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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.
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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 24 produkter i vårt sortiment med avtagbara kläd- 
slar vilket gör det enkelt att klä om produkterna på 
ett kostnadseffektivt sätt utan onödiga transporter. 

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.
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Huvudkontor

Dotterbolag

+40  Länder  

+200 Försäljningsställen

BOL AGSSTRUK TUR KINNARPS AB-KONCERNEN

MARKNADERVARUMÄRKEN

ANSTÄLLDA

OMSÄTTNING
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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
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ANALYS
Vi hjälper våra kunder att kartlägga sina behov och 
arbetsmönster samt involvera all personal för att 
utforma miljöer, baserade på faktiska aktiviteter, 
som främjar hälsa, effektivitet och framgång. Vi gör 
detta genom våra arbetsmiljöanalyser: Next Office®, 
Next Education® och Next Care®.

INREDNINGSLÖSNING
En verksamhetsanpassad inredningslösning som 
möbleras med flexibla och multifunktionella produkter 
blir en långsiktig investering och som med små medel 
kan förändras i takt med skiftande behov.

AFFÄRSMODELL
Vi kan hjälpa till med flexibla finansiering- och hyres-
lösningar som ger möjligheten att använda produkt- 
erna nu och returnera eller köpa senare.

INKÖP
När vi köper in råvaror, komponenter och färdiga 
produkter är det viktigt för oss att det kommer från 
hållbara källor och är framtagna med schyssta  
sociala villkor. Vi ställer därför höga krav både på 
våra leverantörer och på det som levereras.

TILLVERKNING
När vi tillverkar våra produkter är det viktigt för oss 
att undvika miljöfarliga och ohälsosamma substan-
ser. Det gör vi både för att ha en bra arbetsmiljö 
i våra sex tillverkningsenheter, men också för att 
förbättra arbetsmiljön hos våra kunder. Att minska 
farliga ämnen i våra produkter underlättar även 
återvinning av material. Vi arbetar ständigt på att 
förbättra vårt resursanvändande genom att opti-
mera åtgången av material, reducera avfall och ta 
tillvara på spillmaterial. 

DISTRIBUTION
Vi har ett eget logistiksystem som levererar produk-
ter från våra varumärken Kinnarps, Drabert samt 
MartinStoll. Systemet optimerar leveranser både till 
och från fabriken, vilket gör att våra lastbilar aldrig 
går tomma. När vi packar våra produkter använder vi 
filtar och kartongskivor som vi tar med tillbaka och 
återanvänder. Det gör att vi sparar emballage och 
kan öka fyllnadsgraden i våra lastbilar avsevärt. 

IMPLEMENTERING
Vid leverans installerar vi möblerna och när vi åker 
därifrån är de redo att användas. Vi erbjuder också 
genomgång av möblernas funktioner och hur miljö-
erna kan användas, så att alla har förståelse och kan 
få ut så mycket som möjligt av den nya inrednings-
lösningen direkt. 

UPPFÖLJNING
Det är viktigt att följa upp för att säkerställa att 
inredningslösningen fungerar som det är tänkt 
både för personal och för verksamheten i stort. 
Justeringar kan behöva göras i takt med att behov 
förändras. Våra produkter är designade för att 
ha en lång livscykel och kunna uppdateras eller 
renoveras. Det blir en långsiktigt hållbar investering 
både för våra kunder och för vår planet. 

VÄGEN TILL EN HÅLLBAR  
INREDNINGSLÖSNING
Hur skapar man en attraktiv, välfungerande och framgångsrik arbetsmiljö där 
alla trivs och mår bra? Längs resan till den nya arbetsmiljön finns en rad faktorer 
som påverkar hur hållbar och framtidssäkrad lösningen blir. På Kinnarps skräd-
darsyr vi alltid en process för varje unikt projekt. Med vår erfarenhet ser vi fyra 
tydliga faser som involverar projektets alla intressenter, alltid med utgångspunkt 
i den specifika verksamheten. 

Överlämning 
& genomgång

Spelregler 
för kontoretLeveransAffärsmodell

Inköp

Produktion

Distribution

Utveckling

Justering

Analys av 
resultat

Layout

Design-
koncept

Översättning
av resultat

Vision 
& mål

Resultat & 
rekommenda-

tioner

Kartläggning 
& involvering UPPFÖLJNINGIMPLEMENTERINGINREDNINGS-

LÖSNINGANALYS
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FÖRÄNDRING KRÄVER TID OCH  
EFTERTANKE

Genom åren så har vi hjälpt manga kunder att 
utforma 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 identifiera och förstå sina 
behov, därefter sammanställer vi 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 fås genom att köpa rätt inredningslösning från 
början. För att veta vad som är rätt är det viktigt att kartlägga och analysera sina 
behov - helt enkelt tänka efter före. Våra arbetsmiljöanalyser tar reda på vad som 
behövs för att skapa den optimala miljön för varje verksamhet.

HÅLLBAR A MÄNNISKOR
• Bättre hälsa och välmående   
 med ergonomiska miljöer som  
 främjar rörelse och variation

• Inkludering och involvering  
 av alla intressenter skapar   
 delaktighet

• Ökad produktivitet, effektivitet  
 och kreativitet med miljöer som  
 stöttar faktiska aktiviteter 
 
 

HÅLLBAR A MILJÖER
• Rätt typ och antal av miljöer  
 för verksamheten

• Miljöer utformade efter kart-  
 lagda behov 

• Inkluderande och flexibla  
 inredningslösningar som passar  
 olika människor och aktiviteter 
 
 
 
 

HÅLLBAR EKONOMI
• Effektivt nyttjande av kvadrat- 
 metrar och en långsiktig  
 investering

• Mindre sjukskrivningar med   
 bättre ergonomi och minskad  
 risk för olyckor

• Stärkt varumärke vilket under- 
 lättar för att både rekrytera  
 och behålla personal

NÄR ARBETSMILJÖN GRUNDAS I K ARTL AGDA BEHOV BLIR DET EN L ÅNGSIK TIG  
INVESTERING SOM GER UTDELNING OCH EFFEK T PÅ FLER A OLIK A PL AN
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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 arbetsgivarvaru-
märke 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.
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RÅVAROR OCH  
RESURSER

KLIMAT

RENA MATERIAL

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
Vårt mål är att alla råvaror i våra produkter är spårbara 
och från ansvarsfulla 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.”

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
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 håll-
barhetsmål 12, ”hållbar konsumtion och produktion”.

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
Vi strävar mot att bli klimatneutrala. Vi arbetar dess-
utom kontinuerligt med energieffektiviseringar i hela 
vår verksamhet och använder mer energi från förny-
bara källor. Målet är kopplat till FN:s hållbarhetsmål 
7 ”hållbar energi för alla” samt till hållbarhetsmål 13 
"bekämpa klimatförändringen".

96%
CERTIFIERAT TRÄ

-47%
KOLDIOXIDUTSLÄPP

-57%
LÖSNINGSMEDELSANVÄNDNING
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SOCIALT  
ANSVAR

ÅTERBRUK

ERGONOMI

ETT HOLISTISKT PERSPEKTIV  
PÅ ERGONOMI OMFATTAR  
BÅDE DEN FYSISKA OCH  

PSYKISKA MILJÖN

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
Vårt mål är att skapa arbetsmiljöer som leder till 
hälsa och välmående för alla som vistas i dem. 

Helhetsergonomi står i centrum för våra inred-
ningslösningar 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
Vårt mål är att ha kontrollerade goda arbetsförhållan-
den 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”.

LÅNGSIKTIGT MÅL 2030
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 förläng-
er 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”.

99,9%
AV INKÖPSVOLYM KLASSAD SOM 
LÅG RISK ELLER FÖRHÖJD RISK 

UPPFÖLJD MED REVISION

26
PRODUKTSERIER MED AVTAGBAR  

KLÄDSEL I KONCERNSORTIMENTET

2322
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VILL DU VETA MER?

I vår fullständiga hållbarhetsrapport kan du 
läsa mer om vårt hållbarhetsarbete inom  

våra sex fokusområden. 


