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JU ENKLARE DET ÄR
DESTO STÖRRE BLIR
EFFEKTEN
Kinnarps AB-koncernen är en av Europas ledande leverantörer
av inredningslösningar för kontor, skola och vård/omsorg.
Tillsammans är vi sex olika varumärken – Kinnarps, Materia,
Skandiform, NC Nordic Care, Drabert och MartinStoll – som
samarbetar i en gemensam värdekedja. Vi har också
utvecklat ett eget hållbarhetsindex, The Better Effect Index,
som gör det enklare för våra kunder att göra hållbara val.
I den här hållbarhetsrapporten fokuserar vi på sex viktiga
områden där vi i koncernen, tillsammans med våra kunder
och leverantörer, kan skapa bättre effekt.

OM RAPPORTEN Denna hållbarhetsrapport avser Kinnarps AB-koncernen under verksamhetsåret 2019 (2018-09-01 - 2019-08-31). Den förra rapporten gavs ut i januari 2019.
Vi följer en årlig redovisningscykel.

R O B E RT P E T E R S S O N
CEO KINNARPS AB

HÅLLBAR
UTVECKLING INOM
KINNARPS AB
VÅ RT H Å L L B A R H E T S A R B E T E T H E B E T T E R E F F E CT L I G G E R I
F R A M K A NT I B R A N S C H E N O C H E R B J U D E R KO N K R E TA O C H
H Å L L B A R A LÖ S N I N G A R ”PÅ R I K T I G T” S O M A L LT M E R E F T E RF R ÅG A S I VÅ RT S A M H Ä L L E O C H AV VÅ R A K U N D E R.
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VÄRDERINGAR SOM PRÄGLAR OSS
Resurshushållning har varit ett självklart tema för
Kinnarps ända sedan verksamheten startades av
Jarl och Evy Andersson år 1942. För två unga
människor uppväxta med bondesamhällets förnuftsbaserade värderingar var slöseri uteslutet. Det här
är värderingar som har präglat, och som kommer att
fortsätta att prägla, vår verksamhet. Kinnarps hushåller med sina och kundernas resurser, vi visar omsorg om varandra och har schyssta affärsmetoder.
KINNARPS STÄRKER POSITIONEN
För att förstå den strategiskt viktiga kopplingen
mellan vårt hållbarhetsarbete och vår affärsplan
så måste vi vidga begreppet hållbarhet till att inte
enbart omfatta klassiska miljörelaterade områden
som är kopplade till produktion, material, transporter
och socialt ansvarstagande. Vi på Kinnarps erbjuder
kunderna inredningslösningar som skapar värden
genom att hushålla med kundernas mänskliga och
materiella resurser.
Med våra tre inredningskoncept Next Office,
Next Education och Next Care har vi stärkt vår
position som helhetsleverantör och inredningspartner
till våra kunder. Vårt hållbarhetsarbete The Better
Effect ligger i framkant i branschen och erbjuder
konkreta och hållbara lösningar ”på riktigt” som allt
mer efterfrågas i vårt samhälle och av våra kunder.
Resultatet är att kunden får en arbetsmiljö som är
ergonomiskt hållbar, både fysiskt och psykiskt, och
som minskar risken för arbetsrelaterade skador och
stress. Miljön ökar medarbetarnas välbefinnande
och stimulerar kreativitet.
ETT EFFEKTIVT LOGISTIKSYSTEM
Kinnarps logistiksystem är egenutvecklat och kännetecknas av effektivitet och miljöhänsyn. Produkterna
lastas efter leveransordning och fraktas lösemballerat
med filtar och pappskivor som sedan går i retur till
Kinnarps för återanvändning. Genom vårt lastningskoncept kan vi lasta upp till 50 procent mer möbler
jämfört med branschsnittet, räknat på samma
containerstorlek. Exempel; när andra behöver upp
till tre lastbilar klarar vi oss med två.
Sedan 2019 har vi fortsatt att driva utvecklingen
på ett sätt som på sikt kan komma hela samhället
till del. Tillsammans med Volvo har vi av Transport-

styrelsen fått tillstånd att driva projektet High
Capacity Transport som möjliggör ekipage på upp
till 27,35 meter. Projektet är inriktat på ökad lastvolym med en fordonskombination bestående av
en lastbil och två kärror som tillsammans bär tre
transportskåp.
KONKRET AFFÄRSNYTTA
Kinnarps arbetar för att förstå företags och organisationers behov av inredningslösningar med tillhörande tjänster och för att nå bästa möjliga affärsnytta. På ett hållbart och resurseffektivt sätt tar vi
hand om helheten, från behovsanalys till fungerande
inredning.
Vi strävar efter att skapa en ansvarsfull och
värdeskapande balans mellan våra kunders och
intressenters behov, omsorg om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.
För att kunderna verkligen ska uppleva att
hållbara val är både enkla och ekonomiskt smarta
så måste vi kunna erbjuda konkret affärsnytta. En
av de viktigaste strategiska hållbarhetsfrågorna
för Kinnarps på kort sikt är därför utvecklingen av
cirkulära affärsmodeller.
När vi designar möbler har de en inbyggd cirkularitet enligt temat use-reuse-remake-recycle. För
att tydliggöra erbjudandet deltar vi i ett utvecklingsprojekt under ledning av RISE (Resarch Institutes of
Sweden). Vi befinner oss nu i fas tre och står redo att
utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller.
EN UTMANING FÖR BRANSCHEN
Vår största utmaning för tillfället, är att få kunderna
att fokusera på och prioritera hög kvalitet när de gör
sina val av inredningslösningar. En inredningslösning och möbel som håller för användning under
längre tid ger mindre klimatpåverkan. Vi har en klar
fördel då vi i vår egen produktion i Sverige och med
egenutvecklad logistiklösning har full kontroll och
arbetar för resursoptimering samt låg miljöpåverkan.
När kunderna väljer produkter från Kinnarps ABkoncernen väljer de rena material och en inkluderande design som stöttar cirkularitet.
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ÅRET I
KO RT H E T
KINNARPS HAR
GÅTT IN I PROJEKTET
SKOGENS TYG

KINNARPS VINNARE I UPPHANDLINGAR
FÖR ÅTERBRUK
Kinnarps tilldelas Malmö Stads avtal för ”Återbrukade möbler och relaterade
tjänster”, där Kinnarps är den enda möbelproducenten. Upphandlingen innefattar återbruk av möbler och tjänster så som rekonditionering, möbeltapetsering och lackering. Kinnarps tilldelas även Jönköpings kommuns avtal för
”Återbrukade möbler och inredning”. Även här är Kinnarps den enda möbelleverantör som svarat på upphandlingen. Upphandlingen innefattar köp av
återbrukade möbler för flera av kommunens offentliga verksamheter med
produkter inom så väl klassiska kontorsmöbler som loungemöbler. Avtalet
gäller även tjänster så som rekonditionering, möbeltapetsering och lackering.
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Projektet Skogens Tyg vill tillverka
textil av skogsråvara. Syftet är att
i pilotskala tillverka mjuka och
töjbara textilier av pappersgarn
där metoderna har anpassats för
pappersgarnets speciella egenskaper. Skogens Tyg ska också
vidareutveckla tekniken och få
insikt om inom vilka användningsområden som pappersgarnet bäst
lämpar sig. Deltagare i projektet
är ett konsortium bestående av
följande parter Smart Textiles, Rise
Processum, Mittuniversitet, Textilhögskolan, Ahlstrom-Munksjö
Paper, House of Dagmar, Ekelund
Linneväveriet i Horred, Fiber-X,
GA Lindberg, Mondi Paper, Nordic
Paper, Sjuhäradbygdens Färgeri,
Svenskt Konstsilke, Fjällräven samt
Kinnarps.

NY PRODUKT HELT I
FSC ®-MÄRKT TRÄ
Pallen Orkester från NC Nordic
Care är en pall i 100% trä och märkt
med FSC 100 %. Inspirationen för
Orkester kommer från pianopallen med sin höj- och sänkbara
sits, men också från traditionella
trämöbler sammanfogade helt utan
skruvar och metallbeslag.

2.40
FORSKNINGSPROJEKT
KRING THE BETTER
EFFECT INDEX
Kinnarps har under året gått in i ett
forskningsprojekt lett av Blekinge
Tekniska Högskola som syftar till
att undersöka produktrelaterad hållbarhetsinformation och hur det kan
öka transparensen kring produkters hållbarhetsinformation och
hjälpa kunder att göra hållbara val.
Projektet kommer att studera The
Better Effect Index som ett case.
Titel på projektet, som kallas för
PROSIT, är ”Hållbarhetsinformation:
att stödja kommunikation mellan
kunder och produktutvecklare”.

KINNARPS BELÖNAS MED GULDMEDALJ I ECOVADIS
Kinnarps tilldelades guldmedalj i hållbarhetsbedömningssystemet EcoVadis* som bedömer leverantörers
hållbarhetsprestanda. Det placerar Kinnarps i topp 5% av leverantörer i kategorin tillverkare av möbler.
Kinnarps fick i bedömningen höga poäng i de fyra områden som bedömningen består av: miljö, rättvis
arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling
* EcoVadis är en internationellt erkänd leverantör av hållbarhetsbedömningar för företag.
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RENOVERINGSPROJEKT
NC NORDIC CARE
Plats: Vård- och omsorgsboende
i Stockholm.
Möblerna såldes: 2002
Antal produkter:
8 Ellinor-soffor, 16 Cello-fåtöljer,
ca 40 Mågerö-stolar och 2 Ruter
serveringsvagnar.
Möblerna har stått i en offentlig
miljö med hårt slitage i nära 20 år.
Trots detta var de flesta möbler i
gott skick men vissa behövde
extra förstärkning, åtdragning av
skruvar och nya dynor. Men i stort
var det slipning, omlackering och
nytt tyg som krävdes för att få
dem i nyskick. Två av produkterna,
Cello och Mågerö, fanns inte
längre i NC:s sortiment, men tack
vare att ritningarna till sömnaden
fanns bevarade kunde även dessa
renoveras.

GS

20
QUALITY OFFICE
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K I N N A R P S A B-KO N C E R N E N

H E L H E TS LÖ S N I N G A R
F Ö R A R B E TS P L ATS E N
Kinnarps AB-koncernen omfattar sex olika varumärken med ett gemensamt kunderbjudande – kompletta helhetslösningar för arbetsplatsen. Kinnarps, Drabert,
MartinStoll, Materia, NC Nordic Care och Skandiform.
Tillsammans vill vi vara bäst på hållbar design.
Genom att kombinera produkter från våra olika varumärken blir det enkelt att skapa kompletta inredningslösningar med fokus på hållbarhet, funktion
och estetik. Var och hur produkterna tillverkas och
levereras skiljer sig åt mellan varumärkena, men

KINNARPS
HOLDING AB

KINNARPS
GMBH

KINNARPS AB

B O L AG S S T R U K T U R
K I N N A R P S A B-KO N C E R N E N

MATERIA AB

MATERIA
GROUP AB

Kinnarps
Drabert
MartinStoll
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vi tar ett gemensamt ansvar för värdekedjan och
arbetar mot samma långsiktiga mål med avsikten
att skapa bättre effekt. Varje varumärke förväntas
också följa koncernens grundvärderingar, ägardirektiv, affärsstrategi och hållbarhetsstrategi.

F Ö R S Ä L J N I N G SB O L AG

SK ANDIFORM AB

NC NORDIC
CARE AB

Skandiform

Drabert

Materia

NC Nordic Care

SEX OLIKA
VARUMÄRKEN
MED EN GEMENSAM
VÄRDEKEDJA

MartinStoll

Kinnarps

9

K I N N A R PS I VÄ R LD E N

Huvudkontor
Dotterbolag
Återförsäljare
Leverantörer
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Kinnarps AB-koncernens huvudkontor ligger i Kinnarp. Vi har sex producerande enheter i Sverige.
Vi har säljande dotterbolag i tio länder och finns dessutom representerade via återförsäljare i ytterligare
31 länder. Våra underleverantörer finns i 23 olika länder.
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FRAMGÅNGSRIKA
I N R E D N I N G S LÖ S N I N G A R
Kinnarps erbjuder innovativa, ergonomiska och
funktionella inredningslösningar för kontor, skola
och vård/omsorg. Företaget är en av Europas
ledande aktörer inom området och har en lång
tradition av god design, kvalitet, hållbarhet och
ergonomi.
GRUNDAT. 1942.
PRODUKTION. Produkterna för varumärket
Kinnarps tillverkas i egna fabriker i Kinnarp,
Jönköping och Skillingaryd.
PRODUKTMÄRKNINGAR. Möbelfakta,
FSC®, NF Environnement och GS.

E X K LU S I V T H A NT V E R K F Ö R
E X E K U T I VA M I L J Ö E R
MartinStoll tillverkar tidlösa och eleganta chefsoch konferensmöbler med hantverksskicklighet
och hög detaljkänsla. Inredningarna kundanpassas för att återspegla kundens varumärke
och värderingar. De återfinns i representativa
kontorsmiljöer, konferens- och styrelserum
och har tillverkats för att användas i årtionden.
I Europa är MartinStoll sedan länge ett av de
självklara alternativen för de den här typen av
miljöer; varumärket är starkt på de tyska,
brittiska, franska och italienska marknaderna.
GRUNDAT. 1870, i Kinnarps AB-koncernen
sedan 2010.
PRODUKTION. Produktion sker hos utvalda,
hantverksmässigt inriktade underleverantörer i
Tyskland. Produktion av stolar sker huvudsakligen vid Kinnarps fabrik i Skillingaryd.
PRODUKTMÄRKNINGAR. GS.

12

S P E C I A L I S T PÅ I N N OVAT I VA
KO NTO R S S TO L A R

GEMENSAM LEDNING OCH
PRODUKTION

Drabert är specialiserat på nyskapande kontorsstolar, besöksstolar och konferensstolar med
utmärkt ergonomisk design. Drabert började
tillverka arbetsstolar redan 1915 och har blivit
känt på den europeiska marknaden för sitt
koncept som bygger på fyra punkter för ergonomiskt sittande. Grundtanken är att variation
är en förutsättning för god ergonomi: ”nästa
position är den bästa positionen”. Draberts
unika bidrag till koncernen är egenutvecklade,
innovativa mekanismer som är intuitiva och
lättanvända.

Varumärkena Kinnarps, Drabert och MartinStoll
har gemensam ledning och produktion. Utveckling och produktion sker i Kinnarp, Skillingaryd
och Jönköping.

GRUNDAT. 1889, i Kinnarps AB-koncernen
sedan 2010.
PRODUKTION. Produktionen sker vid
Kinnarps fabriker i Kinnarp, Skillingaryd och
Jönköping.

HUVUDKONTOR. Kinnarp
ANTAL MEDARBETARE. 976
(Medarbetare inom Kinnarps AB.)
CERTIFIERINGAR
Kinnarp ISO 9001, ISO 14001,
FSC® Chain of Custody,
PEFC Chain of Custody
Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001,
FSC® Chain of Custody
Jönköping ISO 9001, ISO 14001

PRODUKTMÄRKNINGAR. GS.
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KO N C E P T U E L L D E S I G N
F Ö R M E DV E T N A F Ö R E TAG
Materia står för det experimentella och kreativa.
Med oförutsägbarhet och konceptuell design
främjas aktiva och värdeskapande möten. En
avancerad tapetserarverkstad och hantverksskickliga medarbetare har gjort det möjligt att
driva ett nytänkande materialarbete med innovativa materialval samt god resurshushållning.
ORT. Tranås
GRUNDAT. 1992. Ingår sedan 2004
i Kinnarps AB-koncernen.
ANTAL MEDARBETARE. 81
PRODUKTION. Huvudkontor, tillskärning,
sömnad, tapetsering och montering i Tranås.
Materia har ingen egen komponenttillverkning.
Alla delar tillverkas av underleverantörer,
varav många finns i närområdet.
PRODUKTMÄRKNINGAR. FSC® och
Möbelfakta.
CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.

L E DA N D E L E V E R A NTÖ R I N O M
VÅ R D- O C H O M S O R G
NC Nordic Care utvecklar möbler för alla typer
av offentliga miljöer och är en av ledarna inom
områdena vård- och omsorg samt café och
restaurang. Möblerna representerar ett lekfullt
och modernt formspråk med omsorg om
människa, miljö och estetik. Ambitionen är att
erbjuda möbelkoncept som skapar tillgänglighet
och inkluderar alla. Grundvärderingarna, som
bygger på delaktighet och ansvar, ska tydligt
avspeglas i produkterna.
ORT. Tranås
GRUNDAT. 1950, i Kinnarps AB-koncernen
sedan 2009.
ANTAL MEDARBETARE. 17
PRODUKTION. NC har ingen egen tillverkning.
Samtliga produkter uppdragstillverkas av noggrant utvalda leverantörer.
PRODUKTMÄRKNINGAR. FSC® och
Möbelfakta.
CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.
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D E S I G N S O M M OT V I K T T I L L
S L IT O C H S L Ä N G
Skandiform är en av Skandinaviens ledande
leverantörer av möbler för kontor och inspirerande offentliga miljöer. Företaget har sina
rötter i den skandinaviska designtraditionen
och hämtar inspiration ur naturens organiska
formspråk och mångfacetterade nyanser.
Långsiktiga samarbeten med erfarna formgivare
med god materialkännedom och hållbarhet
integrerad i designprocessen är Skandiforms
signum. Genom att hålla länge, både estetiskt
och kvalitetsmässigt, ska produkterna motverka
slit och släng. Ambitionen är att erbjuda tidlösa
produktserier som enkelt finner sin nya plats
när miljöer förändras.

NC Nordic Care

ORT. Vinslöv
GRUNDAT. 1962, i Kinnarps AB-koncernen
sedan 2004.
ANTAL MEDARBETARE. 26
PRODUKTION. Montering och kvalitetskontroll
i Vinslöv. Alla delar tillverkas av underleverantörer
till främsta delen från närområdet.
PRODUKTMÄRKNINGAR. Möbelfakta, FSC®.
CERTIFIERINGAR. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.
Materia

Skandiform
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VILKA FRÅGOR
ÄR VIKTIGA?
I NT R E S S E NT D I A LO G 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, fokusgrupper, enkäter
och löpande möten i den dagliga verksamheten.
Identifierade nyckelintressenter:
KUNDER / FÖRESKRIVANDE LED / ÄGARE / MEDARBETARE / LEVERANTÖRER /
MYNDIGHETER / LÅNGIVARE / SAMHÄLLE / ÅTERFÖRSÄLJARE

VÄ S E NT L I G H E TS A N A LYS 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 och som har störst betydelse för vår affärsstrategi. Det är
dessa områden som vi prioriterar i vårt hållbarhetsarbete och rapporterar om.
Vi har samlat de väsentliga frågorna under sex områden i hållbarhetsrapporten:
R ÅVA ROR OC H RES U RS E R / K LIM AT / RE N A M ATE RIA L /

Betydelse för Kinnarps affärsstrategi

SOCIA LT A NSVA R / ÅTE RBRU K / E RGONOMI

L
M

I
K

H

C

F
G

N
O

E

B

A. Produkt- och servicekvalitet

I.

B. Rena material och 		
kemikalier

J. Ergonomi och hälsa

C. Socialt ansvar

L.

D. Transport och
resurseffektivitet

M. Långsiktigt och
ansvarsfullt företagande

E. Produktmärkning

N. Kompetens och
utvecklingsmöjligheter

F.

Återbruk

G. Klimat
H. Avfall och utsläpp
Betydelse för intressenter
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A

D

J

Transparens

K. Ansvarsfull träråvara
Arbetsmiljö

O. Lokalt engagemang
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RISKANALYS 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 inom respektive område för att minimera
sannolikheten för, och konsekvenserna, av en incident.

F Ö L JA N D E R I S K E R KO P P L A D E T I L L H Å L L B A R H E T H A R V I
I D E NT I F I E R AT I VÅ R V E R K S A M H E T:

RISK

BESKRIVNING

H A NT E R I N G

Miljöolycksrisker

Miljöolyckor vid läckage, spill
eller processfel.

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

Arbetsmiljörisker

Bristande säkerhet eller arbetsmiljö kan leda till skador eller
sjukdomar på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete genom till
exempel utbildning, regelbundna tillsynsronder, arbetsinstruktioner. Skyddsutrustning och ergonomiska hjälpmedel.

Hållbarhetsrisker
i leverantörskedjan

Miljörisker kopplat till produktion
av material och komponenter.
Brott mot uppförandekod hos
leverantör.

Miljökrav på material och komponenter.
Sociala krav och uppföljning genom
revisioner hos leverantörer.

Produktsäkerhetsrisker

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

Produkttester enligt EN-norm. Test utförs
av ackrediterat laboratorium: Kinnarps Test
& Verification Center. Produktcertifieringar
av tredje part. Krav på materialets uppfyllande av kvalitets- och brandkrav.

BRANSCH- OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG Som en av Europas största
leverantörer av inredningslösningar för arbetsmiljöer är det vårt ansvar att driva
utvecklingen inom hållbarhetsfrågor. Kinnarps AB-koncernen är representerad i styrelsen för 100-gruppen – en förening som verkar för en mer hållbar inredningsbransch
i Sverige. Vårt engagemang omfattar även ett medlemskap i internationella Forest
Stewardship Council FSC® och vi finns representerade i svenska FSC:s styrelse.
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Vi är aktiva i Möbelfaktas tekniska kommitté och i arbetsgrupper för vidare utveckling
av märkningssystemet Möbelfakta. Kinnarps AB-koncernen är medlem i den svenska
bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) och den
europeiska branschorganisationen Europan Federation of Office Furniture (FEMB).
Vi arbetar aktivt med att utveckla standarder för möbelkvalitet i Sverige och internationellt genom Swedish Standards Institute (SIS), Comité Européen de Normalisation
(CEN) och International Organisation for Standardization (ISO).

VÅ RT E N G AG E M A N G O M FAT TA R E T T M E D L E M S K A P I
I NT E R N AT I O N E L L A F O R E S T S T E WA R D S H I P C O U N C I L F S C O C H
V I F I N N S R E P R E S E NT E R A D E I S V E N S K A F S C:S S T Y R E L S E.

S T Y R N I N G O C H A N S VA R Styrning av hållbarhetsarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy 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 hållbarhetsarbetet 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
och ISO 9001 och uppföljning av uppförandekoden görs genom leverantörsrevisioner.
Styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet har under året fortlöpt enligt plan och
bedöms fungera väl.
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HÅLLBARHETSSTRATEGI
Att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt är viktigt för Kinnarps AB-koncernens
framgång på kort och lång sikt. Hållbarhetsstrategin utgår från vår övergripande
strategi och vision. Genom att anlägga ett helhetsperspektiv, ska vi skapa inspirerande
och effektiva arbetsmiljöer som bidrar till framgång.
Hållbarhetsstrategin har utformats för att bygga
nuvarande och framtida värden i förhållande till
risker, kostnader och intäkter. Hållbarhetsarbetet
blir därmed ett effektivt verktyg för att driva såväl
kortsiktig lönsamhetsförbättring som långsiktig
konkurrenskraft.
DRIVA INTÄKTER OCH TILLVÄXT
Utveckling av cirkulära tjänster och affärsmodeller är ett prioriterat område med avsikt att skapa
mer cirkulära flöden av produkter och material.
Vi fokuserar på att våra produkter ska uppfylla
miljökrav och märkas med konkurrenskraftiga
miljömärkningar. Vi marknadsför också aktivt
våra produkters hållbarhetsprestanda externt och
internt, till exempel genom vårt eget hållbarhetsindex The Better Effect Index.
MINSKA KOSTNADER
Med fokus på effektivitet genom hela värdekedjan
minskar vi vår miljöpåverkan och blir mer kostnadseffektiva. Kinnarps transportkoncept ”blåbilarna”
ger unika möjligheter till resurshushållning och
därmed även minskning av koldioxidutsläppen.
Ökad energieffektivitet och materialeffektivitet i
produktionen ger god kostnadskontroll samtidigt
som det har en positiv påverkan på klimatet.
Utbyte av kemikalier bidrar till bättre arbetsmiljö
i och utanför vår verksamhet.
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SKYDDA OCH STÄRKA VARUMÄRKET
Innovativ produktutveckling sker med utgångspunkt
i hållbar och cirkulär design, där återanvändning
och återvinning av material eftersträvas. Det bidrar
till att förbättra hållbarhetsprestandan på produkterna och till att stärka Kinnarps varumärke. Vi strävar
efter en transparent kommunikation kring vårt
hållbarhetsarbete. Denna sker genom såväl webb
och sociala medier som i direktkommunikationen
med våra kunder och intressenter.
MINSKA RISKER
Att ta ansvar för vår verksamhet och dess effekter
är viktigt. Därför arbetar vi med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan genom riskbedömningar
och revisioner. Ett sätt att ta ansvar är också att
verka för att hållbarhetskrav ställs på möbler. Vi
uppmuntrar beslutsfattare att inkludera krav i upphandlingar och deltar vid utformningen av branschstandarder, till exempel Möbelfakta.
IMPLEMENTERING
Hållbarhetsstrategin utgör ramen för koncernens
hållbarhetsarbete och ska prägla hela verksamheten. Verksamhetens delar bidrar till kontinuerliga
förbättringar genom att mål och aktiviteter drivs i
linje med strategin. Tillsammans tar vi ansvar och
skapar värde för samhälle och miljö – samtidigt
som vi bygger konkurrensfördelar.

Hållbarhetsstrategin utgår från koncernens övergripande strategi och vision: att skapa inspirerande och effektiva arbetsmiljöer
som bidrar till framgång. Med våra inredningskoncept för kontor, skola och vård/omsorg hjälper vi kunden att analysera
verksamheten och dess behov. Koncepten vi arbetar med heter Next Office®, Next Education® och Next Care® .
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LÅNGSIKTIGA
HÅLLBARHETSMÅL
Vi strävar efter att de långsiktiga målen inom våra sex prioriterade effektområden
ska vara uppfyllda till år 2030.

1

3

RÅVAROR & RESURSER

KLIMAT

RENA MATERIAL

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.

Vårt mål är att vara klimatneutrala. Vi arbetar kontinuerligt
med energieffektiviseringar i hela
vår verksamhet och använder mer
energi från förnybara källor.

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

4
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2

5

6

SOCIALT ANSVAR

ÅTERBRUK

ERGONOMI

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.

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.

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.

SÅ BIDRAR VI TILL
FN:S GLOBALA MÅL
FN:s globala mål presenterades hösten 2015 och utgör världens gemensamma
målbild för 2030. För att nå dem krävs det att vi alla bidrar. Vi har utvärderat vår
verksamhet gentemot de 17 målen och identifierat de mål där vi har störst direkt
eller indirekt påverkan.

HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Vi bidrar genom att skapa
arbetsmiljöer med god ergonomi
och utan onödiga kemikalier.

Vi bidrar genom att göra
energieffektiviseringar och öka
andelen förnybar energi.

H Å L L B A R I N D U S T R I,
I N N OVAT I O N E R O C H
INFRASTRUKTUR

M I N S K A D O JÄ M L I K H E T

Vi bidrar genom att utveckla
effektivare industriella
processer som utnyttjar
material optimalt.

Vi bidrar genom att arbeta
för mångfald och mot
diskriminering i vår verksamhet
samt genom att ställa krav på
socialt ansvar i leverantörskedjan.

B E K Ä M PA K L I M ATFÖRÄNDRINGEN

E KO S Y S T E M O C H
B I O LO G I S K M Å N G FA L D

Vi bidrar genom att minska
klimatpåverkan från vår
produktion, våra lokaler och
våra transporter.

Vi bidrar genom att använda
certifierat trä från ansvarsfullt
skogsbruk.

A N S TÄ N D I G A
A R B E T S V I L L KO R O C H
E KO N O M I S K T I L LVÄ X T
Vi bidrar genom att arbeta för
goda arbetsmiljöer och
arbetsvillkor i vår verksamhet
och i leverantörskedjan.

H Å L L B A R KO N S U MT I O N
OCH PRODUKTION
Vi bidrar genom att minska
miljöpåverkan från vår
produktion, ställa krav på våra
leverantörer, arbeta med
rena material utan onödiga
kemikalier och skapa mer
cirkulära flöden av material
och produkter.
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K I N N A R PS A B-KO N C E R N E N

EN VÄRDEKEDJA SOM
ÄR UNIK I BRANSCHEN
KINNARPS AB-KONCERNENS AFFÄRSMODELL OCH VÄRDEKEDJA SYFTAR
TILL ATT FÖRSTÅ OCH UPPFYLLA FÖRETAGS OCH ORGANISATIONERS
BEHOV AV INREDNINGSLÖSNINGAR MED TILLHÖRANDE TJÄNSTER.

Varumärkena i Kinnarps AB-koncernen har en gemensam värdekedja. Ett samarbete som är unikt i vår
bransch och som gör det enkelt för våra kunder att göra hållbara val. Eftersom vi har olika produktionsförhållanden krävs individuella lösningar. Det ser vi som en fördel, eftersom varje varumärke kan
optimera hållbarhetsarbetet efter sina egna förutsättningar.

DESIGN

TILLVERKNING

RÅVAROR
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FÖRSÄLJNING

DESIGN

RÅVAROR

Vi utvecklar produkter som är ergonomiska och
anpassningsbara. För att säkra en låg miljöpåverkan ställer vi höga krav på kvalitet och materialval.
Ingående material ska enkelt kunna separeras och
återvinnas. Med innovativ design har vi också skapat nya produkter av gammalt spillmaterial. Vilka
märkningar som produkterna ska uppfylla klargörs
i vår koncernövergripande miljömärkningspolicy.
Kraven från dessa märkningar integreras i designprocessen.

Vi köper in råvaror, komponenter och färdiga produkter och ställer höga krav på både leverantörerna
och på det som levereras. De krav som specificeras
i miljömärkningspolicyn tillämpas på alla våra
produkter. Vi väljer till exempel certifierat trä från
en verifierad och riskbedömd källa. Många tyger
är miljömärkta och återvunnen metall används i så
stor utsträckning som möjligt. Vi ställer även krav
på socialt ansvar i leverantörskedjan genom vår
koncerngemensamma uppförandekod och vi följer
också upp genom riskbedömningar och revisioner
på plats hos leverantörer.

DISTRIBUTION

ÅTERBRUK

ANVÄNDNING
Värdekedjan beskriver hur vi i Kinnarps AB-koncernen
tar ansvar genom hela processen – från det att
produkterna designas, produceras och levereras
tills det är dags för dem att återbrukas.
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ISTÄLLET FÖR ENGÅNGSEMBALLAGE
ANVÄNDER VI FILTAR. DETTA SPARAR 270 KG
EMBALLAGE PER LASTBIL OCH GÖR DET
MÖJLIGT ATT FÅ MED FLER PRODUKTER.

KINNARPS EGET LOGISTIKSYSTEM GÖR DET
MÖJLIGT ATT LASTA UPP TILL 50% MER I
TRANSPORTEN. NÄR ANDRA BEHÖVER UPP TILL
TRE LASTBILAR KLARAR VI OSS MED TVÅ.
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TILLVERKNING
Vid våra tillverkningsenheter i Sverige arbetar vi
systematiskt med arbetsmiljön. Vi undviker miljöfarliga och ohälsosamma substanser i alla produktionsprocesser. Vi optimerar resursanvändandet
och tar till vara spill. Träspill används till uppvärmning och textilspill används till nya produkter. Våra
tillverkningsenheter finns i Kinnarp, Skillingaryd,
Jönköping, Tranås och Vinslöv. Komponentbearbetning av trä och slutmontering görs i Kinnarp
för varumärkena Kinnarps, Drabert och MartinStoll.
Tillverkningsenheten i Skillingaryd är specialiserad
på sömnad och tapetsering. Vid Materias enhet
i Tranås sker sömnad och montering. Vid
Skandiforms enhet i Vinslöv sker montering.
På NCs enhet i Tranås sker endast omlastning av
färdiga produkter.

FÖRSÄLJNING
Kinnarps AB-koncernens försäljningsorganisation
består av dotterföretag i tio länder samt fristående
återförsäljare. Sammanlagt är vi representerade på
omkring 40 marknader. Kunderbjudandet omfattar
helhetslösningar för arbetsplatser vilket innebär
att vi kompletterar produkter från koncernens varumärken med produkter från andra leverantörer
– till exempel mattor och belysning. Kinnarps Next
Office®-analys gör det möjligt att utforma en lösning
som passar företagets behov. Flera av koncernens
säljbolag är ISO-certifierade och arbetar för bättre
kvalitet och lägre miljöpåverkan. Bland annat har
vi bytt till energieffektiv belysning i många av våra
showrooms.

DISTRIBUTION
Produkter från Kinnarps, Drabert och MartinStoll
levereras inom ramarna för vårt eget logistiksystem,
”blåbilarna”, från tillverkningsenheten i Kinnarp.
Istället för engångsemballage använder vi filtar.

Detta sparar 270 kg emballage per lastbil och gör
det möjligt att få med fler produkter. Fyllnadsgraden
är mycket hög – över 90 procent. Filtarna tas sedan
med hem och återanvänds. På vägen tillbaka fylls
lastbilarna med material från leverantörer eller
externt gods. Kinnarps lastbilar körs på diesel
med inblandning av biodiesel som sänker klimatpåverkan. Produkter från Materia, NC Nordic Care
och Skandiform levereras till våra lokala lager eller
direkt till kund med externa logistikpartners.

ANVÄNDNING
Kinnarps AB-koncernens breda sortiment gör det
möjligt att skapa hälsosamma och produktiva
arbetsmiljöer som sätter människan i fokus, och
som kan minska stress och öka välbefinnandet.
Detta görs till exempel genom Kinnarps Next Office®analys och ergonomigenomgångar i samband med
leverans. Genom att ställa höga materialkrav och
undvika onödiga kemikalier bidrar vi till en sund
inomhusluft i samband med användning. Vi erbjuder
även tvätt och uppfräschning av möbler.

ÅTERBRUK
Produkter med bra design och hög kvalitet kan
återanvändas flera gånger. Vissa produkter kan
enkelt uppgraderas eller renoveras – till exempel
genom att ersätta bordsskivor, stolsitsar eller byta
avtagbara klädslar. Många av produkterna från
NC Nordic Care är till exempel designade för vårdoch omsorgsmiljöer med avtagbar klädsel och är
därför enkla att rengöra och förse med ny klädsel.
Vi erbjuder också en återvinningstjänst där vi tar
hand om kundernas använda möbler.
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OMRÅDEN FÖR
BÄTTRE EFFEKT
En ny generation ställer nya krav på företagens hållbarhetsarbete. ”Allt fler vill göra
hållbara val och därför måste vi göra det enklare att välja. Vi tydliggör vårt hållbarhetsarbete inom sex olika områden som vi vet ger bättre effekt”, säger Kinnarps
Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

VARFÖR JUST DESSA OMRÅDEN?
”Den mest omedelbara effekten av våra produkter
är funktionen, det vill säga att de möter människors
behov av hälsosamma och kreativa arbetsmiljöer.
Om vi tillämpar en helhetssyn på hållbarhet så kan
våra möbler ha ännu större effekt. De kan påverka
storleken på världens avfallsberg, tillståndet i våra
skogar och arbetsvillkoren för de människor som
jobbar i de olika produktionsleden. De 6 olika
områdena har identifierats i vår intressentdialog
och ger en heltäckande bild av våra produkters
hållbarhetseffekt.”
INOM VILKET OMRÅDE HÄNDER DET MEST?
”Återbruk är det tema som engagerar branschen
mest just nu. 80% av en möbels klimatpåverkan
sitter i materialet och om vi ska skapa långsiktig
effekt så måste vi hitta nya lösningar för råvaror
och material. Vi ser en ökad efterfrågan på cirkulära
tjänster och affärsmodeller och därför fokuserar vi
på att ta fram lösningar som bidrar till att det blir
enklare att genomföra rent praktiskt. Våra produkter
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har goda förutsättningar i form av bra kvalitet och
livslängd. Studier visar att det finns stor potential i
att återbruka kontorsinredning, både miljömässigt
och ekonomiskt. Här kan vi bidra!”
VAD ÄR THE BETTER EFFECT INDEX?
”The Better Effect Index är den konkreta tillämpningen av vårt hållbarhetsarbete inom de olika områdena. Det är ett webbaserat verktyg som underlättar för kunderna att göra hållbara val. Indexet
vidgar begreppet hållbarhet och inkluderar även
områden som klimat och återbruk, områden där det
sällan ställs krav på i miljömärkningar. Med indexet
vill vi göra det enklare att värdera produkternas
hållbarhet på ett mer detaljerat sätt och inte bara
enligt grundkraven. Sedan indexet lanserades 2017
har vi sett flera positiva effekter. Det har hjälpt våra
kunder att se och värdera produkters hållbarhetsprestanda. Det stimulerar vårt eget hållbarhetsarbete och det driver den allmänna diskussionen
om vilka krav som är relevanta att ställa.”
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RÅVAROR
OCH
RESURSER
ATT ANVÄNDA RÄTT RÅVAROR OCH ATT HUSHÅLLA MED RESURSERNA
ÄR SUNT BONDFÖRNUFT. DET ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR EN
HÅLLBAR VERKSAMHET OCH EN VIKTIG DEL AV VÅR FÖRETAGSKULTUR.
VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA MATERIAL OCH VÄLJER INTE RÅVAROR ELLER
TILLVERKNINGSSÄTT SOM BELASTAR MILJÖN I ONÖDAN.
E F F E K T } BÄTTRE RESURSHÅLLNING / BÄTTRE KLIMAT / BÄTTRE EKONOMI

D E F I N IT I O N

Vilka material vi använder i våra produkter, och hur de framställs,
har stor betydelse för vår miljöpåverkan. Det är också viktigt
att vi använder dessa material på ett effektivt sätt och minimerar
spillet för att minska förbrukningen av naturresurser.

DE HÄR MATERIALEN ANVÄNDS I VÅR PRODUKTION.
DIAGRAMMET REDOVISAR ANDELEN INKÖPT MATERIAL
UTIFRÅN INKÖPSVÄRDET.

METALL

51%

PLAST

22%

TEXTIL

13%

TRÄ

13%

ELEKTRONIK

1%
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UTMANING

L Å N G A O C H KO M P L I C E R A D E
L E V E R A NTÖ R S K E DJ O R
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 hur förhållandena har sett ut
under framställningen. Vi har störst möjlighet att
påverka våra direktleverantörer. Längre leverantörskedjor är mer komplicerade att kartlägga
eftersom vi inte har den ekonomiska relationen

med leverantörerna, vilket också innebär att vår
möjlighet att påverka minskar. På samma sätt är
det en utmaning för oss att påverka effektiviteten
avseende materialutnyttjande i leverantörskedjan.
Trä är unikt, eftersom det finns bra spårbarhetscertifieringar och därför har vi satt extra höga mål
inom området. Men tillgången på certifierat trä är
långt ifrån tillräcklig.

S T R AT E G I

M AT E R I A L K R AV O C H
RESURSEFFEKTIVISERING
M AT E R I A L K R AV
Vi ställer krav på alla artiklar som köps in. Leverantören ska acceptera och följa kraven i vår uppförandekod gällande sociala förhållanden och miljöhänsyn i produktionen. Materialkraven baseras på
kraven i gällande miljömärkningar och omfattar
även vissa krav på produktionen. Vi inhämtar också
information om tillverkningsland.
Vi har rutiner för kontroll av ursprunget på all
träråvara. Vi accepterar 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 spårbarhetscertifierade enligt FSC® Chain of Custody vilket gör det
möjligt att spåra trä i varje steg i leverantörskedjan.
FSC-märkning är en garanti för att råvaran kommer
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från ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi verkar också
för att branschen ska väcka intresse och efterfrågan
på FSC-certifierat trä bland konsumenter och producenter med syfte att öka tillgången.
Vi engagerar oss i utvecklingen av nya material,
bland annat genom forskningsprojektet Skogens
tyg där målet är att tillverka textil av skogsråvara
genom att vidareutveckla textilier av pappersgarn.
RESURSEFFEKTIVISERING
Vi arbetar också ständigt med att effektivisera
våra produktionsresurser och minska spill genom
utvecklade processer och maskininvesteringar.

VÅ R A M E S T A N VÄ N DA M AT E R I A L
} TRÄ
Vi använder enbart certifierat trä eller trä med av
oss kontrollerat ursprung avseende trädarter och
avverkningsland. Vårt sortiment omfattar mer än
80 olika serier med FSC®-märkta produkter. Resursutnyttjandet av faner optimeras genom att materialet plankas.
} TEXTIL
Vi erbjuder slitstarka och naturliga material, till exempel ull från Nya Zeeland, men arbetar även med
konstmaterial, bland annat Xtreme av återvunnen
polyester. 77% av tygerna i vårt sortiment är certifierade 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 spill.

} PLAST
Vi har en egen formgjutningsanläggning för stoppning vid vår fabrik i Skillingaryd. Det ger oss full
kontroll över materialet och vi kan använda isocyanaten MDI istället för den vanligt förekommande,
hälsofarliga TDI. Återvunnen plast fungerar inte
alltid i möbeltillverkning då plasten har sämre hållfasthet och tillgången är begränsad. 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 innehåller tenn, tantal,
volfram eller guld som utvunnits illegalt eller vars
utvinning bidrar till att stödja konflikter.

} M E TA L L
Vi använder återvunnen metall så långt som möjligt
med hänsyn till tillgång och kvalitetskrav – bland
annat gjuten aluminium, som möjliggör en högre
andel återvunnet material, och återvunnet magnesium. Kromade detaljer är producerade med trevärt
krom som har bättre egenskaper avseende miljö
och hälsa än sexvärt krom.
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L Å N G S I K T I G T M Å L 2030. Vårt mål är att alla råvaror i våra produkter är spårbara och från ansvarsfulla
källor. All träråvara är FSC®-certifierad eller återvunnen. Material används 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.”

ANDEL CERTIFIERAD TRÄRÅVARA AV
TOTALT INKÖPT TRÄRÅVARA*
* Inköp av träråvara till våra egna produkter i Kinnarp, Skillingaryd, Tranås och Vinslöv.

FSC
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PEFC

100

100

46

2018

A N A LYS O C H U P P F Ö L J N I N G
Av våra totala inköp av trä är 96% antingen FSC,
FSC Controlled Wood eller PEFC, det vill säga
certifierat eller kontrollerat av en tredjepart. Det är
en ökning med 4 procentenheter från föregående
år. Andelen FSC har ökat kraftigt från 46% till 68%
mycket på grund av att vi har flyttat all produktion
från fabriken i Worms till våra fabriker i Sverige.
Andelen FSC CW har minskat då större delen av de
volymerna skiftats till PEFC-märkt material istället.
De FSC-certifierade volymerna drivs även av
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FSC CW

2019

MÅL 2020

produktlanseringar då en stor del av våra produktnyheter under året innehåller certifierat material.
För att ha möjlighet att nå vårt mål uppmuntrar vi
våra leverantörer att spårbarhetscertifiera sig.
MÅL
År 2020 ska all träråvara komma från FSCcertifierade eller tredjepartskontrollerade källor.
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RESURSUTNYTTJANDE
AV TEXTIL *
* Produktionen i Skillingaryd

A N A LYS O C H U P P F Ö L J N I N G
Förra året gjordes investeringar i två nya maskiner
för tillskärning av tyg vid tillverkningsenheten i
Skillingaryd. Dessa har tack vare en mycket hög
precision förbättrat vårt materialutnyttjande som
även för detta året kom upp i 83%. Förutom
maskinernas precision är det främst två faktorer
som påverkar utnyttjandegraden: vilka mönster
som tyget ska skäras ut i samt hur dagsmixen
ser ut, det vill säga hur många likvärdiga produkter som ska tillverkas enligt vårt kundorderstyrda
system. Överblivet spilltyg återanvänds i vårt fyllnadsmaterial Re:fill eller skickas till återvinning.
MÅL
Vårt mål är att nå 85% utnyttjandegrad till år 2020.

R ÅVA R U G U I D E N
} VÄ L J M I L J Ö M Ä R K T
Med miljömärkta produkter vet du att det har
ställts krav på materialen.
} VÄ L J F S C ® -M Ä R K T
Då är träet spårbart genom hela värdekedjan
ända tillbaka till skogen. Du kan vara säker
på att trämaterialet i produkten kommer från
ansvarsfullt brukade skogar.
} VÄ L J F Ö R NY B A R A M AT E R I A L
Trä och ull är exempel på naturliga material
som kommer från förnybara källor.
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KLIMAT
VÅRA EGNA ”BLÅBILAR” GER OSS EN UNIK MÖJLIGHET ATT
MINSKA CO 2-UTSLÄPPEN. VÅRT SMARTA LASTKONCEPT GÖR
ATT VI KAN PACKA MYCKET MER I VÅRA LASTBILAR. NÄR
ANDRA BEHÖVER UPP TILL TRE SLÄP, KLARAR VI OSS MED TVÅ.
DESSUTOM KAN VI SJÄLVA VÄLJA DRIVMEDEL TILL VÅRA
TRANSPORTER. NU SIKTAR VI PÅ ATT BLI KLIMATNEUTRALA.

E F F E K T } BÄTTRE KLIMAT / BÄTTRE TRANSPORTER / BÄTTRE ENERGIHUSHÅLLNING

D E F I N IT I O N

Det globala klimatmålet innebär att den globala uppvärmningen
ska begränsas till under 2 grader och helst stanna vid 1,5 grader.
För att vi ska nå klimatmålet krävs gemensamma åtgärder, inom alla
delar av samhället. Våra största möjligheter att bidra finns inom
transportsektorn och i den egna verksamheten. Transporterna
utgör en stor del av vår klimatpåverkan liksom el- och energianvändningen i vår produktion och på våra säljkontor.
KO N C E R N E N S K L I M AT PÅV E R K A N D E U TS L Ä P P
E N L I G T G R E E N H O U S E G A S P R OTO C O L
Enhet, Ton CO 2 e
S C O P E 1 – D I R E K TA U TS L Ä P P			
Olja
105		
Gasol
377		
Gas
126		
Godstransporter i egen regi
3930
Persontransporter
1458		
S C O P E 2 –I N D I R E K TA U TS L Ä P P
El
Fjärrvärme
S C O P E 3 – ÖV R I G A I N D I R E K TA U TS L Ä P P
Inköpta godstransporter
Tjänsteresor i privata bilar
TOTA LT

1859
224		

703		
87		
8869
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UTMANING

B E G R Ä N S A D T I L LG Å N G PÅ
FOSSILFRIA BRÄNSLEN
Det faktum att många av de befintliga processerna
är fossilberoende är vår största utmaning i arbetet
med att minska vår klimatpåverkan. Drivmedel för
godstransporter och persontransporter är i dag
huvudsakligen fossilbaserade och vår strävan att
använda fossilfria alternativ hindras av en begränsad tillgång på förnybara drivmedel. Men vi ser
också behovet av mer långsiktiga politiska spelregler som bidrar till att göra förnybara drivmedel mer
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konkurrenskraftiga gentemot fossila drivmedel. Vi
har även utmaningar i att hitta lönsamma och konkurrenskraftiga energieffektiviseringar i vår egen
produktion och verksamhet. Det finns potential för
ytterligare energieffektivisering, men när de enklare
åtgärderna är utförda krävs ofta omfattande investeringar. Vi ser också stora utmaningar gällande
klimatförbättrande åtgärder i vår leverantörskedja
där vår möjlighet att påverka är mycket lägre.

S T R AT E G I

KLIMATOPTIMERADE
TRANSPORTER OCH
ENERGIKARTLÄGGNING
T R A N S P O RT E R
Kinnarps är den aktör på marknaden som kan
erbjuda ett eget logistiksystem, de så kallade
”blåbilarna”. Det innebär att vi själva kan optimera
våra transporter – utformning och rutter – med
hänsyn till klimatpåverkan. Produkterna lastas som
ett pussel, utan kartonger, vilket gör att vi får plats
med mer gods i våra transporter. Tillsammans med
noggrann leveransplanering och packning efter
leveransordning har vi en stadigt hög fyllnadsgrad
på 90%. När andra behöver upp till tre lastbilar
klarar vi oss med två och vi kan transportera upp till
50% mer per lastbil än konkurrenterna. Istället för
traditionellt emballage använder vi egna filtar för att
skydda produkterna under transport, och filtarna tas
sedan med hem och återanvänds. Det sparar oss
och kunderna cirka 270 kg emballage per transport.
Efter leverans fyller vi transporterna med material
från leverantörer vilket gör att vi använder oss av
transportkapaciteten åt båda håll.
Våra lastbilar körs huvudsakligen på diesel med
inblandning av förnybar tallolja. Blåbilstransporterna
omfattar i dagsläget produkterna från varumärkena
Kinnarps och Drabert men vi arbetar för att kunna
utöka konceptet till att omfatta även våra andra
varumärken
Vi har börjat mäta CO2 per tonkilometer för våra
blåbilar och har för avsikt att målsätta detta mått
för att fokusera på klimateffektiviteten i våra transporter. Utfallet för 2019 var 37,95 g CO2 per ton km.

För att ytterligare effektivisera blåbilskonceptet
har vi även inlett ett forskningssamarbete tillsammans med Volvo och Transportstyrelsen. Vi har fått
dispens att köra med längre släp vilket möjliggör en
ökning av lastvolymen per ekipage med 50%, och
innebär ca 20% lägre CO2-utsläpp. Dessa transporter

testkörs och planeras att utökas.
Vi utvärderar även eldrivna transporter och har
investerat i en elbil som ersätter en dieseldriven
servicebil vid fabriken i Jönköping. Vi har också
investerat i flera elbilar till vår verksamhet i Norge.

P R O D U K T I O N O C H LO K A L E R
Vår energiförbrukning är störst vid produktionsanläggningarna i Kinnarps, Jönköping och Skillingaryd. Därför har vi gjort energikartläggningar som
identifierar energieffektiviseringspotentialen. 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 Kinnarps och
Skillingaryd. sker mycket träbearbetning. Träspillet
återvinns som briketter och våra fabriker värms
därmed upp med helt förnybar energi. I samband
med ombyggnationer eller renoveringar har vi bytt
till LED-belysning på flera av våra enheter.
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L Å N G S I K T I G T M Å L 2030. Vårt mål är att vara klimatneutrala. Vi arbetar 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 klimatförändringen".

E N E R G I A N VÄ N D N I N G I O R G A N I S AT I O N E N*
* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås, Vinslöv, samt säljande dotterbolag.

2016

2017

2018

2019

El
Brikettuppvärmning
Fjärrvärme
Naturgas
Eldningsolja
Gasol
Biodiesel
Diesel
Bensin

115
93
9
1
4
14
8
65
1

111
87
6
0
3
15
13
45
0

112
92
11
4
3
10
13
55
7

102
72
13
5
1
6
4
73
1

TOTA LT

310

279

307

277

Enhet, TJ

A N A LYS
Vi har lyckats minska vår energiförbrukning med 11%, vilket innebär att
vi för 2019 nått vår målsättning att få ner energiförbrukningen till 10%
jämfört med basåret. En stor bidragande faktor till detta är att produktionen
i Worms i Tyskland har stängts och flyttats till våra produktionsenheter i
Sverige.
Under året har dessutom flera energieffektiviseringsåtgärder genomförts. Bland annat har LED-belysning installerats i fler lokaler, effektiviseringar gjorts i produktionslinjer och styrning införts på fler områden. För
att behålla energiförbrukningsnivån och klara målet är fler energieffektiviseringsåtgärder identifierade och planeras.
I och med att vi har ersatt gasol med fjärrvärme i flera av processerna
i vår fabrik i Jönköping har vi lyckats minska mängden gasol med ungefär
60%. Mängden fjärrvärme har med det såklart även ökat men skiftet innebär en stor minskning av klimatpåverkan.
MÅL
Vårt mål är att minska vår användning av energi med 10% till 2020, jämfört
med basåret 2016.
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U TS L Ä P P AV KO L D I OX I DE K V I VA L E NT E R (TO N)*
* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,
Tranås, Vinslöv, samt säljande dotterbolag.
Enligt Greenhouse Gas Protocol.
12.000
(TON)
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000

12 135

9 916

9 513

8 869

2014

2017

2018

2019

7 888
MÅL 2020

A N A LYS
Vi har under året lyckats att minska vår klimatpåverkan ytterligare och uppnår nu en minskning
med 27% jämfört med basåret. En stor del av
reduktionen beror på att vår fabriksenhet i Worms
i Tyskland har stängts och produktion därifrån
flyttats till våra befintliga produktionsenheter i
Sverige. Klimatpåverkan från transporter har totalt
ökat på grund av en lägre inbladning av förnybart
bränsle. Under året har vi investerat i flera elbilar
och fler elbilar är planerade och under nästa år
kommer även en lastbil som drivs av gas driftsättas.
I samarbete med Volvo och Transportstyrelsen
har vi inom projektet High Capacity Transport testkört extra långa ekipage som gör det möjligt att
köra tre skåp istället för två och på så vis transportera 50% mer möbler med 20% lägre klimatpåverkan.
Dessa transporter kommer att fortsätta och planeras att utökas under kommande verksamhetsår.
MÅL
År 2020 är utsläppen reducerade med 35%
jämfört med 2014.

K L I M ATG U I D E N
De här tre områdena har störst betydelse
för produktens klimatpåverkan.
} MATERIALVAL
Välj gärna trä som är ett förnybart material med
låg klimatpåverkan genom hela värdekedjan.
} PRODUKTION
Kontrollera vilka energislag som producenten
använder till el, uppvärmning och processer
samt hur energieffektiv produktionen är.
Energislagen bör vara fossilfria och förnybara.
} TRANSPORT
Korta transporter för material och komponenter
till produktionen ger lägre klimatpåverkan.
Transporter med förnybara drivmedel och
bränsleeffektiva bilar samt hög fyllnadsgrad är
också ett effektivt sätt att minska CO2-utsläppen.
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RENA
MATERIAL
VÅRA MÖBLER FINNS I MILJÖER DÄR BARN OCH VUXNA TILLBRINGAR
STORA DELAR AV SITT LIV. FÖR OSS ÄR DET SJÄLVKLART ATT VÅRA
PRODUKTER INTE SKA INNEHÅLLA SKADLIGA ÄMNEN SOM PÅVERKAR
MÄNNISKORS HÄLSA OCH FÖRMÅGA ATT GÖRA ETT BRA JOBB.

E F F E K T } BÄTTRE ARBETSMILJÖ / BÄTTRE HÄLSA / BÄTTRE KONCENTRATIONSFÖRMÅGA

D E F I N IT I O N

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:

T R Ä. Formaldehyd. Ytbehandlingar kan innehålla
aromatiska lösningsmedel, VOC, CMR, SVHC och
allergiframkallande ämnen.

P L A S T O C H S TO P P N I N G. Flamskyddsmedel,
ftalater och mjukgörare, PVC, tungmetaller, klorparaffiner och SVHC.

T E X T I L. Flamskyddsmedel, ftalater och mjukgörare, formaldehyd, smuts- och fettavvisande
ämnen, giftiga färgämnen, tungmetaller och SVHC.

M E TA L L. Ytbehandling innehållande krom 6,
aromatiska lösningsmedel, VOC, CMR, SVHC och
allergiframkallande ämnen.

E L E K T R O N I K. Flamskyddsmedel.
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UTMANING

Y T B E H A N D L I N G S O M M ÖT E R B Å D E
M I L J Ö- O C H K VA L IT E TS K R AV
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 sjukhus, skola och restaurang. Men den
här typen av motståndskraftig ytbehandling klarar
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inte kraven i de ledande miljömärkningarna. Mer
miljövänliga lacker har sämre egenskaper vid
användning i tuffa miljöer. Vår största utmaning
är därför att utveckla ytbehandlingar som möter
höga krav avseende både miljö och kvalitet.

STRATEGI

Ö K A D K R AV S TÄ L L N I N G
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
och FSC® och omfattar samtliga ämnen som redo-

EGEN PRODUKTION
De kemiska produkter som vi använder i tillverkningen är lack, lim, olja och rengöringsmedel.
Användningen kontrolleras via ett kemikaliehanteringssystem vid samtliga produktionsenheter.
I detta finns säkerhetsdatablad och uppdateringar
enligt REACHs kandidatlista. Riskbedömning görs
också inom ramarna för vårt arbetsmiljöarbete.

M E TA L L
Sexvärt krom är allergi- och cancerframkallande.
Därför använder vi bara trevärt krom. För ytbehandling av metall används pulverlack, vilket ger mycket
låga utsläpp av VOC och uppfyller miljömärkningskraven.

P L A S T O C H S TO P P N I N G
Stoppningen gjuts i egen regi där vi har valt bort
den hälsofarliga isocyanaten TDI. Skummet är
också fritt från flamskyddsmedel. Samtliga plaster
i koncernens möbler ska vara fria från Bisfenol A
och ftalater.
TRÄ
Vid tillverkning av spånskivor används lim innehållande formaldehyd. Alla våra spånskivor uppfyller kraven enligt E1, vilket innebär en mycket låg
emission av formaldehyd. Många av skivorna har
halverade E1-värden eller lägre. 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.

visas i definitionen på föregående uppslag. På vissa
produkter har vi även gjort emissionsmätningar
enligt kraven i M1 och ANSI/BIFMA. Mätningarna
visar bra resultat med mycket låga emissioner.

TEXTILIER
Tygerna i Kinnarps Colour Studio är fria från flamskyddsmedel och giftiga färgämnen. Vi använder
istället ull som är naturligt flamhämmande eller
polyestertyg med en flamskyddande fiberkonstruktion. 77% 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 följer RoHs-direktivet som
begränsar eller förbjuder användningen av vissa
tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronik.
Bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom samt flamskyddsmedlen PBB och PBDE får inte användas.
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L Å N G S I K T I G T M Å L 2030. Vårt mål är
att skapa hälsosammare 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”.

FÖRBRUKNING AV
LÖSNINGSMEDEL (VOC, TON)*
* Nyckeltalet avser vår egen produktion
i Kinnarp, Skillingaryd
20
(TON)
15

10
16,65

15,04

13,93

10,25

8,96

8,33

2015

2016

2017

2018

2019

MÅL
2020

A N A LY S O C H U P P F Ö L J N I N G
Förra året nådde vi vårt 2020 mål att minska
lösningsmedelsförbrukningen med 20% i förtid
och satte upp ett nytt ambitiöst mål att minska
med 50%. Årets resultat visar att vi tagit stora
kliv för att nå dit då vi 2019 minskat användningen med 46% jämfört med basåret. Vi har
lyckats reducera användningen genom att flytta
produktion från Worms och koncentrera den till
fabriken i Kinnarp.
Vid vår anläggning i Kinnarp används UVlack 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.
MÅL
År 2020 har utsläppen av VOC i vår egen produktion minskat med 50% jämfört med basåret 2015.
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M AT E R I A LG U I D E N
U N DV I K!
FTALATER. Används som mjukgörare i
plast och gummi. Förekommer även i färg
och lim. Misstänks vara hormonstörande.
FLAMSKYDDSMEDEL. Används på textilier och plast. Vissa är hormonstörande.
BISFENOL A. Används i plast, lack och lim.
Hormonstörande.
FORMALDEHYD. Kan finnas i limmet i
spånskivor, i textil och läder. Är allergiframkallande vid hudkontakt samt cancerframkallande.
FLYKTIGA ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL (VOC). Finns i färg, lack, lim och
rengöringsmedel. Kan ge huvudvärk, koncentrationsstörningar och dålig luftkvalitet.
KEMIKALIER PÅ REACHS
KANDIDATLISTA. Fråga producenten som
är skyldig att informera enligt lag.

VÄ L J!
MILJÖMÄRKTA PRODUKTER. Möbelfakta och NF Environnement är bra alternativ.
VATTENBASERAD LACK. Ger inga eller
mycket låga emissioner av VOC.
LAMINATSKIVA. Om det ställs höga krav
på rengöring med vätska och desinfektionsmedel kan du ersätta lackade ytor med
högtryckslaminat.
MILJÖMÄRKTA TYGER. EU Ecolabel och
Oeko-tex säkerställer att tygerna är fria från
skadliga kemikalier.
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SOCIALT
ANSVAR
VÄRLDEN ÄR INTE RÄTTVIS. MEN VI HAR MÖJLIGHETEN ATT SE
TILL ATT DE MÄNNISKOR SOM HJÄLPER TILL ATT TILLVERKA
VÅRA PRODUKTER FÅR GÖRA DET UNDER BRA ARBETSVILLKOR.
DET GÄLLER BÅDE OSS SJÄLVA OCH VÅRA SAMARBETSPARTNERS.

E F F E K T } BÄTTRE ARBETSVILLKOR / BÄTTRE ARBETSMILJÖ / BÄTTRE SAMVETE

D E F I N IT I O N

Socialt ansvar innebär att arbetsgivaren ska erbjuda bra arbetsmiljö,
arbetsvillkor och lön. Vårt sociala ansvar omfattar inte bara medarbetarna
i vår egen verksamhet – utan också de människor som jobbar hos
leverantörerna i vår leverantörskedja.
K I N N A R P S A B-KO N C E R N E N S E G E N V E R K S A M H E T
Medarbetare

MÄN

KVINNOR

Sverige
Tyskland
Norge
Frankrike
Polen
UK
Danmark
Belgien
Schweiz
Ungern
Kina

874
64
70
61
41
29
25
14
13
8
3

515
40
72
52
45
24
34
25
9
15
0

TOTA LT

1202

831

Ledare

MÄN

KVINNOR

Under 30
30-50
Över 50

2
56
56

0
33
20

TOTA LT

114
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K I N N A R P S A B-KO N C E R N E N S L E V E R A NTÖ R E R
(B A S E R AT PÅ I N KÖ P S V O LY M)
!!

Sverige

2%

Tyskland
Österrike
Polen

2%

6%

6%
3%
4%

Danmark
Kina
Italien

42%
10%

25%

Rumänien
Övriga
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UTMANING

AT T S Ä K E R S TÄ L L A AT T
K R AV E N E F T E R L E V S
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
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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 en personalstyrka som präglas
av mångfald och tar tillvara på den kompetens som
finns i organisationen och i samhället.

S T R AT E G I

U P P F Ö L J N I N G AV VÅ R E G E N O C H
L E V E R A NTÖ R E R N A S V E R K S A M H E T
EGEN VERKSAMHET
I vår uppförandekod beskrivs våra principer inom
områdena mänskliga rättigheter, 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
2019 har vi inte tagit emot någon vissling. Våra
förhållningsregler kopplat till gåvor och förmåner är
tydliggjorda i vår representationspolicy och i rutiner.

ARBETSMILJÖOLYCKOR I EGEN VERKSAMHET
Olyckor med frånvaro
Olyckor utan frånvaro

L E V E R A NTÖ R S K E D JA N
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. Den baseras på tillverkningsprocessen, branschkännedom och produktionsland.
I de fall som vi bedömer att det finns en högre risk

Kinnarps AB-koncernen har en gemensam mångfaldspolicy. Vi arbetar bland annat med kompetensbaserad rekrytering, för jämnare könsfördelning och
för att ge medarbetarna möjlighet att kompetensutvecklas.
Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljön på våra
enheter. Materia, NC Nordic Care och Skandiform är
dessutom arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001.
Vi registrerar och hanterar olyckor och tillbud.
Incidenter sker främst vid våra produktionsenheter
där relativt mycket material hanteras manuellt. Alla
incidenter utreds för att säkerställa att händelsen
inte inträffar igen.

2016

2017

2018

2019

14
34

15
47

14
45

17
47

att kraven i vår kod inte uppfylls, genomför vi en
revision på plats hos leverantören. Revisioner görs
också hos alla nya leverantörer.
Vi har även gjort några revisioner hos underleverantörer till våra direktleverantörer. 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.
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L Å N G S I K T I G T M Å L 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”.

!!

!!
!!

ANDEL AV INKÖPSVOLYM (SEK)
KLASSAD SOM LÅG RISK ELLER FÖRHÖJD RISK
UPPFÖLJD MED REVISION
* Inköp till produkterna i vårt eget sortiment

2,4% 0,3%

8,2% 0,2%

6,2% 0,2%
!!

!!
!!

LÅG RISK

LÅG RISK

LÅG RISK

2017

2018

2019

93,6%

97,3%

Låg risk

Förhöjd risk uppföljd med revision

91,6%

Förhöjd risk

!!

A N A LY S O C H U P P F Ö L J N I N G
Fokus har under året legat på leverantörer av material och komponenter och att koncentrera affärerna
till de leverantörer som bäst lever upp till våra krav.
Under året har vi även arbetat med att insourca
produktion av vissa artiklar och komponenter.
Av de inköp som klassats som förhöjd risk har
98% föjts upp med en revision på plats. Samtliga
leverantörer med förhöjd risk som vi avser att göra
affärer med i fortsättningen har genomgått revision
eller har en planerad. 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
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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 arbetstider förekomma då det är vanligt med
migrantarbetare. När vi gör uppföljningar av leverantörernas åtgärder ser vi att det har skett förbättringar
och att vårt arbete ger effekt.
MÅL
2020 ska 100% av inköpsvolymen klassad som
förhöjd risk vara kontrollerad med en revision.

MEDARBETARINDEX
* Samtliga enheter inom Kinnarps AB-koncernen

67 68 67
2015

2016

2018

A N A LY S O C H U P P F Ö L J N I N G
Kinnarps har för avsikt att genomföra medarbetarundersökning vartannat år och under 2019
har det inte gjorts någon ny undersökning.
Kinnarps medarbetarindex 2018 redovisar ett
index på 67 (att jämföras med index 68 vid
senaste mätningen 2016). Ett index mellan 60
och 100 räknas som hög arbetstillfredsställelse,
vilket innebär att våra medarbetare trivs med
sitt jobb. Svarsfrekvensen var hela 87%, vilket
är en mycket hög andel. Det tyder på ett stort
engagemang – andelen medarbetare som säger
att de upplever engagemang har också ökat.
De område som visar störst förbättring är medarbetarnas bild av framtiden och känslan av
att man hinner med sina arbetsuppgifter. I det
vidare arbetet kommer vi att prioritera medarbetarnas upplevelse av meningsfullhet, stolthet
och möjlighet till utveckling eftersom det är
detta som påverkar motivationen.
MÅL
År 2020 är vårt medarbetarindex 70.

ANSVARSGUIDEN
I de här situationerna bör du vara extra uppmärksam. Fråga om det finns utarbetade
system för att säkerställa att de olika kraven
efterlevs.
} RISKLAND
Tillverkas produkten i, eller innehåller den komponenter från, ett land som står med på BSCIs
landrisklista? (Business Social Compliance
Initiative är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra
arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.)
} ARBETSSÄTT
Är produktionen arbetsintensiv? Förekommer
det mycket manuellt eller okvalificerat arbete,
vilket kan innebära risk för barnarbete?
Förekommer det säsongsarbete och migrantarbetare på marknaden?
} KEMIKALIER
Innehåller produktionen mycket kemikalier
eller är den på annat sätt förenad med stora
hälso- eller miljörisker?
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ÅTERBRUK
ATT KUNNA KLÄ OM EN SOFFA ELLER BYTA UT EN SLITEN BORDSSKIVA
BORDE VARA EN SJÄLVKLARHET. MEN SÅ HAR DET INTE VARIT I MÖBELBRANSCHEN. GENOM ATT ERBJUDA CIRKULÄRA TJÄNSTER OCH GENOM
ATT UTVECKLA NYA CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER HJÄLPER VI VÅRA
KUNDER ATT HUSHÅLLA MED RESURSERNA.
E F F E K T } BÄTTRE LIVSLÄNGD / BÄTTRE EKONOMI / BÄTTRE RESURSHUSHÅLLNING

D E F I N IT I O N

Kontorsinredning kan återbrukas i mycket större utsträckning
än vad som görs i dag. Genom att förlänga livslängden på befintliga möbler,
vilket kan göras genom att erbjuda olika cirkulära affärsmodeller,
kan klimatpåverkan minskas med 30% jämfört med nyproduktion.
I den cirkulära affärsmodellen ingår tjänster som gör det möjligt för kunden
att använda och renovera en del av de befintliga möblerna så att de passar
den nya inredningslösningen, att sälja dem vidare eller, om möblerna är uttjänta,
att återvinna. Det innebär att vi måste utveckla nya rutiner för informationsdelning, försäljning, design och tillverkning. Återbruk kan också kopplas
till vår egen förmåga att använda återvunna material i produkterna,
i förhållande till tillgång och uppfyllande av kvalitets- och miljökrav.

A K T U E L L A N VÄ N D N I N G AV
ÅT E RV U N N A M AT E R I A L I VÅ R T I L LV E R K N I N G
MAGNESIUM

SPÅNSKIVA

STÅL

GJUTEN ALUMINIUM

100% 20% 20% 50-100%
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UTMANING

Ö K A D C I R K U L A R IT E T
Det bästa sättet att minska en produkts miljöpåverkan är att förlänga dess livslängd. Vår bransch
har under lång tid arbetat med linjära flöden och
affärsmodeller. Den stora utmaningen ligger i att
förändra dessa flöden till att bli mer cirkulära. Framförallt handlar det om att utveckla kostnadseffektiva
lösningar. Återbruk är arbetsintensivt och därför
måste vi hitta modeller där besparingarna inte äts
upp av ökade arbetskostnader. När produkter ska

återanvändas och renoveras kan det också vara en
utmaning att säkerställa att de uppfyller aktuella
krav på miljöhänsyn och rena material – återvunnen
plast är ett exempel på material som är svårt att
härleda. Vi har ambitionen att öka användningen av
återvunnet material i våra produkter men hindras
ofta av att de återvunna materialen inte uppfyller
kvalitetskrav, till exempel avseende hållfasthet eller
färghärdighet hos tyger.

STRATEGI

CIRKULÄR PRODUKTDESIGN
O C H NYA A F FÄ R S M O D E L L E R
PRODUKTDESIGN
När vi utvecklar nya produkter bygger vi in cirkularitet. 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 höga kvalitetskrav och
normer.
Vi strävar även efter att återanvända material
i våra produkter. Möjligheten att återanvända metall
är relativt god medan återvunnen plast sällan
klarar våra kvalitets- och miljökrav och därför bara
används i mindre utsträckning, till exempel i kåpor.
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. Genom att utveckla produktserier
med modulära plattformar gör vi det 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.
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TJÄ N S T E R O C H A F FÄ R S M O D E L L E R
Inom ramarna för konceptet ”The Better Loop”
erbjuder vi en rad tjänster på tre övergripande
teman: re:use, re:fresh och re:cycle (läs mer under
Återbruksguiden på nästa uppslag). Vi erbjuder också
kunder som inte vill äga sin inredning möjligheten
att leasa eller hyra, vilket innebär att vi kan optimera
möblernas användning och livslängd genom att
renovera och hyra vidare till andra kunder. Vi utvärderar även nya cirkulära affärsmodeller inom ramarna
för forskningsprojektet ”Affärsmodellinnovation för
cirkulära möbelflöden – steg 3”. Projektet drivs av
Research Institutes of Sweden (RISE) och syftar till
att undersöka hur möbelbranschen kan ställa om
till cirkulär ekonomi. Just nu testar vi de nya affärsmodellerna i vår verksamhet.

E X E M P E L PÅ C I R K U L A R IT E T
O C H ÅT E R B R U K I VÅ R D E S I G N
VIBE
Skärmen har ett avtagbart tyg som gör det enkelt
att renovera och förnya produkten.
B E A PA RT O F
Den inkluderande soffan har avtagbar klädsel och
lös stoppning vilket gör det enkelt att byta ut när
materialet slitits ut.
A R B E TS S TO L E N C A P E L L A
100% återvunnet magnesium i mekanismen.

R E:F I L L är ett innovativt egenutvecklat material
som används som fyllning i våra ljudabsorbenter
– bland annat rumsavdelaren Prim. Materialet
består till hälften av återvunnet material. 25% är
tygspill från Kinnarpsfabriken i Skillingaryd och
25% är återvunnen PET-plast.
F I E L D S är ett modulärt system som gör det
möjligt att bygga rum i rummet och därmed kan
anpassas efter nya behov på arbetsplatsen
– istället för att köpa nytt.

PA L L E N PATC H är helt klädd med spilltyg från
Materias tapetserarverkstad.

Vibe, Kinnarps.
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L Å N G S I K T I G T M Å L 2030. Vårt mål är att alla våra produkter är designade för en lång livslängd och
inredningslösningar 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. Målet är kopplat till FN:s hållbarhetsmål 12 ”hållbar konsumtion och produktion”.

ANDEL ÅTERVUNNET AVFALL FRÅN EGEN VERKSAMHET
* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Tranås, Vinslöv samt säljande dotterbolag.

Material till återvinning
Material till energiproduktion
Deponi
Farligt avfall

13 1

1,5 3 0,5

33
62

3 1

30
65

28
68

Kompostering
2017

A N A LY S
Andelen avfall som uppkommer i vår egna verksamhet som går till materialåtervinning har minskat
jämfört med tidigare år. Detta beror främst på en
större mängd träspill till briketter i vår produktion i
Kinnarp och Skillingaryd. Mängden avfall till
materialåtervinning är i ton är på samma nivå
som tidigare år. Under året har vi investerat i en ny
planlaser till vår produktionsenhet i Jönköping vilket
har gett oss möjligheten att minska mängden spill
av plåt med ungefär 15 procentenheter. Mängden
avfall till deponi har minskat. Det som skickas till
deponi består i huvudsak av aska från våra pannor
för träbriketter. Arbete med att minska avfall genom
materialeffektivisering och rätt sortering fortgår.
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2018

2019

Vi minskar på mängden avfall från förpackningsmaterial genom att transportera produkter från
varumärkena Kinnarps och Drabert i filtar som vi
återanvänder efter leverans till kund.
MÅL
År 2020 går 35% av avfallet från vår verksamhet
till materialåtervinning. På sikt skickas inget avfall
till deponi.

ÅT E R B R U K S G U I D E N ”T H E B E T T E R LO O P”
} R E:U S E Vi erbjuder en inventering, där vi går
igenom vilka produkter som kan återanvändas i
den nya inredningen eller säljas vidare.
} R E:F R E S H Vissa produkter kan med enkla
medel uppgraderas eller renoveras, till exempel
genom utbytbara delar, tvättning eller omklädsel.
Ett gammalt bord kan få en ny bordsskiva eller
ny styrutrustning. En stol kan få ny sits och rygg.

} R E:C YC L E När alla andra möjligheter till återanvändning eller återtillverkning är uttömda återstår
bara en sak, återvinning. Med hjälp av seriösa
partners ser vi till att produkterna separeras och
återvinns på ett ansvarsfullt sätt.
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ERGONOMI
STRESSRELATERADE SJUKDOMAR OCH BELASTNINGSSKADOR PÅ
KONTORET ÄR ETT VÄXANDE SAMHÄLLSPROBLEM. STILLASITTANDE
ARBETE ÖKAR RISKEN FÖR HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR OCH STROKE.
ÄNDÅ UPPGER 21% AV VÅRA TILLFRÅGADE KUNDER ATT DE SITTER
NER OCH JOBBAR HELA DAGEN. DET VILL VI ÄNDRA PÅ.
E F F E K T } BÄTTRE HÄLSA / BÄTTRE ARBETSGIVARVARUMÄRKE / BÄTTRE TRIVSEL
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D E F I N IT I O N

Ergonomi är läran om samspelet mellan människan
och arbetsmiljön. En ergonomiskt riktig arbetsmiljö minskar
risken för olyckor och belastningsskador och ger friskare och mer produktiva
medarbetare. Stillasittande kontorsarbete kan bland annat öka risken
för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt, diabetes, stroke och
depression.* Kinnarps inredningslösningar och produkter kan bidra
till långsiktigt hållbara arbetsmiljöer.

HUR JOBBAR DU?
Inom ramarna för Kinnarps Next Office®, som är den analystjänst som vi erbjuder kunderna
före ett kontorsprojekt, har vi sammanställt enkätsvar från 5 300 medarbetare hos
60 kunder runt om i Europa. Enkäterna är utförda under 2017-18.

SITTER HELA TIDEN

SITTER NÄSTAN HELA TIDEN

21%

38%

STÅR HELA TIDEN

STÅR NÄSTAN HELA TIDEN

2%

6%

SÅ MÅNGA GÅNGER LÄMNAR JAG SKRIVBORDET UNDER DAGEN
16%

0

44%

1-3
26%

4-7
8-10

7%

10+

7%

* Källa: Kinnarps Agile working report
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UTMANING

MÖJLIGHETERNA
A N VÄ N D S I NT E
Kinnarps kontorsinredningar kan utformas optimalt
avseende funktion, ergonomi och möjlighet till rörelse. Vår utmaning är att få organisationer och individer att utnyttja dessa möjligheter. En av orsakerna
till det utbredda stillasittandet är att medarbetarna
inte förstår hur man ska använda och ställa in produkterna, till exempel höj- och sänkbara skrivbord
och kontorsstolar. Då uteblir de positiva effekterna
och kundens investering i en god arbetsplatsergonomi blir verkningslös.
Många verksamheter väljer att gå över till
aktivitetsbaserade kontor där medarbetarna själv

får välja var de vill jobba. Om kontorsmiljön inte är
utformad för att möta organisationens och individens behov och om medarbetarna inte förstår hur
de olika platserna på kontoret ska användas, ökar
risken för stress och olika störningsmoment i form
av höga ljudnivåer och oönskade avbrott. En av våra
utmaningar kopplade till aktivitetsbaserade kontor
är att bidra till beteendeförändringar. Användarna
måste lära sig att välja rätt arbetsplats för olika
typer av arbete.

STRATEGI

ÖKA KUNSKAPEN
OCH PRODUKTUTVECKLA
INREDNINGSLÖSNINGAR
Kinnarps Next Office® är vår metod som hjälper
kunderna att utforma ett kontor med hänsyn till
den enskilda organisationens och individernas
behov. Metoden omfattar en process i fem steg
där vi kartlägger nyttjandegrad, arbetssätt och
behov. Analysen utgör sedan underlag för den nya
inredningslösningen. Inredningen utformas för att
uppmuntra rörelse under arbetsdagen och ger individen möjlighet att styra sin situation vilket minskar
risken för stress. Processen bygger på delaktighet
i form av workshops och enkäter. Att involvera alla
i processen är viktigt för att den nya lösningen ska
fungera optimalt. Vi erbjuder också en introduktion
till det nya kontoret.
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PRODUKTER
I vår produktutveckling anlägger vi alltid ett ergonomiskt helhetsperspektiv – 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. Höj- och
sänkbara skrivbord och ergonomiska kontorsstolar
som möjliggör ett aktivt sittande bidrar till att medarbetarna rör sig mer under arbetsdagen. Produkter
med goda akustiska egenskaper ger bättre ljudmiljö
och minskar stressen. Våra kunder erbjuds också
en ergonomgenomgång där vi besöker kontoret och
visar medarbetarna hur produkterna fungerar och
kan ställas in.

LJUDMILJÖN ÄR VIKTIG FÖR EN STRESSFRI ARBETSMILJÖ.
VI MÄTER PRODUKTERNAS LJUDABSORBERINGSFÖRMÅGA OCH
MÖJLIGGÖR JÄMFÖRELSER VIA DEN OBEROENDE PARTNERN
ACOUSTIC FACTS. PRIM RUMSAVDELARE OCH SKÄRMAR HAR
ETT AV MARKNADENS BÄSTA ABSORPTIONSVÄRDEN.
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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 inredningslösningar och våra produkter är inkluderande och anpassade för människan. Målet är kopplat till FN:s hållbarhetsmål 3 ”hälsa och välbefinnande”.

KUNDUNDERSÖKNING: NET PROMOTOR SCORE*
* Marknader i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, UK, Frankrike, Schweiz och Belgien.

0

0

28

-50

50

+50 -50
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-100
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+100
2018

A N A LYS O C H U P P F Ö L J N I N G
Bättre ergonomi i arbetsmiljön är en del av Kinnarps
kundlöfte. Hur vi lyckas mäter vi genom vår kundnöjdhetsundersökning, Net Promotor Score (NPS).
Den senaste kunundersökningen genomfördes 2018.
Kunderna har besvarat frågan: Hur sannolikt är
det att du skulle rekommendera oss till en kollega
eller vän?
Kinnarps AB-koncernens kundnöjdhetsundersökning 2018 (baserad på 1704 svar) visar att kunderna är nöjda och lojala. Undersökningen gav ett NPS
på 28, vilket är en liten minskning från föregående
år (30). Resultatet kan betraktas som mycket bra.
Som jämförelse anses ett NPS över 0 vara bra
och ett resultat 0-10 som normalpresterande.
Högpresterande företag har ett NPS över 50.
Vi mäter också vårt Customer Satisfaction Index
(CSI) som i år uppgick till 8,1 (skala 0-10).
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+50
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Även detta är att betrakta som mycket bra.
Under 2018 har vi fortsatt fokuserat på att öka
kundnöjdheten inom tre områden.
1. Uppföljning av leveranser för att säkerställa
att kunden är nöjd.
2. Hantering av klagomål för att minska svarstider
och snabbare åtgärda avvikelser.
3. Öka kundens kännedom kring vårt omfattande
miljöarbete och fördelarna med detta.
För varje område har vi utarbetat lokala handlingsplaner för att jobba med förbättring baserat på den
feedback vi får.
MÅL
Vårt mål är att uppnå nivån för högpresterande
företag, det vill säga ett NPS på 50, till år 2020.

ERGONOMIGUIDEN
} U P P M U NT R A R Ö R E L S E
Kroppen är gjord för rörelse, belastning och variation. En undersökning av Texas A&M Health visar att
produktiviteten kan öka med 46% om vi får möjlighet
att växla mellan att stå och sitta. Elektriskt höj- och
sänkbara arbetsbord minskar risken för problem
med hjärt- och kärlsjukdomar och är bra för rygg,
axlar och nacke.
} I NT U IT I VA M Ö B L E R
Möblerna, till exempel bord och arbetsstolar, ska
vara lätta att hantera och ställa in – annars är risken
att funktionerna inte används och den positiva
effekten uteblir.
} S TÄ L L B A R A KO NTO R S S TO L A R
Alla människor har olika sittpositioner och kroppen
mår bra av att byta position ofta. Välj en arbetsstol
som kan följa kroppen och som användaren kan
justera för en personlig passform. Man ska kunna
ställa in höjd, sitsens djup och lutning, ryggstödet
och nackstödet samt gungans motstånd.
} KO L L PÅ L J U D N I VÅ N!
Planera för akustiska lösningar och ”tysta rum”.
Enligt undersökningsföretaget Leesman tyckte 70%
av tillfrågade kontorsanställda att ljudnivån är det
mest störande på jobbet.
} R ÄT T L J U S PÅ R ÄT T P L ATS
Belysning som underlättar synuppgiften och inte
bländar är viktigt för att man ska orka jobba. Rätt ljus
i rätt mängd kan också göra medarbetarna piggare
genom ökad kortisolproduktion. Välj armaturer som
användarna själva kan ställa in.

EN UNDERSÖKNING AV TEXAS A&M HEALTH VISAR ATT
PRODUKTIVITETEN KAN ÖKA MED 46% OM VI FÅR
MÖJLIGHET ATT VÄXLA MELLAN ATT STÅ OCH SITTA.
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THE BETTER
E F F E CT I N D E X
THE BETTER EFFECT INDEX ÄR KINNARPS
AB-KONCERNENS EGET HÅLLBARHETSINDEX
OCH MARKNADENS FÖRSTA HELTÄCKANDE
VERKTYG FÖR HÅLLBARA INREDNINGSVAL.

The Better Effect Index är baserat på kundernas
önskemål kring hållbarhet. I indexet betygsätter
vi våra produkter inom våra 6 definierade hållbarhetsområden: 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 uppbyggt som ett webbverktyg och uppdateras
ständigt med nya produkter. I dag omfattar det
ca 200 produkter från Kinnarps, Drabert, Materia,
Skandiform och NC Nordic Care.
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The Better Effect Index
Hållbarhetsbetyg
RÅVAROR & RESURSER
2.7

2.40

KLIMAT
1.4
RENA MATERIAL
2.7
SOCIALT ANSVAR
3.0
ÅTERBRUK
2.0
ERGONOMI
2.7

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
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ORDLISTA
CE RTIFIK AT
FSC ® CHAIN OF CUSTODY Spårbarhetscertifiering för

ISO 45001 Standard för arbetsmiljöledningssystem.

FSC med krav på spårbarhet av trä i leverantörskedjan.

Ett strukturerat arbetssätt för att systematiskt förbättra

ISO 9001 Standard för kvalitetsledningssystem. Ett

arbetsmiljön.

strukturerat arbetssätt för att ständigt förbättra kund-

PEFC CHAIN OF CUSTODY Spårbarhetscertifiering för

nöjdhet och interna rutiner.

PEFC med krav på spårbarhet av trä i leverantörskedjan.

ISO 14001 Standard för miljöledningssystem. Ett strukturerat arbetssätt att följa verksamhetens miljöpåverkan
och systematiska miljöarbete.

MIL JÖ- & PRODU K TMÄRK NINGAR
ACOUSTIC FACTS Oberoende utvärdering av produkters

NF ENVIRONNEMENT Den enda officiella miljömärk-

ljuddata som gör det möjligt att jämföra produkter. Baserat

ningen för möbler i Frankrike. Omfattar produktkrav på

på en svensk standard.

kvalitet och miljö och producentkrav på miljö.

CE-MÄRKNING Märkning som visar att produkten

NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ Fransk miljömärk-

uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd.

ning som bygger på NF Environnement och även inkluderar

EU ECOLABEL EU:s officiella miljömärkning för tjänster
och produkter. Ställer krav på kvalitet och miljö.
FSC En märkning för ett ansvarsfullt skogsbruk.
Det innebär ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande

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

och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC En märkning av träråvaror från ett ansvarsfullt

FSC-C010544, www.fsc.org

skogsbruk.

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Virke från

QUALITY OFFICE En tysk möbelmärkning som baseras

kontrollerade och acceptabla källor.

på GS och har ytterligare krav på säkerhet och hållbarhet.

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) En tysk kvalitetsmärkning
för möbler som omfattar europeiska lagkrav på säkerhet
och i vissa fall ställer högre krav än lagen.
MÖBELFAKTA En svensk möbelmärkning med tydligt
fokus på hållbarhet. Omfattar produktkrav inom områdena
kvalitet, miljö och leverantörskrav på socialt ansvarstagande.
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socialt ansvar.

ÖVRIGT
BIOLOGISK MÅNGFALD Mångfald bland arter, mellan

PVC Polyvinylklorid – plast som kan vara cancerfram-

arter och av ekosystem.

kallande och innehålla mjukgörare i form av ftalater.

BISFENOL A Ett misstänkt hormonstörande ämne

REACHS KANDIDATLISTA Lista över ämnen som

som bland annat kan finnas i plast, lack och lim.

är klassade som särskilt farliga enligt EU:s kemikalie-

BSCIS LANDRISKLISTA Business Social Compliance

myndighet.

Initiatives riskklassificering av länder avseende socialt

RE:FILL Kinnarps material som innehåller tygspill,

ansvar.

återvunnen PET-plast och smältfibrer.

CEN Comité Européen de Normalisation. En europeisk

ROHS-DIREKTIV EU-direktiv som förbjuder eller

standardiseringsorganisation.

begränsar användningen av farliga ämnen i elektriska

CMR Cancerogena Mutagena och Reproduktions-

och elektroniska produkter.

hämmande – ämnen som kan orsaka cancer, genetiska

SIS Swedish Standards Institute. Svensk organisation

defekter eller påverka fertiliteten.

som tillsammans med des medlemmar utarbetar

CO 2 Kemiska beteckningen på koldioxid.
CODE OF CONDUCT Uppförandekod. Riktlinjer för hur
en organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt,
socialt och miljömässigt sätt.
EKOSYSTEM Ekologiskt system som innefattar allt
levande och den miljö som finns i ett naturområde.
FEMB Europeisk federation som samlar branschorganisationer för kontorsmöbler och dess medlemmar. Främjar

standarder inom en mängd områden.
SVHC Substances of Very High Concern – ämnen upptagna I REACHs kandidatlista som cancerframkallande,
mutagent eller reproduktionstoxiskt.
SWEDAC Sveriges nationella ackrediteringsorgan.
TANTAL Metalliskt grundämne och ett av fyra konfliktmineraler vars utvinning riskerar finansiera pågående
konflikter.

standardisering och harmonisering mellan de europeiska

TDI Isocyanat som kan användas vid tillverkning av

länderna.

stoppning. Kan orsaka astma och allergi.

FN:S HÅLLBARA UTVECKLINGSMÅL FN:s 17 mål

TMF Svensk bransch- och arbetsgivarorganisation för

för hållbar utveckling som ska förändra världen till 2030.

träförädlande industri och möbelindustri i Sverige.

FN:S GLOBAL COMPACT FNs globala initiativ för

VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS Grupp av

att driva företag att agera enligt principer om mänskliga

organiska föreningar som lätt förångas till luften.

rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

VOLFRAM Metalliskt grundämne och en av fyra konflikt-

FORMALDEHYD Ämne som kan finnas i limmet i

mineraler vars utvinning riskerar finansiera pågående

spånskivor, i textil och läder. Är allergiframkallande vid

konflikter.

hudkontakt samt cancerframkallande.
FTALATER Används som mjukgörare i plast och gummi.
Förekommer även i färg och lim. Misstänks vara hormonstörande.
MDI Iscocyanat som används för att tillverka stoppning.
Ett hälsosammare alternativ än TDI.
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REVISORNS YTTRANDE
AV S E E N D E D E N L AG S TA D G A D E
H Å L L B A R H E T S R A P P O RT E N
Till bolagsstämman i Kinnarps AB, org.nr 556256-6736
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret
1 september 2018 till 31 augusti 2019 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 25 november 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Auktoriserad revisor
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