänster 
och affärsmodeller hjälper vi våra kunder att skapa 
ännu längre livscykler och utnyttja inredning som 
resurs ännu mer effektivt. Vi satsar nu på att ytterli-
gare utveckla vårt erbjudande och vi har till exempel 
pågående piloter för hyreskoncept. Det är viktigt att 
vara medveten om att cirkularitet inte per automatik 
bidrar till hållbarhet då cirkulära flöden med korta 
produktlivscykler bidrar till att produkter och material 
förbrukas snabbt. Därför syftar våra satsningar på att 
skapa lösningar och produkter som håller länge och 
som dessutom är cirkulära.Vi lägger stor vikt vid att 
våra produkter ska framställas och levereras på ett 
hållbart sätt.  

Med produktion i Sverige har vi kontroll över hela 
kedjan och vårt sätt att producera präglas av att ta 
tillvara på de resurser som finns. Vårt egna logistik- 
system är unikt i branschen och kännetecknas av 
effektivitet. Genom vårt sätt att emballera våra 
produkter med filtar istället för engångskartonger 
får vi till exempel in 50% mer möbler jämfört med 
branschsnittet. Det betyder att när andra behöver 
tre lastbilar klarar vi oss med två. Dessutom kan 
vi installera snabbt hos kunden och undviker över 
ett halvt ton avfall per lastbilsekipage genom att 
använda filtar som vi också tar med oss hem och 
återanvänder.  

Våra kortsiktiga hållbarhetsmål var satta att vara 
uppnådda till 2020 och vi är mycket nöjda med att 
ha överträffat flera av våra målsättningar. Vi har nått 
vårt mål att minska utsläpp av CO2 med råge och 
vi har även med god marginal överträffat målen att 
minska energiförbrukningen och lösningsmedelsan-
vändningen. Den pågående pandemin har påverkat 
marknaden och lett till minskad produktionsvolym 
och därmed även haft en viss påverkan på våra 
utsläpp. Vi kan dock konstatera vi med vårt arbete 
och satsningar skulle nått målen även om produk-
tionsvolymen varit den förväntade i en situation utan 
pandemi. Vårt bidrag till en hållbar utveckling ligger i 
att skapa långsiktigt hållbara lösningar som gör nytta 
för våra kunder med ett så litet miljöavtryck som  
möjligt, därför har vi satt nya ambitiösa mål till 2025. 

ROBERT PETERSSON 
CEO KINNARPS AB

Vi har nått vårt mål att 
minska utsläpp av CO2 
med råge.

54



76

ETT NY TT SKIFTE MED  
FÖRNYBAR DIESEL
Kinnarps leverenskoncept har bytt driv- 
medel till diesel med den högsta tillgängliga 
nivån av förnybart innehåll som minskar 
CO2-utsläppen med 85% jämfört med fossil 
diesel. Det gör att vi minskar våra utsläpp 
med närmare 2000 ton per år, eller cirka 
358 varv runt jorden med bil.

HÅLLBAR SOFFA SIGNER AD  
NC NORDIC CARE
Dahlia är en omfamnande soff- och fåtölj-
familj med riktigt härlig hemkänsla.  
Här kombineras alla nödvändiga funktioner 
för att kunna hålla god hygien. Möblerna 
har exempelvis gummiväv, avtagbara och 
tvättbara tyg samt glipa mellan sits och 
rygg för att undvika smuts och bakterier. 
Utvecklingen av Dahlia har präglats av 
hållbarhet och serien är konstruerad för 
att vara cirkulär i alla led, då möblerna är 
enkla att återbruka, klä om eller reparera. 
Serien är också möbelfaktamärkt och  
FSC®-certifierad.

KONSTEN ATT SK APA ETT NY TT  
HÅLLBART KONSTL ÄDER 
Kinnarps Color Studio har under året 
kompletterats med konstlädret Joy som 
tagits fram för att klara de tuffa kraven på 
rengöring, inom exempelvis vården, utan 
att själva materialet tar skada. Konstlädret 
är enkelt att hålla rent med vatten och tvål-
lösning, men också ett av få konstläder på 
marknaden som inte kräver eftertorkning 
vid desinfektion. Joy är miljömärkt med 
Oeko-Tex® och helt fri från biocider och 
antimikrobiella ämnen.

EN L ÄTT L ASTBIL SOM  
MOT VERK AR TUNGA UTSL ÄPP
Kinnarps har investerat i en lätt lastbil som 
drivs på gas och ersätter därmed en 3,5 
ton tung diesellastbil. Något som resulterar 
i en minskning med 50% av fossila CO2- 
utsläpp. Gasdrivna fraktbilar är dessutom 
extra bra för omgivningen, då de släpper 
ut betydligt mindre miljöfarliga partiklar, 
vilket också gör dem särskilt lämpliga för 
stadsdistribution. Investeringen i gasbilen 
är helt enkelt ett ytterligare steg för att  
uppfylla kundkraven och göra våra trans-
porter av möbler ännu mer klimateffektiva. 

ÅTERVINNING I SIN FINASTE FORM
Under hösten 2020 lanserade vi bordet 
Tinnef från Skandiform, tillsammans med 
designern Charlotte von der Lancken. 
Bordet har ett underrede i ask eller ek med 
en skiva av 100% återvunna plastflaskor. 
Varje bordsskiva är sedan unik med sitt eget 
mönster präglat av kasserat plastavfall i en 
ny vacker skepnad. 

-47%

96%

-57%

UTSL ÄPP AV KOLDIOXID

CERTIFIER AD TR ÄR ÅVAR A

FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL

ÖK AD LIVSL ÄNGD ÄR MODELLEN
Under året som gått har vi pilottestat en  
ny cirkulär hyresmodell för våra kunder  
i Sverige – med avsikten att hjälpa dem  
anpassa sin arbetsmiljö efter behov och 
över tid. Modellen ger kunderna en hållbar 
och flexibel lösning när de behöver den 
som mest. Efter hyresperiodens slut tar 
vi sedan tillbaka produkterna igen för 
att slutligen se till att de återanvänds på 
nytt, vilket dels säkerställer kundernas 
föränderliga krav, men också bidrar till en 
betydligt längre livslängd på våra produkter.

ÅRET I KORTHET
2020 var ett minst sagt omvälvande år för de allra flesta – på en mängd 
olika sätt. Inte minst vad det gäller jobbsituationer och arbetsmiljöer.  
Men året rymde dessutom ett omfattande arbete och en strävan mot  
grönare tider – genom exempelvis klimatsmarta beslut, innovationer  
och investeringar. Allt för en lite bättre planet.

ARBETSMILJÖCERTIFIERING  
ENLIGT ISO 45001
Kinnarps har en lång tradition av att jobba 
med arbetsmiljöfrågor, och under 2020 
påbörjades dessutom resan att arbetsmil-
jöcertifiera de producerande enheterna i 
Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd enligt 
ISO 45001. Allt för att förbättra arbetsmil-
jön, öka vår attraktivitet som arbetsgivare 
samt möjliggöra ännu bättre affärer. 
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FOR 
THE  
GREATER  
GOOD

Vi på Kinnarps ser hållbarhet ur ett helhetspers- 
pektiv. Det har vi förvisso alltid gjort, eller i alla fall 
sedan starten 1942. Det handlar om att använda 
resurser på ett effektivt och miljösmart sätt, främja 
välbefinnande och hjälpa våra kunder att göra 
detsamma. Det handlar om att erbjuda produkter 
som kan uppdateras och återanvändas. Samt att 
leverera hållbart och skapa genomtänkta, flexibla 
och multifunktionella inredningslösningar som är 
gjorda för att hålla. Men det handlar framförallt om 
hållbara människor och organisationer. Det är där 
allt börjar och slutar. 

För oss är det helt enkelt ett livslångt engagemang, 
som bygger på nyfikenhet, långsiktighet och en 
outtröttlig vilja att göra om och göra rätt samt att 
kratta för en lite bättre morgondag.
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HÅLLBARHET 
À LA KINNARPS
GÖR R ÄTT OCH GÖR OM
Genom våra arbetsplatsanalyser – Next Office,  
Next Education och Next Care – ser vi till att våra 
kunder får en skräddarsydd inredningslösning som är 
hållbar på sikt och rätt från början. Inte minst genom 
att involvera dem tidigt i processen. Analyserna bidrar 
också till att kunderna kan optimera sina lokaler och 
på så sätt spara både utrymme och energikostnader.  
Utöver detta hjälper vi dessutom till att inventera 
deras befintliga inredning för att se vilka delar av 
interiören som kan återanvändas, renoveras eller 
uppdateras. 

VÄLMÅENDE SITTER I RYGGR ADEN
I produktutvecklingen samarbetar vi med ergonomer 
som utgår från våra fysiska och psykiska behov. 

Detta för att skapa anpassningsbara produkter som 
får människor att må bra samt minska sjukfrånvaro 
och arbetsskador. Exempelvis är kontorsstolen 
Capella framtagen med en helt unik sits som ger 
välbalanserade mikrorörelser och främjar ett aktivt 
sittande. Ett annat tydligt exempel är pallen Rocca 
som uppmuntrar till rörelse med sin lekfulla design,  
för att öka välbefinnandet och förbättra energinivån.

ÅTER ANVÄND IGEN OCH IGEN
Vi utgår alltid från cirkularitet när vi designar våra 
produkter. Då vi anser att det ska vara enkelt att upp-
gradera och byta ut delar för att förlänga möblernas 
livslängd. Allt för att kunderna ska kunna förnya sin 
inredning samt skapa attraktiva arbetsmiljöer utan 
större svårighet och miljöpåverkan. Exempelvis har 
vi 26 produktserier i vårt sortiment med avtagbara 
klädslar vilket gör det enkelt att klä om produkterna 
på ett kostnadseffektivt sätt utan onödiga trans-
porter. 

PRODUK TER SOM TÅL TUFFA TAG
Våra produkter testas mot tuffa kvalitetskrav i vårt 
eget ackrediterade Test & Verification Center för att 
garantera hög kvalitet och produktsäkerhet. Kinnarps 
höj- och sänkbara bord testas exempelvis tre gånger 

mer än industristandarden (15000 cykler istället för  
5000 cykler) för att säkerställa livslängden. Detta gör 
även att våra kunder får produkter som håller längre, 
vilket också gör att investeringskostnaden krymper 
över tid samt att deras klimatavtryck minskar avsevärt.

MILJÖVÄNLIGT OCH SCHYSST
Alla våra fabriker ligger i Sverige och har därmed 
höga krav gällande miljöhänsyn och arbetsmiljö. 

Vi ställer också krav på socialt ansvar i leveran 
törskedjan genom vår Supplier Code of Conduct, 
som gör riskbedömning och uppföljning på plats  
för att säkerställa socialt acceptabla förhållanden. 

I vår produktion tar vi även hand om spillmaterial 
på olika klimatsmarta sätt. Till exempel värms vissa 
av våra fabriker upp med träspill från den egna 
tillverkningen. Utöver detta har vi tagit fram det 
innovativa materialet Re:fill som består av tygspill 
från vår produktion i Skillingaryd och av återvunna 
PET-flaskor. 

FILTAR SOM GÖR SKILLNAD
På Kinnarps och Drabert använder vi filtar som 
förpackningsmaterial istället för engångskartonger. 
Filtarna tas sedan tillbaka för att återanvändas vid 
nästa leverans. Vilket sparar in avfallshantering  
och cirka 270 kilo emballage per lastbilstransport. 

Filtarna gör även att vi får in 50% mer möbler i 
lastbilarna jämfört med andra företag i branschen. 
Något som är lika positivt för klimatet som uppskattat 
av våra kunder, då det bland annat innebär färre och 
snabbare leveranser.

KUNDEN FR AMFÖR ALLT
Vi har extremt höga miljökrav på både våra produkter 
och tillhörande material. Vilket resulterar i en stor 
trygghet och säkerhet för våra kunder. Då samtliga 
möbler är kravtestade enligt en serie olika certifie-
ringar och miljömärkningar. Till exempel innehåller 
de varken några onödiga eller skadliga kemikalier. 
Något som skapar både hälsosamma arbetsmiljöer 
och en bättre inomhuskvalitet.

236 
MÖBELFAKTAINTYG 
 

129 
SERIER MED FSC®-MÄRKTA PRODUKTER 
 

13 
NF ENVIRONNEMENT 
 

13 
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFÉ

22 
GEPRÜFTE SICHERHEIT 

10 
QUALITY OFFICE

ANTAL  
MILJÖMÄRKTA
PRODUKTER
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Kinnarps hållbarhetsstrategi utgår från vår över- 
gripande plan och vision som innebär att skapa  
inspirerande och effektiva inredningslösningar  
– för att bidra till framgång och välmående. 
 
Vi har utvärderat vår verksamhet gentemot FN:s 
17 globala mål och identifierat de där vi har störst 
möjlighet – direkt eller indirekt – att påverka.  
Samt därefter kopplat ihop dem med våra mest 
prioriterade områden. 

FOKUSOMR ÅDE MÅL 2030 GLOBAL A MÅLEN

R ÅVAROR OCH RESURSER Vårt mål är att alla råvaror i våra produkter ska vara spårbara och från  
ansvarsfulla källor. All träråvara ska vara FSC®-certifierad eller återvunnen. 
Material ska användas på ett ännu mer resurseffektivt sätt. 9, 15

KLIMAT Vi strävar mot att bli klimatneutrala. Vi arbetar kontinuerligt med energi- 
effektiviseringar i hela vår verksamhet och använder mer energi från  
förnybara källor. 7, 13

RENA MATERIAL Vårt mål är att skapa hälsosammare arbetsmiljöer med mindre kemikalier  
och utan material som är klassade som hälso- eller miljöfarliga. 12

SOCIALT ANSVAR Vårt mål är att ha kontrollerade goda arbetsförhållanden genom hela vår  
värdekedja som bidrar positivt till samhällsutvecklingen på platser där vi  
verkar och har våra samarbetspartners. 8, 10

ÅTERBRUK Vårt mål är att alla våra produkter är designade för en lång livslängd och att  
våra inredningslösningar är en del av ett cirkulärt flöde som förlänger livet på 
produkter och material. Vi använder mer återvunna material i våra produkter  
och hittar innovativa sätt att använda det spillmaterial som uppkommer i  
vår verksamhet.  

12
ERGONOMI Vårt mål är att skapa arbetsmiljöer som leder till hälsa och välmående för alla 

som vistas i dem. Helhetsergonomi står i centrum för våra inredningslösningar 
och produkterna är inkluderande och anpassade efter människan. 3, 4

HÅLLBARHETSSTRATEGI
OCH VÅRA LÅNGSIKTIGA  
HÅLLBARHETSMÅL

12 13
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Huvudkontor

Dotterbolag

+40  Länder  

+200 Försäljningsställen

BOL AGSSTRUK TUR KINNARPS AB-KONCERNEN

MARKNADERVARUMÄRKEN

ANSTÄLLDA

OMSÄTTNING

1889 st

HÅLLBARHET ÄR EN 
DEL AV VÅRT DNA
Det började med ett ungt pars dröm om en liten 
snickerifabrik för nästan 80 år sedan. Idag är vi en av 
Europas ledande leverantörer av inredningslösningar 
för kontor, utbildning samt vård och omsorg. 

Sedan starten 1942 har vi haft en passion för håll-
barhet och en vision om att allt kan göras lite bättre. 

Att hushålla med resurser och att skapa långsik-
tiga lösningar är helt enkelt en del av vårt DNA och 
kärnan i vår verksamhet. Vi är ständigt nyfikna och 
fortsätter att utveckla hållbara och framgångsrika 
inredningslösningar som får både organisationer 
och människor att blomstra. Kinnarpskoncernen 
innefattar idag sex produktionsenheter, alla belägna 
i Sverige, och har en varumärkesportfölj med sju 
varumärken. Koncernen är familjeägd och de värden 
som ingjutits i företaget från början är fortfarande 
en mycket stor del av vår själ och vårt hjärta.

KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC 
CARE AB

FÖRSÄLJNINGS-
BOL AG

MATERIA 
GROUP AB

KINNARPS
 HOLDING AB SKANDIFORM AB

3,5 
Miljarder SEK
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KARTLAGDA BEHOV  
VISAR VÄGEN

Genom åren så har vi hjälpt många kunder att ut- 
forma värdeskapande förändringar i deras fysiska  
miljö. Vi gör det genom våra analyser, Next Office®, 
Next Education® och Next Care®, som hjälper till att 
skapa verksamhetsanpassade och hållbara miljöer. 

Styrkan i våra analyser är de utgår från den unika  
organisationens vision och mål samt förenklar 
involvering och inkludering av personal och andra 
intressenter. Vi har lärt oss vikten av att involvera 
alla tidigt i processen för att kunna kartlägga behov 
idag och i framtiden samt identifiera utmaningar och 
möjligheter. Genom hela analysprocessen hjälper vi 
våra kunder att förstå och sammanställa en rapport 
som sedan ligger till grund för inredningslösningen. 

Vi är övertygade om att rådgivning om föränd-
ringar i inredningslösning och arbetssätt behöver 
baseras på data – inte gissningsarbete.

Den största hållbarhetseffekten får man genom att köpa rätt inredningslösning 
från början. För att kunna göra det är det viktigt att man analyserar och kartlägger 
sina behov och skapar en verksamhetsanpassad och flexibel lösning som håller 
över tid. 

Överlämning & 
genomgång

Spelregler 
för kontoretLeverans

Utveckling

Justering

Analys

Layout

Design-
koncept

Översättning
av resultat

Vision 
& mål

Resultat & 
rekommenda-

tioner

Kartläggning 
& involvering UPPFÖLJNINGIMPLEMENTERINGINREDNINGS-

LÖSNINGANALYS

Genom att inkludera och involvera alla intressenter 
skapas delaktighet och miljöerna blir även bättre 
anpassade till de aktiviteter de ska stötta vilket ökar  
välbefinnande och effektivitet. Rätt funktioner på  
rätt plats samt variation i miljön skapar förutsätt-
ningar för rörelse och god ergonomi. 

Med rätt typ av miljöer som är flexibla nog att 
kunna anpassas efter behov, både kortsiktiga och 
långsiktiga, skapas en framtidssäkrad inrednings-
lösning. Detta förstärkt ytterligare genom tidlösa 
möbler av hög kvalitet som kan uppdateras när  
det behövs. 

Allt detta blir en hållbar och långsiktig investering 
då en inredningslösning baserad på kartlagda behov 
leder till ett effektivt nyttjande av kvadratmetrar, 
minskad risk för olyckor och sjukskrivningar samt 
ett stärkt varumärke vilket underlättar för att både 
rekrytera och behålla personal. 

NÄR INREDNINGSLÖSNINGEN GRUNDAS I 
KARTLAGDA BEHOV BLIR DET EN LÅNGSIKTIG 
INVESTERING SOM GER UTDELNING OCH  
EFFEKT PÅ FLERA OLIKA PLAN:

16 17
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EN OVÄRDERLIG VÄRDEKEDJA

01 DESIGN
När vi designar och utvecklar produkter ställer vi 
höga krav på funktion och kvalitet. Vi arbetar för att 
så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ta hän-
syn till alla faktorer som påverkar hållbarheten, till 
exempel rena material, så lite spill som möjligt och 
en optimerad resursanvändning. I produktutveck-
lingen strävar vi också efter att kunna återanvända 
delar och moduler av produkter för att effektivisera 
produktion och inköp.

02 R ÅVAROR
Vid inköp av råvaror, komponenter och färdiga produk-
ter är det viktigt för oss att de kommer från hållbara 
källor och är framtagna med bra sociala villkor. Vi stäl-
ler därför höga krav både på våra leverantörer och 
det som levereras. Kinnarps AB-koncernen har en 
gemensam uppförandekod gällande socialt ansvar 
som vi också följer upp genom riskbedömningar och 
revisioner på plats hos leverantörer. 

03 FÖRSÄLJNING
Vi hjälper våra kunder att analysera sina behov både 
idag och i framtiden för att kunna skapa verksam-
hetsanpassade miljöer som främjar hälsa och effek-
tivitet. En verksamhetsanpassad inredningslösning 
som möbleras med flexibla och multifunktionella 
produkter blir en långsiktig investering som med små 
medel kan förändras i takt med skiftande behov. 

Att köpa rätt från början är en viktig del i att 
minska sin miljöpåverkan. Vi är en helhetsleverantör 
och hjälper våra kunder realisera inredningslösning-
en med hjälp av produkter från koncernen och våra 
samarbetspartners. 

04 TILLVERKNING
När vi tillverkar våra produkter är det viktigt för oss  
att undvika miljöfarliga och ohälsosamma substanser. 

Det gör vi både för att ha en bra arbetsmiljö i våra 
sex tillverkningsenheter men också för att förbättra 
arbetsmiljön hos våra kunder samt minska farliga 
ämnen i våra produkter och underlätta återvinning 
av material. Vi arbetar ständigt på att förbättra vårt 
resursanvändande genom att optimera åtgången  
av material, reducera avfall och ta tillvara på spill-  
material. 

05 DISTRIBUTION
Vi har ett eget logistiksystem som levererar produk-
ter från våra varumärken Kinnarps, Drabert samt 
MartinStoll. När vi packar våra produkter använder 
filtar och kartongskivor som vi tar med tillbaka och 
återanvänder. Det gör att vi sparar emballage och 
kan öka fyllnadsgraden i våra lastbilar avsevärt. Våra 
lastbilar körs också på en biodieselblandning för att 
minska vår klimatpåverkan ytterligare. 

06 ANVÄNDNING OCH ÅTER ANVÄNDNING
För oss är det viktigt att designa produkter som 
håller länge. Vi lägger därför stor vikt vid hög kvalité 
och möjligheten att uppdatera eller renovera för 
att förlänga en produkts livscykel ytterligare, till 
exempel tvättning av klädsel eller nya delar. Att 
kunna använda något om och om igen under lång 
tid är viktigt för att minska sin miljöpåverkan. När en 
produkts livscykel närmar sig sitt slut är det också 
viktigt att kunna separera material får återvinning 
där de kan få nytt liv.Det är något vi tänker in redan 
under designarbetet och produktutvecklingen. 

ANVÄNDNING 
OCH ÅTER- 

ANVÄNDNING

TILLVERKNING

FÖRSÄLJNING

R ÅVAROR

DESIGN

DISTRIBUTION

Kinnarps AB-koncernens affärsmodell och värdekedja syftar  
till att förstå och uppfylla företags och organisationers behov  
av inredningslösningar med tillhörande tjänster.

VÄRDEKEDJAN
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INTRESSENTDIALOG
Vilka frågor är viktiga för dem som påverkar eller  
påverkas av vår verksamhet? Kunskapen är nödvändig 
för att vi ska kunna driva vårt hållbarhetsarbete 
framåt på ett effektivt sätt, och därför upprätthåller 
vi en regelbunden dialog med våra intressenter. 
Detta sker bland annat genom intervjuer, fokus-
grupper, enkäter och löpande möten i den dagliga 
verksamheten.

IDENTIFIER ADE NYCKELINTRESSENTER
Kunder / Föreskrivande led / Ägare / Medarbetare / 
Leverantörer / Myndigheter / Långivare / Samhälle / 
Återförsäljare/Försäkringsgivare

A

B
C

D

F

E

G
H

I

J
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E
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R
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T
R

A
T

EG
I

BETYDELSE FÖR INTRESSENTER

A Produkt- och servicekvalitet

B Rena material och kemikalier

C Socialt ansvar

D Transport och resurseffektivitet

E Produktmärkning

F Återbruk

G Klimat

H Avfall och utsläpp

I Transparens

J Ergonomi och hälsa

K Ansvarsfull träråvara

L Arbetsmiljö

M Långsiktigt och ansvarsfullt företagande

N Kompetens och utvecklingsmöjligheter

O Lokalt engagemang

VILKA FRÅGOR  
ÄR VIKTIGA?

Allt fler människor vill göra hållbara val och därför 
måste vi göra det enklare för dem att välja. Av den 
anledningen tydliggör vi också vårt hållbarhetsarbete 
via sex avgörande områden, som dessutom ger oss 
en helhetssyn på våra produkters hållbarhetseffekt. 

Något som påverkar allt från världens avfallsberg 
och tillståndet i våra skogar till arbetsvillkoren för de 
människor som jobbar i de olika produktionsleden.

VÄSENTLIGHETSANALYS
Vilka hållbarhetsfrågor är mest relevanta för vår 
verksamhet? Med utgångspunkt i intressentdialogen 
gör vi en väsentlighetsanalys som revideras varje 
år. Analysen identifierar de områden där Kinnarps 
intressenter har högst förväntningar, men också de 
som har störst betydelse för vår affärsstrategi. 

Det är också dessa områden som vi prioriterar i 
vårt hållbarhetsarbete och rapporterar vidare om.

RÅVAROR OCH RESURSER 26

KLIMAT 32

RENA MATERIAL 38

SOCIALT ANSVAR 44

ÅTERBRUK  50

ERGONOMI 56

LÄS MER OM VÅRA  
VIKTIGASTE FRÅGOR
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Vilka material vi använder i våra produkter,  
och hur de framställs, har stor betydelse för vår 
påverkan på vår miljö och på oss människor.  
Det är också viktigt att vi använder dessa mate-
rial på ett effektivt sätt och minimerar spillet för 
att minska förbrukningen av våra resurser.

definition

METALL

PL AST 

TEXTIL 

TRÄ

ELEK TRONIK

KEMISK A PRODUK TER 

45%

22%

9%

14%

6%

3%

DE HÄR MATERIALEN 
ANVÄNDS I VÅR  
PRODUKTION

Att hushålla med naturens resurser är A och O. Det är också en viktig del av 
Kinnarps identitet och en förutsättning för alla hållbara verksamheter. Vi tar med 
andra ord ansvar hela vägen från val av rätt råvaror till att hitta rätt tillverknings-
procedur och för miljöns skull. 

E F F E K T BÄT TRE RESURSHÅLLNING / BÄT TRE KLIMAT / BÄT TRE EKONOMI

RÅVAROR
OCH 
RESURSER

DIAGRAMMET REDOVISAR  
ANDELEN INKÖPT MATERIAL 
UTIFRÅN INKÖPSVÄRDET.

2322
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Utvinning och framställning av råvaror och material 
är en del av ett komplicerat globalt sammanhang.

För oss som enskild aktör är det en stor utmaning 
att spåra ursprunget på råvaror som olja, plast, malm 
och metall och kontrollera hur förhållandena har sett 
ut under framställningen. Vi har störst möjlighet att 
påverka våra direktleverantörer. Längre leverantörs- 
kedjor är mer komplicerade att kartlägga eftersom  
vi inte har den ekonomiska relationen med leverantö- 

rerna, vilket också innebär att vår möjlighet att influera 
dem minskar. På samma sätt är det en utmaning för 
oss att påverka effektiviteten avseende materialut-
nyttjande i leverantörskedjan. 

Trä är unikt i sitt slag, eftersom det finns bra 
spårbarhetscertifieringar och därför har vi satt extra 
höga mål inom just det området. Men tillgången på 
certifierat trä är långt ifrån tillräcklig, särskilt när vi 
dessutom vill göra produkter av hög kvalitet.

materialkrav Samtliga av våra leverantörer får 
skriva under på att de accepterar och följer kraven 
i vår uppförandekod gällande sociala förhållanden 
och miljöhänsyn i produktionen. Vi ställer krav på att 
alla artiklar som köps in ska uppfylla materialkrav 
som baseras på kraven i gällande miljömärkningar 
och även omfattar vissa krav på produktionen. 

Vi inhämtar också information om tillverknings-
land och har rutiner för kontroll av ursprunget på 
all träråvara. Vi accepterar exempelvis inte trä från 
skogar med höga naturvärden, områden som har 
omvandlats från naturskog till plantage eller där  
det förekommer sociala konflikter. Våra enheter i 
Kinnarp, Skillingaryd, Tranås och Vinslöv är spårbar-
hetscertifierade enligt FSC® Chain of Custody vilket  
gör det möjligt att spåra trä i varje steg i leverantör-
skedjan. FSC-märkning är en garanti för att råvaran 
kommer från ett miljöanpassat, socialt ansvarstag- 
ande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi verkar 

också för att branschen ska väcka intresse och efter- 
frågan på FSC-certifierat trä bland konsumenter och 
producenter med syfte att öka tillgången. Samt enga- 
gerar oss i utvecklingen av nya material, bland annat 
genom forskningsprojektet Skogens tyg där målet är 
att tillverka textil av skogsråvara genom att vidareut-
veckla textilier av pappersgarn. 

resurseffektivisering Vi arbetar ständigt med 
att effektivisera våra produktionsresurser och minska 
spill genom utvecklade processer och inköp. 

Till exempel har vi gjort stora investeringar för att 
öka utnyttjandegraden av textil med en mer precis 
utskärning. Vi använder också en metod för läggning 
av faner, så kallad plankning, som minskar spillet.

Utöver detta har vi dessutom investerat i en ny 
planlaser till vår fabrik i Jönköping som reducerar 
plåtspillet med 15 procentenheter.

MATERIALKRAV OCH  
RESURSEFFEKTIVISERING

trä Vi använder enbart certifierat trä eller trä där  
vi kontrollerat ursprunget avseende trädart och  
avverkningsland. Vårt sortiment omfattar mer 
än 129 olika serier med FSC®-märkta produkter. 
Resursutnyttjandet av fanér optimeras genom att 
materialet plankas. 

textil Vi erbjuder slitstarka och naturliga mate-
rial, till exempel ull från Norge och Nya Zeeland, 
men arbetar även med konstmaterial, bland annat 
Xtreme av återvunnen polyester. 78% av tygerna i 
vårt sortiment är certifie rade med Oeko-Tex® eller 
EU Ecolabel vilket innebär att de är tillverkade med 
hänsyn till miljö och hälsa. 

I tillskärningen använder vi ett automatiserat 
program som optimerar användningen och minskar 
vårt spill.

metall Målsättningen är att använda återvunnen 
metall så långt det går med hänsyn till tillgång och 
kvalitetskrav – som bland annat gjuten aluminium 
och återvunnet magnesium. Kromade detaljer är  
producerade med trevärt krom som har bättre egen-
skaper avseende miljö och hälsa än sexvärt krom.

plast Vi har en egen formgjutningsanläggning för 
stoppning vid vår fabrik i Skillingaryd. Det ger oss 
full kontroll över materialet och vi kan använda iso-
cyanaten MDI istället för den vanligt förekommande 
och hälsofarliga TDI. Återvunnen plast fungerar inte 
alltid i möbeltillverkning på grund av att den kan ha 
sämre hållfasthet. Plastgranulatet vi köper in kommer 
huvudsakligen från Europa.
 
elektronik Vi ställer krav på att konfliktmineraler 
inte får ingå i elektroniken. Därmed vill vi försäkra 
oss om att vi inte använder elektronik som innehåll er 
tenn, tantal, volfram eller guld som utvunnits illegalt 
eller vars utvinning bidrar till att stödja konflikter. 
 
kemiska produkter Vi använder kemiska pro- 
dukter så som lim och lack i vår produktion och vi 
kontrollerar att de uppfyller kraven i gällande miljö- 
märkningar. De kemiska produkterna vi använder 
produceras i Europa. 

VÅRA MEST  
ANVÄNDA MATERIALLÅNGA OCH KOMPLICERADE  

LEVERANTÖRSKEDJOR

utmaning

strategi
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analys och uppföljning Av våra totala inköp av 
trä är 96% antingen FSC, FSC Controlled Wood eller 
PEFC, det vill säga certifierat eller kontrollerat av en 
tredjepart. Andelen FSC har ökat sedan föregående 
år och det drivs bland annat av produktlanseringar 
då en stor del av våra produktnyheter under året 
innehåller certifierat material. Vi är fyra procent- 
enheter från att nå vårt mål om 100% certifierat eller 
tredjepartskontrollerat och de sista procenten har 
visat sig vara svåra att nå, men inte omöjliga. 

Det handlar om mindre volymer där tillgången 
är begränsad eller att någon aktör i kedjan inte är 
spårbarhetscertifierad. För att ha möjlighet att nå 
vårt mål uppmuntrar vi därför våra leverantörer att 
spårbarhetscertifiera sig.

mål 2025 All träråvara ska komma från certifierade 
eller tredjepartskontrollerade källor.

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

* Produktionen i Skillingaryd

analys och uppföljning Vi har under året lyckats 
öka utnyttjandegraden av textil till 84% vilket är väldigt 
nära vårt mål på 85%. Genom ny utrustning i form 
av både hårdvara och mjukvara har vi en mycket hög 
precision i tillskärningen av tygerna. 

Förutom maskinernas precision är det främst två 
faktorer som påverkar utnyttjandegraden: vilka  
mönster som tyget ska skäras ut i samt hur dags-
mixen ser ut. Det vill säga hur många likvärdiga 
produkter som ska tillverkas enligt vårt kundorder- 
styrda system. Under året har vi arbetat med effek-
tivare planering och arbetssätt som en del av vårt 
ständiga förbättringsarbete, vilket också lett till att 
vi kunnat utöka nyttjandegraden ytterligare. 

Och genom fortsatt enträget optimeringsarbete är 
vårt mål att nå 85% utnyttjande. Överblivet spilltyg 
återanvänds i vårt fyllnadsmaterial Re:fill eller skickas 
till återvinning. 

mål 2025 Utnyttjandegraden av tyg ska vara 85%.

RESURSUTNYTTJANDE  
AV TEXTIL*

ANDEL CERTIFIERAD TRÄRÅVARA  
AV TOTALT INKÖPT TRÄRÅVARA*

80% 
2017 
 

83% 
2018 + 2019 
 

84% 
2020

2017 2018 2019 2020

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
målsättning

FSC CW FSCPEFC

Vårt mål är att alla råvaror i våra produkter är spårbara och från ansvars- 
fulla källor. All träråvara ska vara FSC®-certifierad eller återvunnen och 
allt material ska användas på ett ännu mer resurseffektivt sätt. Målet är 
kopplat till FN:s hållbarhetsmål 9 och 15, ”hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur” samt ”ekosystem och biologisk mångfald.”
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35%

25%

34%

20%

26%

46%

28%

68% 72%

24%
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KONCERNENS  
KLIMATPÅVERKANDE  
UTSLÄPP ENLIGT 
GREEN HOUSE GAS 
PROTOCOL

Fossila bränslen är den största källan till koldioxidutsläpp. Därför är vi extra stolta 
över vårt logistiksystem som dels drivs av förnybar diesel, men också packas på 
ett mer klimatsmart sätt – med filtar som återanvänds, vilket resulterar i färre 
transporter och mindre avfallshantering. Utöver detta jobbar vi även för att bli 
mer effektiva gällande allt från materialutvinning till energianvändning.

KLIMAT

Det världsomfattande klimatmålet innebär att 
den globala uppvärmningen ska begränsas till 
under 2 grader och helst stanna vid 1,5 grader. 

För att vi ska nå målet krävs gemensamma 
åtgärder, inom alla delar av samhället. I vårt  
fall uppstår klimatpåverkan främst vid material-
utvinning, produktion och transport. 

E F F E K T  BÄT TRE KLIMAT / BÄT TRE TR ANSPORTER / BÄT TRE ENERGIHUSHÅLLNING

ENHET, TON CO2E 

SCOPE 1 – DIREK TA UTSL ÄPP 
Olja 114
Gasol    290
Gas    223
Godstransporter i egen regi  2615
Persontransporter    1109 

SCOPE 2 –INDIREK TA UTSL ÄPP

El    1024
Fjärrvärme    250

SCOPE 3 – ÖVRIGA INDIREK TA UTSL ÄPP

Inköpta godstransporter    260
Tjänsteresor i privata bilar   519
 
TOTALT    6404

definition
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LÖNSAMMA  
KLIMATINVESTERINGAR
Vi har länge arbetat med energieffektiviseringar i vår 
verksamhet och löpande hittat och åtgärdat onödig 
förbrukning och energiläckage. Men efter många års 
ihärdigt arbete är de flesta ekonomiskt försvarbara 
åtgärderna genomförda. Kvar finns då små handlingar 
som ger begränsad påverkan eller åtgärder som 
kräver omfattande investeringar. 

På transportsidan hindras vår strävan efter att 
använda mer fossilfria alternativ av en begränsad 

tillgång på förnybara substitut samt en begränsad 
infrastruktur för den typen av drivmedel. 

Vi ser också behovet av mer långsiktiga politiska 
spelregler som bidrar till att göra förnybara drivmedel 
mer konkurrenskraftiga gentemot fossila drivmedel. 
Utöver detta ser vi stora utmaningar gällande klimat-
förbättrande åtgärder i vår leverantörskedja där vår 
möjlighet att påverka också är betydligt lägre.

transporter Vi har ett eget logistiksystem som 
är unikt i branschen. Istället för engångskartonger 
använder vi filtar för att skydda produkterna under 
transport. Filtarna tas därefter tillbaka för att återan-
vändas till nästa leverans. Det sparar oss och våra 
kunder ca 270 kg emballage per lastbilsskåp. Detta 
sätt att förpacka produkterna gör det också möjligt 
att få plats med 50% mer möbler per transport. Då vi 
kan packa produkterna som ett pussel och samtidigt 
undvika att transportera onödig luft. Så kontentan 
är, när andra behöver upp till tre lastbilar klarar vi oss 
med två. På så vis ökar vi effektiviteten och minskar 
antalet transporter och slutligen klimatpåverkan. 

Efter varje leverans fyller vi sedan transporterna 
med material från våra leverantörer vilket gör att vi 
använder transportkapaciteten åt båda håll. 

Våra lastbilar körs huvudsakligen på diesel med 
högsta tillgängliga nivå av förnybart innehåll som 
reducerar CO2 utsläppen med 85%. Vårt eget logis-
tiksystem omfattar i dagsläget produkterna från 
varumärkena Kinnarps och Drabert, men vi har för 
avsikt att utöka konceptet till att omfatta även våra 
andra varumärken. 

För att ytterligare effektivisera vårt logistiksystem 
har vi inlett ett forskningssamarbete tillsammans 
med Volvo angående High Capacity Transport, HCT. 
Vilket innebär att vi testar ett längre fordonståg som 
kör med två släp istället för ett och på så vis får med 
ett skåp till. Det ökar alltså lastvolymen med 50% 
och resulterar dessutom i ca 20% lägre CO2-utsläpp. 

På detta vis har vi lyckats minska transporterna 
mellan våra fabriker med en tur per dag. Tanken är 
att detta projekt ska utvidgas under 2021. 

Vi har också investerat i flera eldrivna servicebilar 
och personbilar samt satt en gasdriven lastbil i drift 
för leverans av möbler, vilken minskar klimatpåverkan 
med över 50%. Vi certifierar dessutom våra lastbils-
skåp för järnväg vilket gör oss förberedda för att 
kunna transportera mer via tåg framöver. 

produktion och lokaler Vår energiförbrukning 
är störst vid produktionsanläggningarna i Kinnarp, 
Jönköping och Skillingaryd. Därför har vi gjort  
kartläggningar som identifierar energieffektivise-
ringspotentialen. Vi strävar efter att använda mer  
energi från förnybara källor eller energikällor med 
lägre klimatpåverkan. Vi har bytt ut stora delar av
den gasol som används i produktionen vid vår fabrik 
i Jönköping mot fjärrvärme som har en betydligt lägre 
klimatpåverkan. Detta skifte av energislag sparar 
cirka 500 ton CO2 per år. Vid våra produktionsenheter 
i Kinnarp och Skillingaryd återvinner vi dessutom 
träspill till briketter som slutligen värmer upp våra 
fabriker med helt förnybar energi. I vår anläggning i 
Skillingaryd har vi även installerat en produktionslina 
för tillverkning av plastkomponenter som innebär att 
vi tar hem tillverkning och på så sätt minskar trans-
porter i produktionskedjan. Som värmekälla används 
hetvatten som i sin tur drar mindre energi än mer 
traditionella elslingor. 

KLIMATOPTIMERADE TRANSPORTER 
OCH ENERGIKARTLÄGGNING

utmaning strategi
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LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
målsättning

Vi strävar mot att bli klimatneutrala. Vi arbetar dessutom kontinuerligt 
med energieffektiviseringar i hela vår verksamhet och använder mer 
energi från förnybara källor. Målet är kopplat till FN:s hållbarhetsmål  
7 ”hållbar energi för alla” samt till hållbarhetsmål 13 "bekämpa klimat-
förändringen".

2016

2017

2019

2018

2020 mål: 2020

2017 2018 2019 12135

9916

9513

8869

6404 7888

ENERGIANVÄNDNING I ORGANISATIONEN* UTSLÄPP AV KOLDIOXID-EKVIVALENTER (TON)*

El 111 112 88 88
Brikettuppvärmning 87 92 72 73
Fjärrvärme 6 11 13 11
Naturgas 0 4 5 4
Eldningsolja 3 3 1 2
Gasol 15 10 6 5
Biodiesel 13 13 4 17
Diesel 45 55 73 50
Bensin 0 7 1 1
Fordonsgas    0,02

TOTALT  279 307    277  251,02 
 

ENHET, TJ 2020 analys Vi har lyckats överträffa vårt 2020-mål  
och minskat utsläppen med hela 47% jämfört med  
basåret. Den största bidragande åtgärden är över-
gången till diesel med förnybart innehåll som innebär 
en reduktion av utsläpp med 85% för våra blåbilar. 
Det minskar CO2 utsläppen med ca 1750 ton på ett år. 
Vår verksamhet har varit igång trots pandemin men 
situationen har påverkat våra utsläpp till viss del. I år 
ser vi den fulla effekten av att vi bytt ut stora delar 
av användningen av gasol i vår fabrik i Jönköping till 
fjärrvärme vilket minskar utsläppen med ca 500 ton 
per år. Minskade lokalytor och större andel fossilfri el 
bidrar också till minskningen. Under året har vi inves-
terat i flera elbilar och en gasbil. Vårt High Capacity 
Transport-projekt kommer under nästa år att utökas 
med ytterligare ett ekipage vilket kommer bidra till 
minskade utsläpp. 

mål 2025 Att reducera våra CO2-utsläpp är ett 
stort fokus, därför sätter vi två nya mål på området. 
Minska utsläppen av CO2 per omsatt krona med 
30%. 2019 och 2020 var utfallet 2,27 respektive 1,83 
ton CO2/MSEK. Minska utsläppen av CO2 per tonkm 
från blåbilar med 70%. 2019 och 2020 var utfallet 38 
respektive 22 g CO2/tonkm.

analys Vi har lyckats minska vår energiförbrukning 
med 19%, vilket innebär att vi överträffar vår målsätt-
ning att få ner energiförbrukningen med 10%
jämfört med basåret. Det är främst elförbrukningen 
som har minskat tack vare att vi har gjort energief-
fektiviseringar i våra fabriker och minskat lokalytor 
på flera av våra marknader. Trots situationen med 
Coronaviruset har vi hela tiden lyckats hålla igång 
vår produktion men lägre aktivitet på marknaden 
har till viss del påverkat energiförbrukningen. I och 
med att vi gått över till drivmedel med hög inblad-
ning av förnybar diesel i våra lastbilar har vi ökat 
mängden fossilfri energi. På grund av att vi kommer 
börja producera plastkomponenter beräknas 
energiförbrukningen öka i Skillingaryd men totala 
energibesparingar för processen kommer att göras 
på transporter minskar. Genom ett systematiskt 
energieffektiviseringsarbete kommer vi att fortsätta 
arbeta med effektiviseringar samt fokusera på att 
öka andelen fossilfri energi. 

mål 2025 Vårt fokus är att energin vi använder ska 
ha såg låg klimatpåverkan som möjligt därför är  
vårt nya mål att öka andelen fossilfri energi till 75%. 
År 2020 var andelen 69%.

* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, 
Tranås, Vinslöv, samt säljande dotterbolag.

* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,
Tranås, Vinslöv, samt säljande dotterbolag.
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Möbler kan innehålla ämnen som påverkar  
miljön och människors hälsa negativt. Det här 
är ämnen som finns i råvaran från början eller 
som adderas vid tillverkningen. Ämnena kan 
påverka genom direktkontakt, eller genom att  
de är luftburna. 

I MÖBELBRANSCHEN  
KAN FÖLJANDE  
KEMIKALIER 
FÖREKOMMA I  
OLIKA MATERIAL

Eftersom våra möbler återfinns i miljöer där barn och vuxna tillbringar stora  
delar av sitt liv, är det extra angeläget att produkterna inte ska innehålla skadliga 
ämnen som påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt.

RENA
MATERIAL

E F F E K T BÄT TRE ARBE TSMIL JÖ / BÄT TRE HÄLSA / BÄT TRE KONCENTR ATIONSFÖRMÅGA

trä Formaldehyd. Ytbehandlingar kan innehålla
aromatiska lösningsmedel, VOC, CMR, SVHC 
och allergiframkallande ämnen.

textil Flamskyddsmedel, ftalater och mjuk- 
görare, formaldehyd, smuts- och fettavvisande 
ämnen, giftiga färgämnen, tungmetaller och SVHC.

elektronik Flamskyddsmedel. PVC. 

plast och stoppning Flamskyddsmedel, 
ftalater och mjukgörare, PVC, tungmetaller, 
klorparaffiner och SVHC.

metall Ytbehandling innehållande krom 6,
aromatiska lösningsmedel, VOC, CMR, SVHC 
och allergiframkallande ämnen

definition
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strategiutmaning

YTBEHANDLING SOM MÖTER BÅDE  
MILJÖ- OCH KVALITETSKRAV
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 där det 
förekommer rengöring och desinfektion – till exempel 
på sjukhus, skolor och restauranger. 

Men den här typen av motståndskraftig ytbehand-
ling klarar inte kraven i de ledande miljömärkningarna 
och mer miljövänliga lacker har ofta sämre egenskaper 
vid användning i tuffa miljöer. Vår största utmaning är 
därför att utveckla ytbehandlingar som möter höga 
krav avseende både miljö och kvalitet.

ÖKAD KRAVSTÄLLNING  
GENOM PRODUKTMÄRKNINGAR
Vi deltar i ett samarbetsprojekt tillsammans med 
branschorganisationen TMF och lackleverantörer för 
att förbättra de vattenbaserade lackerna avseende 
ytornas motståndskraft, rengöring och desinfektion. 

För att säkerställa att våra produkter inte innehåller 
onödiga kemikalier, ställer vi krav på alla ingående 
material och komponenter. Kraven bygger på de 
märkningar som ingår i vår miljömärkningspolicy:  
EU Ecolabel, Möbelfakta, GS, Quality office, NF  
Environnement, NF Office Excellence Certifié samt 
FSC® och omfattar samtliga ämnen som redovisas 
i definitionen på föregående uppslag. På vissa pro-
dukter har vi även gjort emissionsmätningar enligt 
kraven i M1 och ANSI/BIFMA. Mätningarna visar bra 
resultat med mycket låga emissioner.

 

kemiska produkter De kemiska produkter som 
vi använder i tillverkningen är lack, lim, olja och  
rengöringsmedel. Användningen kontrolleras via  
ett kemikaliehanteringssystem vid samtliga produk-
tionsenheter. I detta finns säkerhetsdatablad och 
uppdateringar enligt REACHs kandidatlista. 

Riskbedömning görs också inom ramarna för vårt 
systematiska miljö- och arbetsmiljöarbete.

plast och stoppning Stoppningen gjuts i egen 
regi där vi har valt bort den hälsofarliga isocyanaten 
TDI. Skummet är också fritt från flamskyddsmedel. 

Vi ställer krav på att samtliga plaster som används 
i koncernens möbler ska vara fria från Bisfenol A  
och ftalater. 

trä Vid tillverkning av spånskivor används lim inne-
hållande formaldehyd. Alla våra spånskivor uppfyller 
kraven i Carb Phase II och har låga emissioner som 
motsvarar hälften av den europeiska standarden E1, 
vilket innebär en mycket låg emission av formaldehyd. 

För ytbehandling används främst vattenbaserade 
lacker med inga eller låga halter av lösningsmedel. I 
fabriken i Kinnarps ytbehandlas bord och förvaring 
med vattenbaserad UV-lack vilket säkerställer mycket 
låga utsläpp av VOC.

metall Sexvärt krom är allergi- och cancerfram- 
kallande och därför använder vi bara trevärt krom. 

För ytbehandling av metall används pulverlack, 
som är fritt från VOC och dessutom uppfyller miljö- 
märkningskraven.

textiler Tygerna i Kinnarps Colour Studio är fria 
från flamskyddsmedel och giftiga färgämnen. 

Vi använder istället ull som är naturligt flamhäm-
mande eller polyestertyg med en flamskyddande 
fiberkonstruktion. 78% av tygerna är miljömärkta 
med antingen EU Ecolabel eller Oeko-tex. Lädret är 
vegetabiliskt garvat utan tungmetaller.

elektronik Elektronik innehåller metaller och 
kemikalier som kan ge miljö- och hälsoproblem. 

Vi ställer krav att våra leverantörer alltid följer 
RoHs-direktivet som begränsar eller förbjuder  
användningen av vissa tungmetaller och flamskydds- 
medel i elektronik. Bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt 
krom samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE får 
inte användas.

3636 37



38 39

Vårt mål är att skapa arbetsmiljöer med mindre kemikalier och utan 
material som är klassade som hälso- eller miljöfarliga. Målet är kopplat 
till FN:s hållbarhetsmål 12, ”hållbar konsumtion och produktion”.

analys och uppföljning Sedan 2015 har vi mins-
kat användningen av lösningsmedel med 57%, något 
som innebär att vi överträffar vårt 2020 mål om 50% 
reduktion. Vi har lyckats reducera användningen 
genom att jobba med substitution och har bland 
annat bytt ut lim till alternativ utan lösningsmedel. 
Samt gjort utbyte av kantlister på några produkter 
som innebär att de inte behöver lackeras och att 
förbrukningen har kunnat reduceras med ca 500 kg 
VOC per år. Under året har lackeringen i Skillingaryd 
avvecklats vilket också bidrar till reduktionen. 

Vid vår anläggning i Kinnarp används UV-lack på 
plana, fanerade ytor vilket ger ett tåligt resultat och 
mycket låga mängder VOC. Den största mängden 
VOC används vid rengöring av valsar. Genom ett 
arbete att förbättra rutinerna för användningen av 
diskförtunning vid rengöringen har vi lyckats få  
ner mängden VOC med ca 30%. I vår anläggning i 
Jönköping lackerar vi metallytor med pulverlack 
som är fria från VOC. 

mål 2025 Vi fokuserar på att hålla nere mängden 
VOC på våra produkter till en så låg nivå som möjligt. 

Därför är vårt nya mål att lösningsmedelsanvänd-
ningen ska vara mindre än 0,012 kg/m2 lackad yta. 

År 2020 lyckades vi hålla oss under den nivån då 
resultatet var 0,0117 kg/m2. 

MILJÖMÄRK TA PRODUK TER
Möbelfakta, EU Ecolabel och NF Environnement  
ställer höga miljökrav på innehållet i produkterna.
 
MILJÖMÄRK TA T YGER
EU Ecolabel och Oeko-Tex säkerställer att tygerna  
är fria från skadliga kemikalier. 
 
PULVERL ACK ELLER VATTENBASRE AD L ACK 
Pulverlack eller vattenbasread lack ger inga eller 
mycket låga emissioner av VOC. Höga halter av dessa 
lättflyktiga organiska föreningar i luften medför både 
hälso- och miljörisker. 

TR ÄBASER ADE SKIVOR ENLIGT STANDARD 
CARB 2 ELLER HALVA E1
Spånskivor, MDF, Plywood o.s.v. som uppfyller dessa 
krav har mycket låga emissioner av formaldehyd 

FÖRBRUKNING AV LÖSNINGSMEDEL* MATERIALGUIDEN

(VOC, TON)* NYCKELTALET AVSER VÅR  
EGEN PRODUK TION I KINNARP OCH  
SKILLINGARYD.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

MÅL 2020 8,33 

16,55%

15,04

13,93

10,25

8,96

7,16

KROM II I ISTÄLLET FÖR KROM VI
Krom är slittåligt, men välj krom III som är ett bättre 
alternativ för miljö och hälsa 
 
PRODUK TER UTAN FL AMSK YDDSMEDEL
Flamskyddsmedel lagras i kroppen och kan ge  
hormonstörningar.

PRODUK TER FRIA FR ÅN ÄMNEN PÅ RE ACH  
K ANDIDATLISTA
Kandidatlistan, en del av den europeiska kemikalie-
lagstiftningen, innehåller ämnen som klassas som 
särskilt skadliga.

målsättning

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030

DU K AN SÄKERSTÄLL A ATT DU FÅR RENA MATERIAL GENOM ATT VÄLJA
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ANTAL MEDARBETARE:

TEAM KINNARPS  
I VÄRLDEN

ANTAL LEDARE:

Socialt ansvar innebär att arbetsgivaren ska 
erbjuda bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och 
skälig lön. Det innebär också att ta ansvar för  
det samhälle där vi verkar och att motverka 
korruption, samt arbeta för en god närmiljö och 
respektera mänskliga rättigheter. Vårt sociala 
ansvar omfattar inte bara medarbetarna i vår 
egen verksamhet – utan också de som jobbar 
hos leverantörerna i vår leverantörskedja.

definition

EFFEKT  BÄTTRE ARBETSVILLKOR / BÄTTRE ARBETSMILJÖ / BÄTTRE SAMVETE

För oss på Kinnarps är det självklart att alla våra medarbetare ska jobba under 
schyssta arbetsvillkor och målet är att vi ska ha kontrollerade och goda arbets-
förhållanden genom hela vår värdekedja. Det gäller naturligtvis både oss internt, 
men också samtliga av våra externa samarbetspartners runt om i världen.

SOCIALT
ANSVAR

MÄN KVINNOR

Sverige 835 484
Tyskland 50 34
Norge 70 69
Frankrike 62 52
Polen 30 43
UK 17 14
Danmark 19 28
Belgien 12 23
Schweiz 11 11
Ungern 7 18

TOTALT 1113 776

MÄN KVINNOR

Under 30 1 2
30–50 52 26
50+ 49 18

TOTALT 102 46
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strategiutmaning

SÄKERSTÄLLA ATT  
KRAVEN EFTERLEVS
Av erfarenhet vet vi att det inte räcker att ställa krav.

Vi måste också följa upp och säkerställa att våra 
leverantörer faktiskt efterlever kraven vi ställer. Vi har 
störst möjlighet att påverka våra direktleverantörer 
medan längre leverantörskedjor är svåra att följa upp, 
eftersom vi då inte har den ekonomiska relationen. 

För att göra uppföljningar längre ned i kedjan krävs 
att vi har en överenskommelse med direktleverantören. 

En utmaning i vår egen organisation är att skapa 

UPPFÖLJNING AV VÅR EGEN OCH
LEVERANTÖRERNAS VERKSAMHET
egen verksamhet I vår uppförandekod beskrivs 
våra principer inom om- rådena mänskliga rät-
tigheter, arbetsrätt, miljöpraxis och antikorruption. 
Koden utgår från företagets grundvärderingar och är 
baserad på FNs Global Compact.  

Alla enheter och medarbetare inom koncernen är 
skyldiga att respektera och följa uppförandekoden. 

Vi har ett visselblåsarsystem för att medarbetare 
ska kunna rapportera brott mot koden anonymt och 
utan risk för repressalier. Under 2020 har vi tagit 
emot en vissling som är hanterad. 

Våra förhållningsregler kopplat till gåvor och för- 
måner är också tydliggjorda i vår representations- 
policy och i rutiner. Kinnarps AB-koncernen har 
en gemensam mångfaldspolicy. Där vi under året 
genomfört en undersökning som resulterat i en upp-
daterad mångfaldsplan med mål och åtgärder som 
kommer genomföras under perioden 2020–2022. 

Kinnarps genomför dessutom årligen en lönekart-
läggning för att säkerställa att ingen diskriminering 
förekommer. Vi arbetar bland annat med kompetens- 
baseradrekrytering, för jämnare könsfördelning och 
för att ge medarbetarna möjlighet att kompetensut-
vecklas. Vi genomför återkommande medarbeta-
rundersökningar där vi följer såväl medarbetarindex 
som ledarskapsindex. Vi arbetar systematiskt med 
arbetsmiljön på våra enheter. Materia, NC Nordic 
Care och Skandiform är arbetsmiljöcertifierade 
enligt ISO 45001 medan våra tillverkande enheter  
i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd är inne i en  
certifieringsprocess mot samma standard. 

Vi genomför riskbedömningar och ronderingar  
för att förebygga olyckor och tillbud. Vi registrerar 
och utreder systematiskt olyckor och tillbud och 
genomför åtgärder för att säkerställa att händelsen 
inte ska inträffa igen. Incidenter sker främst vid våra 
produktionsenheter där relativt mycket material han-
teras manuellt. Arbetsmiljöarbetet sker i samverkan 
med skyddsorganisationen.

leverantörskedjan Vi ställer krav på våra 
leverantörer genom 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 materialspecifika krav, 
baserade på miljömärkningar, på det material 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. Därefter görs 
en riskbedömning av leverantörerna – som baseras 
på tillverkningsprocessen, branschkännedom och 
produktionsland. 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.

Vi har identifierat att segmenten sömnad och  
tapetsering innebär en förhöjd risk eftersom de 
inkluderar arbetsintensiva moment. Vi har därför 
under året reducerat antalet leverantörer inom  
segmenten och upprättat skärpta kontroller av  
leverantörerna. Vi har dessutom ökat antalet revi-
sioner på plats hos leverantörerna där efterlevnad 
av uppförandekoden kontrolleras. Vi har även gjort 
revisioner hos underleverantörer till våra direktlever-
antörer. Om leverantören inte åtgärdar eventuella 
anmärkningar avslutar vi relationen. 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.

FY17 FY18 FY19 FY20

Olyckor med frånvaro 15 14 17 12

Olyckor utan frånvaro 47 45 47 50

en personalstyrka som präglas av mångfald och tar 
tillvara på den kompetens som finns i organisationen 
och i samhället. En annan utmaning i den egna 
organisa 
tionen är att alla medarbetare i koncernen ska erbju-
das samma höga nivå av arbetsmiljö. 
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ANDEL AV INKÖPSVOLYM (SEK) KLASSAD 
SOM LÅG RISK ELLER FÖRHÖJD RISK  
UPPFÖLJD MED REVISION*

* INKÖP TILL PRODUK TERNA 
I VÅRT EGET SORTIMENT

analys och uppföljning Under året har vi utöver 
leverantörer av material och komponenter även foku-
serat våra resurser på leverantörer av tjänster genom 
utökad uppföljning och koncentration av affärerna till 
de leverantörer som bäst lever upp till våra krav. Vi har 
även arbetat med att insourca produktion av vissa 
artiklar och komponenter något som vi fortsätter att 
fokusera på framöver.

Samtliga leverantörer med förhöjd risk som vi 
avser att göra affärer med i fortsättningen har  
genomgått revision. Det har under året tillkommit 
nya leverantörer och de har antingen klassats som 
låg risk eller genomgått revision på plats.

Av de revisioner som genomförts visar resultaten
på att förhållandena hos våra leverantörer generellt 
sett är goda. De brister som är vanligast är mindre 
brister kopplat till brandskydd och det förekommer 
även att skyddsutrustning inte används trots att den 
finns. I Asien kan även brister kopplade till arbets-

tider förekomma då det är vanligt med migrantar-
betare. När vi gör uppföljningar av leverantörernas 
åtgärder ser vi att det har skett förbättringar och att 
vårt arbete ger effekt.

mål 2025 100% av inköpsvolymen ska vara klassad 
som låg risk eller förhöjd risk uppföljd med revision

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
Vårt mål är att ha kontrollerade goda arbetsförhållanden genom hela 
vår värdekedja 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”.

låg risk

förhöjd risk uppföljd med revision:

förhöjd risk

93,9%

6,0%

0,1%

målsättning
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Återbruk handlar om att hålla material och produkter 
i användning så länge som möjligt. Det är också ett 
affärsområde med en stor förbättringspotential.  
Då vi årligen kastar cirka 10 ton möbler inom EU. 
Med cirkulära affärsmodeller och tjänster kan vi 
både öka livslängden på befintliga möbler men också 
designa nya produkter med återvunnet material och 
på ett sätt som gör dem enklare att uppdatera.

AKTUELL  
ANVÄNDNING  
AV ÅTERVUNNA  
MATERIAL I VÅR  
TILLVERKNING

EFFEKT BÄTTRE LIVSLÄNGD /  BÄTTRE EKONOMI /  BÄTTRE RESURSHUSHÅLLNING

Återbruk inom möbelbranschen är mer ovanligt än vad man skulle kunna tro, 
men det vill vi på Kinnarps ändra på. Bland annat genom att utveckla nya  
cirkulära affärsmodeller och tjänster som hjälper våra kunder att hushålla  
med jordens resurser.

ÅTERBRUK

100% 
MAGNESIUM 
 

20% 
SPÅNSKIVA 
 

20% 
STÅL 
 

50–100% 
GJUTEN ALUMINIUM

definition
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VIBE
Skärmen har ett avtagbart tyg som gör det enkelt
att renovera och förnya produkten.

BE A PART OF
Den inkluderande soffan har avtagbar klädsel och
lös stoppning vilket gör det enkelt att byta ut när
materialet slitits ut.

ARBETSSTOLEN CAPELLA 
100% återvunnet magnesium i mekanismen.
  
PA LLE N PATC H  
Pallens sits består av tre delar som tapetseras med 
spilltyg från materias produktion i Tranås. Du väljer 
färgskala men exakt vilka tyger som används styrs  
av vilket tygspill som finns för tillfället.  

R E:F I LL  
Ett innovativt egenutvecklat material som används 
som fyllning i våra ljudabsorbenter. Materialet består 
till hälften av återvunnet material. 25% är tygspill 
från Kinnarpsfabriken i Skillingaryd och 25% är  
återvunnen PET-plast.

FI E LDS 
Ett modulärt system där skärmarna sätts samman 
med ett beslag som kläms fast för att inte skada 
tyget. Det gör det också möjligt att kombinera och 
sätta samman modulerna på nya sätt och anpassa 
efter förändrade behov. 

utmaning

STRATEGI

ÖKAD CIRKULARITET

CIRKULÄR PRODUKTDESIGN  
OCH NYA AFFÄRSMODELLER

Det bästa sättet att minska en produkts miljöpåver-
kan är att förlänga dess livslängd. Vår bransch har 
under lång tid arbetat med linjära flöden och affärs-
modeller. Den stora utmaningen ligger i att förändra 
dessa flöden till att bli mer cirkulära. 

Framförallt handlar det om att utveckla kostnads-
effektiva lösningar. Återbruk är arbetsintensivt och 
därför måste vi hitta modeller där besparingarna inte 
äts upp av ökade arbets- eller transportkostnader. 

När produkter ska återanvändas och renoveras kan 
det också vara en utmaning att säkerställa att de 
håller en god kvalitet och uppfyller krav på produkt-
säkerhet och kemikalieinnehåll. Vi har ambitionen 
att öka användningen av återvunnet material i våra 
produkter men hindras ofta av att de återvunna 
materialen inte uppfyller kvalitetskraven, gällande 
exempelvis hållfasthet eller färghärdighet hos tyger.

produktdesign När vi utvecklar nya produkter 
bygger vi in cirkularitet från start. Vi fokuserar på 
att skapa produkter av hög kvalitet och med lång 
livslängd. Produkterna testas också i vårt  
ackrediterade testlaboratorium för att säkerställa  
att de uppfyller våra höga kvalitets-krav och normer. 
Vi testar höj- och sänkbara bord tre gånger mer 
än standarden och vi har dessutom skapat över 
50 egna testmetoder som vi använder i produktut-
vecklingen för att simulera hur produkter används 
i verkligheten och på så vis testa att de håller. Vi 
strävar även efter att återanvända material i våra 
produkter så långt det är möjligt. Produkterna kan 
även få längre livslängd med hjälp av nya delar, som 
till exempel avtagbar klädsel på soffor, utbytbara 
bordsskivor eller ny sits och rygg för kontorsstolar. 
Vi har idag 26 produktserier med avtagbar klädsel. 

Genom att utveckla produktserier med modulära 
plattformar gör vi det dessutom möjligt för kunden 
att förändra eller komplettera över tid, istället för att 
köpa nytt. I designen av produkter ställer vi krav på 
att det ska vara möjligt att separera olika materialslag 
för att underlätta återvinning.

Vi deltar även i ett forskningsprojekt som drivs av 
Research Institutes of Sweden (RISE) där vi testar 
olika metoder och mätetal för att kunna blir ännu 
mer cirkulära.  

tjänster och affärsmodeller Genom tjänster 
och affärsmodeller hjälper vi våra kunder att skapa 
en cirkulär och långsiktigt hållbar miljö. Med hjälp av 
arbetsplatsanalyser identifierar vi sedan organisa-
tionens faktiska behov. Vi erbjuder dels inventering 
av befintligt möblemang för att lokalisera vilka delar 
av inredningen som kan återanvändas, renoveras 
eller uppdateras. Men också flexibla helhetslösningar 
där både själva möbeln och inredningens utformning 
kan omformas efter kort- och långsiktiga behov. Med 
ett frekvent och effektivt underhåll står sig helt enkelt 
interiören längre. 

Utöver detta erbjuder vi möbelvård samt ett brett 
reservdelssortiment för renovering och uppdatering 
av möbler. När möblerna behövs någon annanstans 
kan vi bistå med möbelflytt, lagerhållning alternativt 
sälja vidare. Först när inget av dessa alternativ är 
möjliga, lämnas uttjänt interiör för separation och 
återvinning hos seriösa återvinningsföretag. 

Vi pilottestar just nu en ny cirkulär hyresmodell, 
då det kan vara vara ett bra alternativ för företag att 
effektivt skala upp eller ned sin verksamhet.

EXEMPEL PÅ CIRKULARITET 
OCH ÅTERBRUK I VÅR DESIGN
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Vårt mål är att alla våra produkter är designade för en lång livslängd 
och att våra inredningslösningar ska vara en del av ett cirkulärt flöde  
– som förlänger livet på produkter och material. Vi ska använda
mer återvunna material i våra produkter och hitta innovativa sätt att 
använda spillmaterialet som uppkommer i vår verksamhet. Målet är 
kopplat till FN:s hållbarhetsmål 12 ”hållbar konsumtion och produktion”.

analys Andelen avfall som uppkommer i vår egen 
verksamhet som går till materialåtervinning har ökat 
jämfört med tidigare år. 

Vi har bland annat ökat insamlingen av kontors-
papper markant under året. Under förra året investe-
rade vi även i en komprimator för wellpapp i Kinnarp 
vilket lett till att transporterna av wellpapp till 
materialåtervinning har mer än halverats i antal och 
därmed minskat klimatavtrycket med ca 2,5 ton/år.

Det som skickas till deponi består i huvudsak av 
aska från våra pannor för träbriketter och arbetet 
med att minska avfall genom materialeffektiviser-

ing och rätt sortering fortgår. Vi minskar också på 
mängden avfall från förpackningsmaterial genom att 
transportera produkter från varumärkena Kinnarps 
och Drabert i filtar som vi återanvänder efter lever-
ans till kund. Detta koncept kommer att utvidgas till 
fler varumärken under kommande år vilket beräknas 
minska avfallet. 

mål 2025 35% av avfallet från vår verksamhet ska 
gå till materialåtervinning. 

ANALYSER A BEHOVET
Utgå från organisationens behov och välj inredning 
efter det. 
 
SK APA FLE XIBL A LÖSNINGAR
Skapa en miljö som enkelt går att anpassa efter 
förändrade behov.
 
INVENTER A BEFINTLIG MILJÖ 
Identifiera vad som kan återanvändas, renoveras 
eller uppdateras.  

VÄLJ PRODUK TER AV HÖG K VALITET  
SOM HÅLLER L ÄNGE
Välj produkter som kan användas länge och som tål 
att återanvändas och renoveras. 
 
VÄLJ R ÄTT MATERIAL FÖR R ÄTT MILJÖ
Välj ytor och material som är avsedda för miljön där 
de ska användas så de inte slits ut i förtid.
 

ANDEL ÅTERVUNNET AVFALL  
FRÅN EGEN VERKSAMHET*

CIRKULARITETSGUIDEN 
RÅD FÖR ATT SKAPA EN MILJÖ SOM HÅLLER ÖVER TID

VÄLJ PRODUK TER SOM MED ENKL A  
MEDEL K AN UPPDATER AS
Välj produkter med utbytbara delar för att enkelt 
kunna uppdatera utseende eller funktion. 

VÅRDA MÖBLERNA
Ta hand om möblerna enligt skötselråden så håller 
de längre.

*Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås, Vinslöv samt säljande dotterbolag.

2017 2018 2019 2020

Material till återvinning 30% 30% 28% 30%
Material till energiproduktion 68% 65% 68% 68%
Deponi 1,5% 1% 1% 1%
Farligt avfall 3% 3% 3% 1%
Kompostering 0,5% 1% 0% 0%

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
målsättning
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EFFEKT  BÄTTRE HÄLSA /  BÄTTRE ARBETSGIVARVARUMÄRKE / BÄTTRE TRIVSEL

Ergonomiskt utformade arbetsplatser har en mängd uppenbara fördelar.  
Inte nog med att de motverkar stressrelaterade sjukdomar och belastningsskador. 
De bidrar dessutom till friskare, gladare och mer produktiva medarbetare. 

ERGONOMI

Ergonomi är läran om samspelet mellan  
människa och arbetsmiljö. En ergonomiskt  
riktig arbetsmiljö ser till helheten – de fysiska 
produkterna, den psykiska upplevelsen och  
omgivningen runt omkring, så som akustik, ljud 
och ventilation. Det är när dessa tre aspekter 
samspelar som vi kan skapa hållbara och ergo-
nomiska inredningslösningar där människor mår  
bra och där belastningsskador och sjukskriv-
ningar minskar. 

definition

6 AV 10 
ELEVER UPPLEVER ATT MÖBLERINGEN  
SÄLLAN ELLER ALDRIG ANPASSAS.

HUR ARBETAR DU VID 
DITT SKRIVBORD?

Står upp hela tiden 2%
Står upp merparten av tiden  4%
Ungefär 50/50    21%
Sitter merparten av tiden  46%
Sitter hela tiden     27%
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strategiutmaning

ETT HOLISTISKT PERSPEKTIV  
PÅ ERGONOMI

ÖKA KUNSKAPEN OM HUR DEN  
FYSISKA MILJÖN PÅVERKAR OSS

rörelse och variation Vi tillbringar mycket av 
vår vakna tid stillasittande, vilket kan öka risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, stroke 
och depression*. 

Genom att bygga in anpassning, rörelse och 
variation i våra produkter och lösningar kan vi skapa 
ergonomiska arbetsmiljöer som minskar olika typer 
av hälsorisker. Vår utmaning är att medarbetarna 
inte alltid förstår hur man ska använda produkterna 
på korrekt sätt, vilket gör att den positiva effekten 
uteblir och investeringen blir verkningslös. 

 
Beteendeförändringar Omgivningen är också 
viktig när det kommer till en ergonomisk och hållbar 
arbetsmiljö. Akustik, ljus och ventilation påverkar 
våra energinivåer och hur vi känner oss i miljön. 
Därför är det viktigt att varje individ kan bestämma 
och påverka sin närmiljö. Regler för hur miljöerna 
ska användas, till exempel tysta zoner för högt fokus, 

förstärker detta ytterligare. En utmaning för oss är 
att bidra till beteendeförändringar så användarna lär 
sig utnyttja möjligheterna i en varierande miljö. 

se helheten Men det är inte bara ergonomin vid 
användningen av produkten som är viktig att tänka 
på. Det är också angeläget att överväga alla situatio-
ner där produkten kan tänkas förekomma  
– som vid städning, förflyttning eller förvaring. 

En lätt stol med enkel upphängning underlättar 
exempelvis ergonomin för städpersonal, hjul kan 
underlätta vid förflyttning och fällbarhet och sta-
pelbarhet gör det enklare att förvara. En utmaning 
för oss är därför att ta ett holistiskt perspektiv kring 
ergonomi vid produktutveckling för att på så sätt 
beröra flera användningsområden.

66% 
AV ELEVERNA SÄGER ATT LJUDNIVÅN 
PÅVERKAR DERAS KONCENTRATION  
NEGATIVT

Vårt mål är att skapa arbetsmiljöer som leder till hälsa och välmående 
för alla som vistas i dem. Helhetsergonomi står i centrum för våra 
inredningslösningar och våra produkter är inkluderande och anpassade 
för människan. Målet är kopplat till FN:s hållbarhetsmål 3 ”hälsa och 
välbefinnande” och 4 “god utbildning”. 

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030

samlad kunskap och erfarenhet För att 
kunna skapa framgångsrika inredningslösningar där 
människor mår bra och är effektiva är det viktigt för 
oss att öka kunskapen om hur den fysiska miljön 
påverkas oss, både psykiskt och fysiskt. Vi samar-
betar därför med erkända forskare, ergonomer och 
andra experter för att hålla oss uppdaterade om det 
senaste inom miljöer för kontor, skola samt vård och 
omsorg. Vi samlar vår kunskap och erfarenhet i olika 
typer rapporter, artiklar och magasin för att inspirera 
till att tänka nytt kring den fysisk miljön och hur den 
påverkar oss. 

utveckling av produkter I vår produktutveck-
ling anlägger vi alltid ett ergonomiskt helhetspers- 
pektiv och utvecklingen sker i samarbete med 
professionella ergonomer. Det innebär att vi inte 
bara utgår från kroppen utan väger in alla mänskliga 
behov – även de psykiska. Vi designar produkter 

med en inkluderande design som bejakar olikheter 
och inte bara medlet samt förstår att alla människor 
har olika förmågor och egenskaper.  

kartlägga Behov För att kunna hjälpa våra kun-
der skapa hållbara och ergonomiska miljöer är det 
viktigt att involvera alla intressenter från början. Det  
är med deras samlade kunskap som man kan kart-
lägga de behov som finns samt de aktiviteter som 
ska utföras i miljön. Vi gör det genom våra analyser, 
Next Office®, Next Education® och Next Care®, där vi 
kan vara med och facilitera kundens process till en 
ny miljö med hjälp av våra speciellt utvecklade verk-
tyg. Resultatet av analysprocessen sammanfattas 
sedan i en rapport med rekommendationer om hur 
man på bästa sätt kan utforma en miljö som är en 
hållbar investering både för människorna som vistas 
i den och för verksamheten.

målsättning
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VAD ANSER DU OM LJUDNIVÅN PÅ DIN  
ARBETSPLATS?
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INREDNING SOM STÖTTAR NYTT  
ARBETSSÄTT 
Gymkedjan Puls & Träning hade redan bytt kontor några gånger och nu var det 
dags igen. Lokalerna upplevdes som trånga, ineffektiva och inte tillräckligt  
trivsamma. Den här gången ville ledningen göra rätt från början och tog hjälp av 
Kinnarps arbetsplatsanalys Next Office®. Nu har företaget inte bara fått ny inred-
ning utan framför allt ett nytt och bättre arbetssätt – i de befintliga lokalerna. 

Puls & Träning startade 2006. Idag har företaget 
cirka 90 gym runt om i Sverige och huvudkontor i 
Stockholm med ett 40-tal medarbetare. För några år 
sedan började kontoret kännas trångbott. Dessutom 
upplevde både ledning och anställda att lokalerna 
inte främjade effektivitet och trivsel i den utsträck-
ning de önskade. Grundaren och ägaren Karin Sager 
minns:  

”Vi hade ett relativt nytt kontor, men ändå kände vi 
oss inte riktigt nöjda. Vi tänkte att vi behövde flytta 
till större lokaler, men efter en kontakt med Kinnarps 
började vi fundera på om det snarare var så att vi 
använde miljön fel och att vi istället kunde förbättra 
det vi hade.” 

KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Med hjälp av bland annat en föreläsning, workshop, 
webbenkät och genomgång av vision och mål gjorde 
Kinnarps en analys av Puls & Tränings behov. 

Analysen slår fast att man behöver bli en effekti-
vare, trivsammare och smartare arbetsplats med bra 
digitala lösningar. Här finns också formuleringar om 
ökat miljö- och hälsofokus, bättre kommunikation 
och starkare teamkänsla. 

”Vår analys visade också att Puls & Träning inte 
behövde flytta till större lokaler. Med rätt verksam-
hetsanpassad inredning var kvadratmetrarna i den 
befintliga lokalen fullt tillräckliga. På det sättet blev 
projektet även ekonomiskt hållbart med effektivare 
användning av varje kvadratmeter”, säger Henrik 
Axell, konceptansvarig för Kinnarps Next Office®  
i Sverige. 

STÄRKER ARBETSGIVARVARUMÄRKET
Förvandlingen från ett traditionellt öppet kontors-
landskap till ett verksamhetsbaserat kontor har 

varit en intressant resa på många sätt. Karin Sager 
betonar att Kinnarps arbete med att involvera perso-
nalen har varit viktiga och nödvändiga verktyg i det 
värdeskapande förändringsarbetet. 

”Vi får många uppskattande kommentarer från  
samarbetspartners och andra som kommer hit och 
jag märker att de är lite imponerade av att vi har 
arbetat så genomgripande med inredningslösningen. 
Jag ser också att vi har stärkt vårt arbetsgivarvar-
umärke och blivit mer attraktiva som arbetsgivare, 
så det blir enklare för oss att både att behålla och 
rekrytera personal”, säger Karin Sager. 

 Det är en uppfattning som bekräftas av den upp-
följning som ingår i Kinnarps arbetsplatsanalys. Den 
visar att medarbetarnas snittbetyg på arbetsplatsen 
har ökat kraftigt. I genomsnitt med över 50 procent 
och i flera fall med över 100 procent. Siffror som 
sticker ut positivt är till exempel svaren på hur väl 
arbetsmiljön stödjer både enskilt fokuserat arbete 
och kreativt samarbete. ”Det visar hur viktiga våra  
arbetsplatsanalyser är inför en förändring av ett  
kontor. Genom att skapa skräddarsydda lösningar 
baserad på gedigen kartläggning och kunskap skapar 
vi värde för organisationen och inredningen blir en 
långsiktigt hållbar investering”, säger Henrik Axell.

YTA

ANTAL ANSTÄLLDA

FÄRDIGSTÄLLT

650 KVM

45

2020

CASEFAKTA  
PULS & TRÄNING
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Riskhanteringen är integrerad i ledningens och 
koncernens interna processer genom riktlinjer och 
arbetsrutiner. Kontinuitetsplaneringen genomförs 
på koncernnivå och i övrigt identifieras och hanteras 
risker löpande på koncernens olika enheter – genom 

de rutiner och systematiska riskbedömningar som 
görs inom de olika riskområdena. Åtgärder vidtas 
därefter inom respektive område för att minimera 
sannolikheten för, och konsekvenserna av, en 
incident.

RISKER OCH STYRNING

I egenskap av att vara bland de största europeiska  
leverantörerna utav inredningslösningar för arbets-
miljöer är det också vårt ansvar att driva utveckling-
en inom hållbarhetsfrågor. Kinnarps AB-koncernen 
är representerad i styrelsen för 100-gruppen – en 
förening som verkar för en mer hållbar inrednings-
bransch i Sverige. Vårt engagemang omfattar även 
ett medlemskap i internationella Forest Stewardship 
Council FSC®. Vi är dessutom en del av Möbelfaktas 
kriterieråd för vidare utveckling av märkningssystemet 
Möbelfakta och med i expertgruppen för mätning av 
cirkularitet som är inrättad av den svenska delegatio-
nen för cirkulär ekonomi. 

Kinnarps AB-koncernen är medlem i den svenska
bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och 
Möbelföretagen (TMF) där vi också finns represen-
terade i styrelsen samt den europeiska branschor-
ganisationen Europan Federation of Office Furniture 
(FEMB). Vi är medlemmar i Interior Cluster Sweden 
där vi finns representerade i styrelsen. Samt arbetar 
aktivt med att utveckla standarder för möbelkva-
litet i Sverige och internationellt genom Swedish 
Standards Institute (SIS), Comité Européen de Nor-
malisation (CEN) och International Organisation for 
Standardization (ISO). 
 

ST YRNING OCH ANSVAR
Styrning av hållbarhetsarbetet utgår från vår håll-
barhetspolicy och uppförandekod. Dessa gäller hela 
koncernens verksamhet och utgår från Kinnarps 
grundvärderingar. Uppförandekoden är baserad på 
FN Global Compact och är även förtydligad gentemot 
leverantörer i en uppförandekod för leverantörer.
Hållbarhetsarbetet är väl förankrat i styrelse och 
ledning och är en integrerad del i koncernens strategi: 
"Let the star shine". Riktningen på hållbarhetsar-
betet preciseras ytterligare i hållbarhetsstrategin. 
Koncernledningen beslutar om arbetets riktning och 
mål och hållbarhetschefen ansvarar för utveckling 
och samordning av hållbarhetsarbetet i koncernen. 
Lokalt ansvarar varje chef för efterlevnad inom sitt 
område och på större enheter drivs och koordineras 
arbetet av lokala kvalitets- och miljöfunktioner. 

Revisioner av verksamheten sker på de enheter 
som är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och 
ISO 45001 och uppföljning av uppförandekoden görs 
genom leverantörsrevisioner.

Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet har 
under året fortlöpt enligt plan och bedöms fungera väl.

BRANSCH- OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG 

FÖLJANDE RISKER KOPPLADE TILL  
HÅLLBARHET HAR VI IDENTIFIERAT  
I VÅR VERKSAMHET

 RISK OMR ÅDE BESKRIVNING HANTERING

MILJÖOLYCKSRISKER Miljöolyckor vid läckage, spill 
eller processfel. 

Rutiner för kemikaliehantering 
och avfallshantering. Beredskap 
för spill och läckor. Utbildning 
av anställda.

ARBETSMILJÖRISKER Olyckor med personskador, bris-
tande social eller organisatorisk 
arbetsmiljö till följd av brister i  
det förebyggande arbetsmiljö-
arbetet

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
genom proaktiva riskbedöm-
ningar, regelbundna rondering-
ar, tydliga arbetsinstruktioner 
och utbildningar. Tillhandahåller 
även ergonomiska hjälpmedel 
och personlig skyddsutrustning 
vid behov.

HÅLLBARHETSRISKER I 
LE VER ANTÖRSKEDJAN

Miljörisker kopplat till produk-
tion av material och komponen-
ter. Brott mot uppförandekod 
hos leverantörer.  

Miljökrav på material och kom-
ponenter. Samt sociala krav och 
uppföljningar genom revisioner 
hos leverantörer. 

PRODUK TSÄKERHETS-
RISKER

Säker användning av produkter.  
Ergonomiska risker kopplade 
till god arbetsställning. Risk för 
spridning av brand. 

Kinnarps ackrediterade Test & 
verification center, kontrollerar 
produkterna enligt EN-normer. 
Vi har också tydliga krav på 
att våra material uppfyller alla 
kvalitets- och brandkrav. 

BR ANDRISKER Risk för brand i produktions- 
enheter och övriga lokaler.

Ett systematiskt brandskydds-
arbete genom exempelvis 
brandskyddsronder, skydds- 
organisation och brandskydds-
utrustning.
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REVISORNS YTTRANDE  
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
  

Till bolagsstämman i Kinnarps AB, org.nr 556256-6736

 
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 1 september 2019 till  
31 augusti 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning  
och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt  
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning  
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

 
 
Malmö den 18 november 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor

THE BETTER  
EFFECT INDEX

The Better Effect Index är baserat på kundernas  
önskemål kring hållbarhet. I indexet betygsätter 
vi våra produkter inom våra 6 definierade hållbar-
hetsområden: Råvaror och resurser, Klimat, Rena 
material, Socialt ansvar, Återbruk och Ergonomi. 
Tillsammans ger de en helhetsbild av produktens 
hållbarhet. 

The Better Effect Index redovisas på vår webb som 
en ”Open Source” vilket gör det möjligt för alla att 
jämföra sina produkter med våra. Indexet är uppbyg-
gt som ett webbverktyg och uppdateras ständigt 
med nya produkter. I dag omfattar det ca 200 pro-
dukter från Kinnarps, Drabert, Materia, Skandiform 
och NC Nordic Care. 

The Better Effect Index är Kinnarps AB-koncernens eget hållbarhetsindex och 
marknadens första heltäckande verktyg för hållbara inredningsval. 

Alla produkter betygsätts inom sex olika områden.  
Varje område består av flera olika indikatorer som  
produkten måste uppfylla. Högsta betyg inom varje 
område är 3 poäng. Läs mer om The Better Effect 
Index, de sex områdena och de olika indikatorerna  
vid betygsättning på kinnarps.se

THE BETTER EFFECT INDEX

RÅVAROR & RESURSER

KLIMAT

RENA MATERIAL

SOCIALT ANSVAR

ÅTERBRUK

ERGONOMI

Hållbarhetsbetyg

2,0
2,7

2,40

3,0

2,7
1,4
2,7
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