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	HVAD SKAL JEG HUSKE VED UDBUD? 

	HVAD ER VIGTIGT VED EN LEED-CERTIFICERING?

	HVORDAN KAN JEG VIDE, HVOR PRODUKTERNE ER FREMSTILLET?

		HVORDAN KAN JEG SIKRE, AT INGEN ER BLEVET BEHANDLET  
DÅRLIGT UNDERVEJS? 

	HVILKE MATERIALER BØR JEG UNDGÅ? 

		HVORDAN SKAL JEG ARGUMENTERE FOR MILJØMÆRKEDE  
PRODUKTER? 

SÅ SNART DET HANDLER OM BÆREDYGTIGHED, BLIVER DET HURTIGT 

MEGET KOMPLICERET. VI VIL GERNE GØRE DET ENKELT. NÅR DU 

VÆLGER PRODUKTER FRA KINNARPS-KONCERNEN, VÆLGER DU RENE 

MATERIALER OG ET GENNEMTÆNKT OG ANSVARSBEVIDST DESIGN. 

DET ER BEGYNDELSEN PÅ EN KÆDEREAKTION. FOR DIG OG FOR  

VORES FÆLLES PLANET. 

VI KALDER DET ”THE BETTER EFFECT”.

VI GØR  
BÆREDYGTIGHED 
ENKELT
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AT VÆRNE OM  
RESSOURCERNE ER EN  
DEL AF KINNARPS DNA”
”Mine forældre var børn af bønder. De voksede op på gårde omkring byen Kinnarp.  
Vores værdier har deres rødder i den gamle bondekultur. En kultur, som er præget  
af arbejde og ansvarsbevidsthed, og hvor der blev sparet på ressourcerne”,  
fortæller Sibylla Jacobsson, som er bestyrelsesformand i Kinnarps Holding AB.

”
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”Hvis det var muligt at forene nytte og fornøjelse, 
gjorde man det. Vores søndagsudflugter og ferier 
blev for det meste tilbragt med at besøge kunder 
og leverandører. Jeg husker især en sommerferie 
til Finland og det nordlige Sverige. På hjemvejen 
besøgte vi hver eneste politistation langs Norrlands 
kyst. Vi havde nemlig leveret møbler til dem, og min 
far ville kontrollere, at alt så ordentligt ud. For os var 
det noget helt naturligt.” 

AKTIVT EJERSKAB
Kinnarps blev grundlagt i 1942 af Jarl og Evy Anders-
son. Vi er fortsat en 100 % familieejet og ejerstyret 
familie virksomhed, og mange af Jarls og Evys børn 
og børne børn arbejder i firmaet. Sibylla, som er datter 
af Jarl og Evy, er et af mange familie medlemmer, der 
er aktive i virks omheden. I dag er Kinnarps- koncernen 
en af Europas førende leverandører af indretnings-
løsninger til kontorer og har salgsaktiviteter i flere 
end 40 lande. Europa er vores hovedmarked, og det 
er også her, vi vil fortsætte vores udvikling. Kinnarps 
vision er ud fra en holistisk betragtning at skabe in-
spirerende og effektive arbejdsmiljøer, som bidrager 
til fremgang. Vi gør en stor indsats for at skabe et 
godt arbejds miljø for mange mennesker – ved hjælp 
af vores produkter, men også i vores egen og i vores 
underleverandørers virksomhed. Også her handler 
det om effektivitet og koordination af ressourcer i 
nært samarbejde med vores kunder.

LANGSIGTET ANSVAR
”Alt, hvad vi foretager os, handler om forudseenhed. 
I vores ejervedtægter har vi formuleret Kinnarps 
overordnede mål. Vi ønsker, at Kinnarps skal leve 
videre som en fremgangsrig virksomhed, som 
alle kan være stolte af. Vi skal sørge for, at navnet 
Kinnarps og vores andre varemærker bliver ved med 
at nyde høj anseelse. Det skal vi gøre ved at følge 
vores grundværdier og handle ansvarsbevidst både 
over for mennesker og miljøet omkring os. Vi skal 
aktivt søge efter nye måder at økonomisere med 
ressourcerne på, herunder bl.a. altid efterstræbe 
effektive processer. Et eksempel er vores produkti-
onsproces, der på et tidligt tidspunkt blev udviklet 
ud fra den individuelle kundes bestilling, og som 
vi har udbygget til også at omfatte levering med 
returemballage direkte til kundens kontor. For os 

har der altid været lighedstegn imellem en økono-
misk tankegang og sparsommelig omgang med 
ressourcerne.”

Kinnarps grundværdier er et kompas for koncer-
nens medarbejdere. 

”Vi har i bestyrelsen meget tydeligt givet udtryk 
for, hvad vi ønsker. Herfra kan vi naturligvis ikke 
styre helt ned i detaljen, men må forlade os på, 
at vores ambitioner forstås og efterleves. Jeg er 
dog overbevist om, at det bliver lettere af, at vi er 
til stede i den daglige drift. Alle nye medarbejdere 
modtager eksempelvis en grunduddannelse,  
hvor jeg selv deltager som leder og er med til  
at forankre værdierne.”

Kinnarps forretningsstrategi har til formål at 
skabe en stabil og god indtjening med en rentabel 
tilvækst igennem effektiv håndtering af ressourcer-
ne. Det handler imidlertid ikke kun om rentabilitet 
– men også om at vi kan være stolte af det, vi laver. 
Kinnarps har meget høje bæredygtighedsmålsæt-
ninger. På en lang række områder er vi kommet 
langt, mens der på andre endnu er arbejde, der skal 
gøres.

”At drive Kinnarps-koncernen på den måde, 
som vi gør det, betyder at tage ansvar for andre end 
os selv. Vi vil i kraft af vores aktiviteter fremover 
bidrage til et bedre samfund.”

TILBAGE TIL DET CIRKULÆRE
Miljøet, samfundet og vores kunder kræver cirkulæ-
re forretningsmodeller, som fokuserer på længere 
levetid, muligheder for genbrug og fuldstændig ma-
terialegenindvinding. Vi har i årets løb påbegyndt et 
omfattende arbejde på at udvikle og omforme vores 
forretningsmodel, så vi som virksomhed også kan 
hjælpe vores kunder med at spare på ressourcerne. 

”Vi vender nu tilbage til den cirkulære forret-
ningsmodel, som jeg er opvokset med, og som var 
helt naturlig i det gamle bondesamfund. At spare på 
ressourcerne i videst mulige udstrækning har altid 
været vores ledestjerne som ejere af Kinnarps. Nu 
går vi endnu videre ved at gøre, hvad vi kan for at 
udvikle modellen. Vi er gået i gang med dette arbej-
de med en indstilling, der er typisk for Kinnarps-kon-
cernen. Vi er positive og kreative. Vi ser muligheder. 
Vi vil udvikle og forbedre.”
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OM RAPPORTEN Denne bæredygtighedsrapport vedrører Kinnarps-koncernen i regnskabsåret 2016. 
Den forrige rapport blev udgivet i marts 2015. Vi følger en regnskabscyklus med toårig rapportering. 
Nøgletallene for næste regnskabsår bliver opdateret på vores website. Rapporten er inspireret af  
GRI G4, og det er vores ambition fremover at rapportere fuldstændigt i overensstemmelse med  
dette system. Rapporten er ikke revideret af en ekstern part. 

FN’S 17 NYE GLOBALE MÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING, SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS, SOM TRÅDTE I KRAFT I SEPTEMBER 2015, KOMMER FRA  
OG MED 2016 TIL AT BYGGE VIDERE PÅ MDG-MÅLENE I GLOBAL COMPACTS ARBEJDE. 
DISSE 17 MÅL UDGØR NU VERDENS FÆLLES MÅLSÆTNING FREM MOD ÅR 2030  
OG GÆLDER FOR ALLE LANDE OG INTERESSENTER, FRA STATER TIL BYER, 
VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER.

LÆS MERE PÅ WWW.UN.ORG
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ANDEL HØJRISIKOLEVERANDØRER 
KONTROLLERET MED REVISION

79% 
(98% 2015)

Vi følger op lokalt på leverandører, som vi vurderer 
som værende højrisikoleverandører. En vigtig del af 

vores arbejde med socialt ansvar.

ANDEL INDKØBT FSC-CERTIFICERET  
TRÆRÅVARE  

FSC®-certificeret træ indebærer, at skoven forvaltes 
på en ansvarsbevidst måde med hensyn til miljø, 

økonomi og socialt ansvar.

26% 
(25% 2015)
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I 2016 installerede vi en ny storvolumensav i 
vores produktionsanlæg i Kinnarp. Storvolumen- 
saven er ”produktionens hjerte”, og investeringen 
vil få stor virkning på vores arbejde med bære-
dygtighed. Resultatet er øget produktivitet og 
kvalitet med mindre spild og muligheder for 
forbedret ressourcestyring. Samtidig har vi for- 
bedret sikkerheden og ergonomien for vores 
medarbejdere. 

I 2016 DELTOG KINNARPS  
I ALMEDALS-UGEN. VORES MÅL VAR  

AT SÆTTE FOKUS PÅ, HVORDAN  
KEMIK ALIER I MØBLER  

PÅVIRKER SUNDHEDEN. 

ET NYT HJERTE  
I PRODUKTIONEN

Vi gør, som vi siger! Dele af Kinnarps koncern-
hovedkontor og udstilling er blevet renoveret og 
indrettet til aktivitetsbaseret arbejde i overens- 
stemmelse med vores koncept Kinnarps Next 
OfficeTM. I forbindelse med renoveringen blev 
mange møbler genbrugt – bl.a. ombeklædte vi 
stolene i vores samlingssal, Jarlsalen. De møbler, 
der ikke blev genanvendt i vores egen virksom- 
hed, blev doneret til organisationer og foreninger. 

AKTIVITETSBASERET  
INDRETNING I  

KONCERNHOVEDKONTORET

MATERIA CERTIFICERET  
TIL OHSAS 18001

Materia og NC Nordic Care blev certificeret iht. 
OHSAS 18001 (Skandiform har været certificeret 
siden 2013). Certificeringen sikrer, at alle 
arbejdsmiljøregler overholdes, og at der arbejdes 
aktivt med engagement, trivsel og sikkerhed 
for personalet. Disse krav gælder både egen 
virksomhed og underleverandører. 

OMSÆTNING 
KINNARPS-KONCERNEN (SEK)

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

18 318 876
(49 787 868 SEK, 2015)

RESULTAT
KINNARPS-KONCERNEN (SEK)



 

12

”Fremtidens beslutningstagere vil ikke nøjes med 
bare at købe en mærkning. Det er ikke nok med 
et symbol – vi skal vise, hvordan vi kom så langt”, 
ræsonnerer Johanna. 

Dette vil også komme til at slå igennem  
i udbuddene. At sætte kryds i et felt som leverandør 
og så lade det blive ved det, vil ikke være nok.  
Du skal vise, at du har styr på situationen.  

”Tendensen er tydelig i hele verden – mennesker 
vil se, hvilken forskel de faktisk gør. Vide, hvordan og 
på hvilken måde de kan have indflydelse. LevelTM 

er en miljømærkning, der er udarbejdet af den 
amerikanske kontormøbelindustri. Den fungerer som 
en slags tjekliste med forskellige point. Virksom-
hederne finder den alle tiders, men undersøgelser har 
vist, at kunderne langt fra er lige så entusiastiske. De 
interesserer sig ikke for selve pointtallet – de vil vide, 
hvordan virksomhederne fik pointene.” 

”En af de svenske aktører, der var tidligt ude 
med at informere sine kunder om, hvad de faktisk 
køber, er hamburgerkæden Max. De har et klima-
indeks, som sort på hvidt oplyser, hvor meget 
kuldioxid produkterne har resulteret i. Når man 
står der og skal bestille, bliver det meget enkelt at 
træffe sit valg.”

THE BETTER EFFECT INDEX
Kinnarps svar på de øgede krav er The Better Effect 
Index. Produkterne indekseres på seks områder, 
som giver stor virkning i bæredygtighedsarbejdet: 
råvarer og ressourcer, klima, rene materialer, socialt 
ansvar, genbrug og ergonomi. De individuelle 
produkter får point på de forskellige områder, og 

man kan se, nøjagtigt hvilke kriterier de har opfyldt 
eller ikke har opfyldt.

”Det der er vigtigt. Vi aflægger ikke bare 
regnskab over gode produkter, men også vores 
mangler. The Better Effect Index kommer også til  
at fungere som en Open Source, hvilket giver 
alle – fra arkitekter og indkøbere til kunder og 
konkurrenter – indsigt i, hvordan vi arbejder 
med og bedømmer produkterne. Ved at være 
åbne omkring, hvordan vi selv gør, skaber vi 
muligheder for, at branchen kan samarbejde om 
bæredygtighedsspørgsmål. Hvis vi er fælles om 
at have bæredygtighed på dagsordenen, kan vi 
sammen gøre det lettere for kunderne at træffe 
enklere og bedre bæredygtighedsbeslutninger.  
At være protektionistisk gavner ingen – allermindst 
miljøet eller de mennesker, der behandles dårligt  
på arbejdspladsen.”

FRA LINEÆRT TIL CIRKULÆRT
Genbrug er det tema, der optager branchen mest  
i øjeblikket.

”80 % af et møbels klimapåvirkning skyldes 
materialet. Hvis vi skal skabe en langsigtet virkning, 
er vi nødt til at finde nye løsninger vedr. råstoffer 
og materialer. I en periode har mange, også vi selv, 
forsøgt at finde på forskellige ’quick fixes’, herunder 
i form af outlets med videresalg af gamle produkter. 
Det er alle tiders med second hand, men det løser 
ikke problemet med håndteringen af processer og 
materialer i fremtiden. Vi skal udvikle et materiale-
kredsløb, hvor produkter kan genindvindes og 
omformes uden nye store tilskud af materialer  

En ny generation stiller nye krav til virksomhedens arbejde med bæredygtighed.  
”Stadigt flere ønsker at træffe bæredygtige valg, og derfor er vi nødt til at gøre  
det enklere at vælge”, udtaler Sustainability Manager Johanna Ljunggren. 

BÆREDYGTIGHED  
SKAL BLIVE ENKLERE”

”
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BÆREDYGTIGHED  
SKAL BLIVE ENKLERE”

Kinnarps Sustainability Manager
Johanna Ljunggren er af 
Aktuell Hållbarhet valgt som et af  
Sveriges 33 bæredygtighedstalenter 
under 33 år.
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og energi.” Og vi skal kunne anvende produkterne og 
materialerne længere, så vi slipper for at fremstille 
igen. Her efterlyser vi også flere pilotprojekter i 
samarbejde med vores kunder.”

NY FORRETNINGSMODEL
Selv om virksomhederne i Kinnarps-koncernen 
er meget gode til at spare på ressourcerne og 
effektivisere, har arbejdet fundet sted iht. en 
lineær forretningsmodel, som tager udgangspunkt 
i, at produkter fremstilles, slides op og smides 
ud. Denne form for model har snart udspillet sin 
rolle. Miljøet, samfundet og kunderne kræver nye, 

cirkulære forretningsmodeller, som fokuserer 
på længere levetid, muligheder for genbrug og 
fuldstændig materialegenvinding.

”I 2016 har vi derfor påbegyndt arbejdet 
på at udvikle en ny cirkulær forretningsmodel. 
Vores designstrategi, som allerede i dag tager 
udgangspunkt i bæredygtighed igennem hele 
produktets livscyklus, bliver et vigtigt værktøj  
i forbindelse med det arbejde.” 

”Vi vil integrere den cirkulære tankegang i alle 
led, og vi håber at kunne rapportere resultaterne  
i næste rapportperiode 2017-2018.”

VI SKAL UDVIKLE ET MATERIALEKREDSLØB, HVOR PRODUKTER  
KAN GENINDVINDES OG OMFORMES UDEN NYE STORE TILFØRSLER  
AF MATERIALER OG ENERGI.”

”

På Kinnarps websted kan du se en VR-film med opbevaringsserien Space i forskellige miljøer. Ved at bevæge  
sig rundt i miljøerne fra forskellige synsvinkler bliver det let at forstå produktseriens bredde og funktionalitet.
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JOHANNA SPÅR

FIRE BÆREDYGTIGHEDSTENDENSER

DELT GLÆDE ER DOBBELT GLÆDE!
”Deleøkonomien vokser. Vi vil snart se sambrugsløsninger inspireret af Sunfleet og apps  
i stil med Über også i indretningsbranchen. At dele kontor, kontormøbler og teknisk udstyr 
er tids- og omkostningseffektivt for mennesker og organisationer og en indlysende måde 
at spare ressourcer på.” 

LEASING AF MATERIALER
”I udviklingen af cirkulære forretningsmodeller er det vigtigt, at produkterne holder længe. 
Derfor vil vi se nye og strengere krav til materialerne i indretningsbranchen. I den cirkulære 
økonomi bliver det også muligt at genbruge materialer fra branche til branche på en mere 
effektiv måde. Inden for plasticindustrien er det allerede i dag muligt at leje forskellige 
materialer og komponenter. Et andet eksempel er de plastbanker, der findes i Peru og Haiti. 
Her kan lokalbefolkningen indsamle plasticaffaldet og få materialer og værktøj i bytte. Den 
form for løsninger tror jeg, at vi kommer til at se mere til.”

VR I VIRKELIGHEDEN
”Årets julegave i Sverige 2016 var VR-briller. Det er ikke noget tilfælde. Virtual Reality-
teknikken er modnet og er i dag både funktionel og omkostningseffektiv. I fremtiden kan 
vi tilbyde kunderne en VR-oplevelse, i stedet for at bede dem rejse til et bestemt sted for 
at opleve vores produkter. Med VR er det heller ikke nødvendigt at bygge dyre udstillinger 
og showrooms – og det er et spørgsmål, hvad der kommer til at ske med møbelmesserne 
fremover? VR har potentiale til at blive en vigtig faktor for kuldioxidreduktionen.”

NYE MATERIALER
”I møbelbranchen er vi generelt konservative. Man behøver blot se på hvilke træsorter, 
der anvendes. Andre brancher er mere innovative. I modebranchen prøver man f.eks. 
ananasblade i stedet for læder, og 3D-printede sko fremstilles af plastaffald fra havet. 
Fremtidens beslutningstagere vil stille krav til, at vi er mere nytænkende i vores valg  
af materialer.”
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THE BETTER  
EFFECT INDEX
The Better Effect Index er det første fulddækkende redskab til dig, der ønsker 
at kunne træffe bæredygtige indretningsvalg. En enkel måde at skabe bedre 
virkning for individet, organisationen og omverdenen på.
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Når du vælger rigtigt, kan du skabe miljøer, hvor mennesker 
føler sig godt tilpas og arbejder bedre – med færre belast-
ningsskader og sygedage. Du kan imidlertid også mindske 
belastningen på jordens ressourcer, tænke klimaintelligent 
og sørge for, at de, der har lavet produkterne, også har gode 
arbejdsbetingelser. Det kan lyde svært, men med de rigtige 
værktøjer bliver det enkelt. 

Hidtil har der manglet et effektivt og entydigt værktøj til 
bæredygtige indretningsvalg. 

Der er helt bestemt allerede mange udmærkede mærk-
ninger på markedet i dag, herunder f.eks. Svanen, Möbelfakta, 
Blauer Engel, NF Environnement og FSC®. Mange af dem er 
imidlertid nicherettede og besvarer ikke alle vigtige spørgs mål 
vedr. bæredygtighed: bl.a. spørgsmålene om socialt ansvar 
og ergonomi. Med undtagelse af FSC er de fleste miljø-
mærkninger desuden nationale eller regionale, hvilket gør det 
vanskeligt at sammenligne dem i et internationalt perspektiv. 

Der er taget mange gode initiativer af vores branchekolle-
ger, og SB Seating har bl.a. udviklet en CO2 -beregner til sine 
produkter. Herman Miller tilbyder en LEED-beregner, der giver 
mulighed for at sammenligne forskellige produkter.  

I længden bliver det imidlertid uholdbart at skulle sidde og 
lægge puslespil for at få svar på alle spørgsmålene. Derfor har 
vi udarbejdet The Better Effect Index. Det er vores håb, at The 
Better Effect Index vil inspirere til en ny branchestandard  
i vores fælles bæredygtighedsarbejde.

SÅDAN FUNGERER DET
Vi begyndte med at spørge vores kunder – arkitekter, indret-
ningsspecialister, indkøbere og brugere – hvad de betrag-
tede som vigtigt for at kunne træffe bæredygtige valg. Med 
udgangspunkt i deres ønsker og i FN’s bæredygtighedsmål 
har vi skabt et indeks, hvor vi bedømmer og evaluerer vores 
produkter på seks vigtige områder: råvarer og ressourcer, klima, 
rene materialer, socialt ansvar, genbrug og ergonomi. Sammen 
giver de et helhedsbillede af produkternes bæredygtighed. Da 
en evaluering kun er rigtigt interessant, hvis man ved, hvad den 
bygger på, oplyser vi også, hvilke kriterier der ligger til grund 
for pointgivningen inden for hvert indeksområde. Derudover 
viser vi produkternes potentielle bæredygtighedsvirkninger på 
forskellige bæredygtighedsområder, f.eks. i form af økosystem-
fordele, cirkularitet, velbefindende, effektivitet og alternative 
forretningsmodeller. 

TIL FOR ALLE
Hvis The Better Effect Index skal kunne fungere, skal det være 
muligt at sammenligne forskellige produkter med hinanden. 
Derfor er The better Effect Index ”Open Source”. Alle, også 
vores konkurrenter, kan se, hvordan indekset er udformet, og 
hvilke kriterier der lægges til grund for de enkelte områder.  
Alt sammen bliver rapporteret på vores website.
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HVAD ER VIRKNINGEN?
Med The Better Effect Index hjælper vi kunderne 
med at træffe bæredygtige valg, styrke deres 
bæredygtighedsarbejde og arbejde i retning af 
forskellige mål. For os i Kinnarps-koncernen 
bliver The Better Effect Index også en konkret 
metode til at styre forandringen af vores design- 
og forretningsmodeller imod en mere cirkulær 
tilgang. The Better Effect Index bliver rettesno-
ren, der viser os vej i innovationsprocessen, og 
en drivende kraft i udviklingen af nye cirkulære 
arbejdsgange. Indekset har en række mulige po-
sitive virkninger for individet, organisationen og 
omverdenen. Vi kan skabe arbejdspladser med 
bedre ergonomi, mindre stress og lavere udslip 
af opløsningsmidler (VOC) og på den måde sikre 
bedre sundhed og højere produktivitet. Vi kan 
styrke arbejdet med forskellige økosystemtje-
nester – f.eks. træ fra bæredygtigt skovbrug, 
miljømærkede tekstiler, reduceret kemikaliefor-
brug og en ressourceeffektiv produktion. Vi kan 
udvikle cirkulære serviceydelser, hvor vi kan tage 
imod, genanvende og genindvinde kundens gam-
le møbler og udforme nye deletjenester, som gør 
det muligt at leje eller sameje i stedet for at købe 
møblerne.  

HVAD SKER DER NU?
I løbet af 2017 lancerer vi The Better Effect Index 
i form af et hurtigt og brugervenligt webværktøj. 
The Better Effect Index omfatter samtlige vare-
mærker i Kinnarps-koncernen. Indledningsvis 
indgår omkring 20 forskellige produkter. Vi har 
valgt at begynde med produkter, som vi ved er 
interessante for vores kunder. Værktøjet bliver 
siden fyldt med både nye og gamle produkter,  
og det er meningen, at hele Kinnarps-koncernens 
produktsortiment skal med. Dette betyder dog 
ikke, at vi holder op med at bruge de kvalitets-  
og miljømærkninger, vi allerede har. Disse vil 
også blive brugt som indikatorer i The Better 
Effect Index.

RÅVARER OG RESSOURCER
INDIKATORER

	Kendskab til råvarernes oprindelse
	Kendskab til vilkår i produktionskæden
	Ressourceoptimering

KLIMA
INDIKATORER

	Transporter
	Produktion/proces
	Materiale

RENE MATERIALER
INDIKATORER 

	Kemikalier i produktionen
	Emissioner
	Godt materialevalg

SOCIAL  
ANSVARSBEVIDSTHED
INDIKATORER

	Adfærdskodeks
	Leverandøropfølgning
	Opfølgning i risikolande

GENBRUG
INDIKATORER

	Muligt at reparere/istandsætte
	Muligt at genindvinde materiale
	Fremstillet af genvundet materiale

ERGONOMI
INDIKATORER

	Ergonomi
	Lydmiljø

THE BETTER  
EFFECT INDEX 
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2.7

1.2

2.7

2.3

2.0

2.7

2.26

SÅDAN FUNGERER  
THE BETTER EFFECT INDEX

Alle produkter evalueres på seks områder. Højeste karakter på hvert område er 3 point. Karakteren på hvert 
område er gennemsnittet af pointtallene på indikatorerne. Højeste mulige samlede karakter ved addering  
af alle områderne er 3 point. Den samlede karakter er gennemsnittet af pointene på områderne.

Med The Better Effect Index bliver det enkelt at sammenligne forskellige produkters bæredygtighed på 
forskellige områder. Hurtigere og mere entydig end en traditionel EPD (europæiske miljødeklarationer)  
eller levetidscyklus. Det bliver lettere for dig at argumentere for og træffe bæredygtige valg. Du kan bidrage  
til at styrke både dit eget og kundens bæredygtighedsarbejde. Takket være de forskellige indeksområder  
bliver det også enkelt at arbejde i retning af forskellige specifikke mål. 

RÅVARER OG RESSOURCER

KLIMA

RENE MATERIALER

SOCIALT ANSVAR

GENBRUG

ERGONOMI



OMRÅDER  
MED BEDRE  
VIRKNING
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OMRÅDER  
MED BEDRE  
VIRKNING

1 RÅVARER OG RESSOURCER 22
2 KLIMA 28
3 RENE MATERIALER 34
4 SOCIAL ANSVARSBEVIDSTHED 42
5 GENBRUG 48
6 ERGONOMI 54
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1
RÅVARER OG  
RESSOURCER

NÅR DU VÆLGER OS, HAR DET EN VIRKNING. VI TAGER ANSVAR 
FOR VORES MATERIALER, OG DU KAN VÆRE FORVISSET  

OM, AT DE IKKE BELASTER MILJØET UNØDIGT. INDEN LÆNGE  
VIL VI EKSEMPELVIS UDELUKKENDE BRUGE CERTIFICERET  

TRÆ I VORES PRODUKTER.  
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Det er vores målsætning at have kendskab til 
alle enkeltdele, der indgår i produkterne, hvor de 
kommer fra, og hvordan de er fremstillet. 

TRÆ
Træet i vores produkter en altid certificeret eller 
har oprindelse fra en kilde, vi har kontrolleret. 
Kinnarps er engageret i bestyrelsen af FSC® og er 
derudover medlem af GFTN (Global Forest and 
Trade Network), som er Verdensnaturfondens 
virksomhedsnetværk for ansvarsbevidst skovbrug. 
Det er vores mål, at alt det træ, vi bruger, skal være 
FSC-certificeret i 2020. I 2016 steg tallet til 26 %, 
hvilket er en beskeden stigning fra forrige år og 
mindre end de 27 %, der blev rapporteret for 2014. 
En af årsagerne er begrænset adgang til FSC- 
certificerede komponenter. 

TEKSTIL
Vores måde at udvælge og håndtere tekstiler på  
har stor betydning for produktets bæredygtigheds-
egenskaber. Vi tilbyder slidstærke og naturlige 
materialer som f.eks. genanvendt jute og uld og 
deltager i innovationsprojektet ”Etablera närodlad 
textil i Sverige” (Etabler lokalt produceret tekstil i 
Sverige). Formålet er at skabe bæredygtig produk-
tion af tekstilfibre fra skovråvarer eller genvundne 
biobaserede tekstiler. Vi arbejder også med 
genvundne kunstmaterialer; Xtreme er fremstillet 
100 % af genvundet polyester. 

I øjeblikket er 69 % af stoffet i vores sortiment 
certificeret med Oeko-Tex® eller EU Ecolabel.  
Alt læder er vegetabilsk garvet. Ved tilskæringen 
benytter vi et automatiseret optimeringsprogram, 
der minimerer mængden af overskudsstof. Her er 
vi nået så langt, vi kan – materialeudnyttelsen  
ligger konstant på cirka 80 %. Nu fokuserer vi i 
stedet på at udvikle nye produkter, hvor resterende 
overskudsstof kan anvendes. 

METAL
Vi anvender genindvundet metal i den udstrækning, 
det er muligt med hensyn til mængde og kvalitets-
krav – fortrinsvist støbt aluminium, da denne metode 
muliggør en højere andel af genindvundet materiale. 
Ved overfladebehandling vælger vi primært pulver-
lakering, idet metoden har lav miljøbelastning og 
foregår i en lukket proces. På skruer, beslag og 
indretning med høje krav til slidstyrke, er det hensigts- 
mæssigt at anvende krom, idet det forlænger 
levetiden. Her anvender vi trivalent krom, som er 
mindre skadeligt for vores sundhed og miljøet end 
hexavalent krom.

Vi benytter også genvundet magnesium – bl.a. i 
vores Kinnarps kontorstol Capella. 

PLAST
Polstringen i vores siddemøbler er fremstillet i et 
plastmateriale. Derfor har vi investeret i vores eget 
formstøbeanlæg ved vores fabrik i Skillingaryd, 
hvilket giver os fuld kontrol over materialet. Vi har 
bl.a. fjernet det sundhedsfarlige isocyanat TDI og 
erstattet det med MDI. Genvundet plast fungerer 
ikke altid i møbelfremstilling, idet plasten har 
dårligere holdbarhed, og tilgængeligheden er

92%
AF DE TRÆMATERIALER, VI BRUGER,  

ER CERTIFICERET ELLER KONTROLLERET  

AF EN TREDJEPART
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begrænset. Derimod anvender vi genvundet plast 
i visse komponenter, bl.a. i hylstre. Vi har også 
udviklet vores eget plastmateriale ved navn Re:fill, 
som indeholder genvundet PET-plast. Alle plast-
detaljer på mere end 50 g er typemærket for at gøre 
genvinding lettere.

ELEKTRONIK
Vi stiller krav om, at konfliktmineraler ikke må indgå 
i elektronikken. Herigennem vil vi sikre os, at vi ikke 
anvender elektronik, som indeholder tin, tantal, 
wolfram eller guld, der er udvundet illegalt, eller hvis 
udvinding bidrager til at støtte konflikter.

UDFORDRING
Udvindingen og fremstillingen af råvarer og 
materialer er en del af en kompliceret global 

sammenhæng. Det er en stor udfordring at spore, 
hvor råvarer som olie, plast, malm og metal 
kommer fra, og hvordan forholdene har været 
under fremstillingen. Hvis vi skal kunne tage 
ansvar for, at materialerne i vores produkter er 
produceret på en miljømæssigt hensigtsmæssig 
måde, er vi nødt til at skaffe os endnu bedre viden 
om leverandørkæden. Træ er unikt, fordi der findes 
udmærkede sporbarhedscertificeringer, og det 
er også grunden til, at vi har sat særligt høje mål 
på det område. Adgangen til certificeret træ er 
imidlertid langt fra tilstrækkelig, og det betyder, 
branchen er nødt til at engagere sig for at udbrede 
viden og vække interesse blandt producenterne. 
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u	ANALYSE OG OPFØLGNING 
Vi har rutiner til kontrol af alle trævarers oprindelse. 
Vores grundlæggende krav er, at alt det træ, vi køber 
ind, skal komme fra legale og acceptable kilder. Det 
udelukker træ fra skove med høj naturværdi, områ-
der, der er omdannet fra naturskov til plantage, og 
skove med sociale konflikter. Af vores samlede ind-
køb af træ er 92 % enten FSC® , FSC CW eller PEFC, 
dvs. certificeret eller kontrolleret af en tredjepart.  
Vi har imidlertid en ambitiøs målsætning om at øge 
andelen af FSC-certificeret materiale fra 26 % til  
100 % frem til 2020. Tilgængelighed og prisfastsæt-
telse er hindringer på vejen. Vi arbejder dog med 
vores leverandører for at få dem til at sporbarheds-
certificere sig, så de kan levere certificeret materiale 
Flere af vores leverandører har certificeret sig eller 
iværksat en certificeringsproces i årets løb, og det 
betyder, at vi vil kunne øge FSC-andelen næste år. 

I Tyskland er adgangen til PEFC størst, mens vi 
på de svenske fabrikker har større adgang til FSC. 
Vi har i årets løb indkøbt flere trævarer på vores 
fabrik i Worms, og derfor er andelen af PEFC steget.  
Vores enheder i Kinnarp, Skillingaryd, Tranås og 
Vinslöv er sporbarhedscertificeret iht. FSC. I dag 
omfatter vores sortiment en mængde mærkede 
produkter, i alt ca. 45 forskellige produktserier.

u	MÅL 
I 2020 vil alle træråvarer, som købes og sælges via 
Kinnarps’ varemærker, komme fra FSC-certificerede 
skove. 

ANDEL CERTIFICERET TRÆRÅVARE AF SAMLET  
MÆNGDE INDKØBT TRÆRÅVARE*

* Indkøb af træråvare til vores egne produkter i Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås og Vinslöv.

LANGSIGTET MÅL. I 2030 ANVENDER VI UDELUKKENDE RESSOURCEEFFEKTIVE OG 
FULDSTÆNDIGT SPORBARE RÅVARER I VORES VARER OG SERVICEYDELSER. MÅLET 
ER KOBLET TIL FN’S BÆREDYGTIGHEDSMÅL 9 OG 15, ”BÆREDYGTIG INDUSTRI, 
INNOVATIONER OG INFRASTRUKTUR” SAMT ”ØKOSYSTEMER OG BIOLOGISK 

MANGFOLDIGHED”. DERFOR KRÆVER OG BEHANDLER VI SYSTEMATISK OPLYSNINGER  
OM MILJØEFFEKTIVITETEN PÅ DE MATERIALER, VI KØBER IND. 

MÅL 2020



(%)
100

60

20

80

40

2014 2015 2016

81 81 82

26

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
Materialeudnyttelsen i tilskæringen af stof har 
været konstant på omkring 80 % de seneste år, 
hvilket er et højt niveau. Vi benytter et optime-
ringsprogram, som er helt automatiseret. To 
faktorer har betydning for udnyttelsesgraden: 
hvilke mønstre stoffet skal skæres ud i, og 
hvordan dagssammensætningen ser ud, dvs. 
hvor mange ens produkter der skal fremstilles 
iht. vores kundeordrestyrede system. Det 
fraskårede stof, eller overskudsstoffet, sendes  
i dag til genvinding eller genbruges i et 
materiale, vi kalder Re:fill, og dermed bliver det 
til nye produkter. 

u	MÅL
Det er vores mål at bevare det høje niveau på 
82 % og udvikle nye produkter, hvor resterende 
spild kan udnyttes.

RESSOURCEOPTIMERING  
GENNEM TEKSTILUDNYTTELSE*

* Produktionen i Skillingaryd.

VIRKNINGEN AF 
GODE RÅVARER 
OG MATERIALER

UNDERSTØTTER KLIMAMÅLET
Mindsket afskovning er sammen med  
ansvarsbevidst skovbrug nødvendigt for at 
bremse den globale opvarmning. Med FSC®- 
mærkede produkter bidrager vi, du og vores 
kunder til en ansvarsbevidst forvaltning af  
verdens skove og til at opnå det globale 
klimamål.

BEDRE RESSOURCESTYRING
Med genvundne materialer reducerer vi 
udnyttelsen af råvarer og sparer på jordens 
begrænsede ressourcer.

MINDRE MATERIALEFORBRUG
Vi arbejder på flere måder på at reducere 
spildet i vores produktion. Vi har bl.a. udviklet 
nye metoder til finerudlægning, og vi udnytter 
forskellige slags overskudsmaterialer til nye 
materialer og produkter. Når produkterne 
produceres på en materialeeffektiv måde, 
rækker ressourcerne længere.
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MATERIALEGUIDEN
VÆLG MILJØMÆRKET 
Med miljømærkede produkter 
ved du, at der er blevet stillet 
krav til materialerne.

VÆLG FSC®-MÆRKET 
Her er træet sporbart igennem 
hele værdikæden, helt tilbage 
til skoven. Du kan være sikker 
på, træmaterialet i produktet 
kommer fra ansvarligt  
forvaltede skove. 

VÆLG VEDVARENDE  
MATERIALER 
Træ og uld er eksempler på 
naturlige materialer, der  
kommer fra vedvarende kilder.

Stolen Jackie fra NC Nordic Care er FSC-mærket, hvilket  
indebærer at alt træet i stolen er sporbart igennem hele  
kæden og kommer fra ansvarligt forvaltede skove. Jackie  
er desuden mærket med Möbelfakta.
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2
KLIMA

NÅR DU VÆLGER OS, BIDRAGER DU TIL DET GLOBALE  
KLIMAMÅL. MED INTELLIGENTE MATERIALEVALG OG EFFEKTIV  

FREMSTILLING OG TRANSPORT REDUCERER VI  
CO2-UDLEDNINGERNE. NU SIGTER VI PÅ AT BLIVE KLIMANEUTRALE. 
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NÅR DU VÆLGER OS, BIDRAGER DU TIL DET GLOBALE  
KLIMAMÅL. MED INTELLIGENTE MATERIALEVALG OG EFFEKTIV  

FREMSTILLING OG TRANSPORT REDUCERER VI  
CO2-UDLEDNINGERNE. NU SIGTER VI PÅ AT BLIVE KLIMANEUTRALE. 

Vi fokuserer på energieffektiviseringer i vores egen 
virksomhed og valg af vedvarende energikilder. 
Siden 2014 har vi reduceret vores samlede klima- 
påvirkende udslip med 13 %. Den største reduktion 
af klimapåvirkningen har at gøre med vores 
transporter internt i koncernen. Kinnarps er den 
største aktør på markedet, som kan tilbyde et eget, 
fuldt udbygget transportsystem. Det betyder, at 
vi selv kan optimere vores transporter – udform-
ning og ruter – med hensyn til klimapåvirkning. 
Kinnarps-produkterne lastes som et puslespil uden 
kartoner, hvilket muliggør en lastningsgrad på 90 %. 
I stedet anvender vi tæpper som emballage, tæpper, 
som vi tager med hjem og genanvender. Det sparer 
os og kunderne for 6,5 ton emballage hver dag. På 
vejen tilbage til fabrikkerne fylder vi transporterne 
med materiale fra vores leverandører. Vi har investe-
ret i nye lastbiler og kører hovedsageligt på diesel 
med iblandet tallolie for at mindske påvirkningen 
af klimaet. Transporterne omfatter produkterne fra 
varemærkerne Kinnarps og Drabert. 

UDFORDRING
Det globale klimamål indebærer, at den globale 
temperaturstigning skal holdes under 2 grader og 

helst stoppe på 1,5 grader. Bevidstheden omkring 
spørgsmålet er stor i samfundet, men der mangler 
fortsat tydelige initiativer. Vi oplever, at der ofte 
er langt fra politiske beslutninger på EU-niveau til 
realiseringen i form af praktiske løsninger og incita-
menter. Den største enkelte udfordring er, at mange 
af de aktuelle processer er afhængige af fossile 
brændstoffer, også i Kinnarps-koncernen. Vi skal 
fortsat arbejde på at finde nye, fossilfrie alternativer 
til vores produktion og vores transporter. Det kræver 
nye og mere effektive teknikker og større adgang til 
vedvarende brændstoffer. Samtidig er der imidler-
tid behov for langsigtede politiske spilleregler for 
vedvarende brændstoffer, som gør dem konkurren-
cedygtige i forhold til fossile brændstoffer. 

KG EMBALLAGE SPARES VED  
HVER TRANSPORT, FORDI KINNARPS  

BRUGER FILTTÆPPER

266

Den største reduktion af klimapåvirkningen har at gøre med vores transporter. 
I vores Kinnarps-biler har vi en lastningsgrad på 90 %.
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VIRKNINGEN AF  
INTELLIGENTE KLIMAVALG  

LAVERE KULDIOXIDUDSLIP
Hvis du vælger produkter, der 
fremstilles med klimaintelligente 
materialer, energieffektiv produk-
tion og optimerede transporter, 
bidrager du til at opfylde det 
fælles globale klimamål. 

MINDRE EMBALLAGE
Kinnarps egne transporter, ”de 
blå biler”, er optimeret med hen-
blik på at mindske klimapåvirk-
ningen. Vores chauffører tager 
sig også af emballagen, så vi kan 
sikre en energieffektiv genindvin-
ding. Derudover slipper kunderne 
for selv at bortskaffe den.  

VEDVARENDE ENERGI
Flere af vores fabrikker opvarmes 
med overskudstræ fra vores egen 
virksomhed. En vedvarende ener-
gikilde, der reducerer udslippet af 
fossil kuldioxid. 

NØGLETAL



90%

31

LANGSIGTET MÅL. I 2030 ER VI KLIMANEUTRALE I SAMTLIGE PROCESSER OG VIRK- 

SOMHEDER. MÅLET ER KOBLET TIL FN’S BÆREDYGTIGHEDSMÅL 7 ”VEDVARENDE ENERGI  

TIL ALLE” SAMT TIL BÆREDYGTIGHEDSMÅL 13 ”BEKÆMP KLIMAFORANDRINGERNE”.  

VI ARBEJDER KONTINUERLIGT PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGER I HELE VORES VIRKSOM- 

HED OG HAR AMBITIONER OM AT BENYTTE EN STØRRE ANDEL ENERGI FRA VEDVARENDE KILDER.

RESSOURCEOPTIMERING VED 
LASTNINGSGRAD I EGNE BILER*

* Kinnarps egne udgående transporter

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
Omhyggelig leveranceplanlægning og pakning 
med udgangspunkt i leveringsrækkefølge muliggør 
vores konstant høje lastningsgrad. Da vi anvender 
tæpper og pap som emballeringsmateriale og har 
en gennemtænkt pakketeknik, kan vi desuden laste 
produkterne meget tæt pr. kubikmeter og få plads til 
flere produkter i hver lastbil. Vi har i årets løb øget 
mængden af materiale, som vi tager med hjem fra 
leverandører til vores fabrikker, når vi har leveret til 
kunder. Vi er desuden begyndt at køre flere eksterne 
speditionsopgaver for at fylde vores transporter 
endnu bedre efter levering til kunder. 

u	MÅL
Det er vores ambition at øge lastningsgraden i vores 
hjemtransporter. Derfor vil vi indføre et system, som 
letter planlægningen, og selv påtage os ansvaret for 
og planlægge alle transporter. Vi vil også søge flere 
eksterne speditionsopgaver.

NØGLETAL

El 114,5
Briketopvarmning 93,0
Fjernvarme 9,3
Naturgas 0,7
Fyringsolie 3,9
Gasolie 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Benzin 1,4
Biogas 0,1

Enhed: TJ

ENERGIFORBRUG  
I ORGANISATIONEN*

* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,  
Worms, Tranås, Vinslöv, ISO-certificerede salgskontorer  

i Sverige, Norge, Storbritannien og Frankrig. 

u	ANALYSE OG OPFØLGNING 
I vores produktionsenheder i Kinnarp, Skillingaryd 
og Worms har vi helt vedvarende opvarmning 
ved forbrænding af eget overskudstræ. Oliefyr 
benyttes som reserve i tilfælde af afbrydelser eller 
reparationer. Materias fabrik i Tranås opvarmes 
med jordvarme. Andre enheder opvarmes med 
fjernvarme, el, gas eller olie. Gasolie benyttes 
til lakeringsproces og opvarmning i Jönköping. 
13 % af det samlede brændstofforbrug består af 
vedvarende brændsler i form af ren biogas eller 
iblanding af biodiesel i fossil diesel. 

u	MÅL
Det er vores mål at energikortlægge virksomheden 
og reducere vores forbrug af energi med 10 % frem 
til 2020.
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UDLEDNING AF CO2-ÆKVIVALENTER (TONS)* 
* Produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv, 

ISO-certificerede salgskontorer i Sverige, Norge, Storbritannien og Frankrig. 
Ifølge Greenhouse Gas Protocol scope 1 og 2. www.ghgprotocol.org

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
I alt har vi reduceret vores klimapåvirkende udslip med 13 % 
siden basisåret 2014. Den største reduktion har at gøre med 
vores transporter. Dette skyldes blandt andet, at vi har investeret 
i 16 nye Euro 6-lastbiler, som er mere brændstofeffektive. I vores 
egne lastbiler er vi gået over til diesel med en højere iblanding 
af biodiesel. Næste skridt er at indføre ren biodiesel i vores 
transporter, og her er vi i gang med at undersøge mulighederne.  
I de nye biler findes der også et avanceret førerstøttesystem, som 
hjælper føreren med at overholde fartgrænser ved hjælp af GPS. 
 I årets løb har vi brugt mere olie end normalt. Det skyldes,  
at vi har udført reparationer på fyringskedlerne til briketter.  
I vores fabrikker afholdes der regelmæssigt energimøder for at 
identificere muligheder for energieffektivisering; på fabrikken  
i Worms har vi derfor gennemført en energikortlægning. På 
fabrikken i Skillingaryd har vi investeret i et nyt klimaanlæg, 
hvilket indebærer en årlig strømbesparelse på 162 GJ. Det 
er vigtigt at vedligeholde trykluftsystemer. Ved at lytte efter 
utætheder har vi i årets løb tætnet 37 lækager – ifølge vores 
beregninger har det indebåret besparelser på 1093 GJ. I Kinnarp 
har vi energieffektiviseret ved at installere nye rør og intelligent 
styring af vores UV-lakering. Vi har endda ændret styringen af 
spånudsugningen ved vores nye sav, så den kun arbejder, når der 
faktisk saves. Sammenlagt indebærer disse energieffektiviseringer 
en reduktion af koncernens samlede energiforbrug på ca 1 %.

u	MÅL
I 2020 er udledningen reduceret med 20 % sammenlignet med 2014.

NØGLETAL

MÅL 2020

(TON)
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KLIMAGUIDEN
Disse tre områder har størst betydning for produkternes klimapåvirkning.

MATERIALEVALG
Vælg fortrinsvist træ, som er et 
vedvarende materiale med lav 
klimapåvirkning igennem hele 
værdikæden.

PRODUKTION
Kontrollér, hvilke energiformer 
producenten anvender til el, 
opvarmning og processer, og 
hvor energieffektiv produktionen 
er. Energiformerne bør være 
fossilfrie og vedvarende. 

TRANSPORT
Korte transportstrækninger  
for materialer og komponenter 
til produktionen giver mindre 
klimapåvirkning. Transporter 
med vedvarende brændstoffer 
og brændstofeffektive køretøjer 
samt høj lastningsgrad er også 
en effektiv måde at reducere 
CO2-udledningerne på. 

Opbevaringsserien Space fra Kinnarps er klimaeffektiv, for så vidt angår både produktion 
og transport. Den fremstilles på vores energieffektive fabrik i Kinnarp og transporteres til 
kunden med vores egne lastbiler, som drives af 50 % biodiesel. Space består derudover 
hovedsageligt af træ, som er et vedvarende materiale.
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NÅR DU VÆLGER OS, FÅR DU ET SUNDT ARBEJDSMILJØ  

UDEN UNØDVENDIGE KEMIKALIER. MEDARBEJDERNE FÅR  

DET BEDRE OG KAN ARBEJDE MERE KONCENTRERET. 

VI VIL IKKE ANVENDE NOGEN FORM FOR MATERIALER,  

SOM PÅVIRKER MENNESKER ELLER MILJØ NEGATIVT.

3
RENE MATERIALER
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Mange materialer og produkter indeholder stoffer, 
som påvirker miljøet og menneskers sundhed. 
Disse stoffer kan forekomme i råvarerne fra begynd-
elsen eller komme til undervejs  fremstillingen af 
møblerne. De påvirker ved direkte kontakt eller ved 
afgivelse til luften. I møbelbranchen forekommer 
særligt ofte VOC (Volatile Organic Compounds), 
dvs. flygtige organiske opløsningsmidler. VOC 
forekommer i forskellige typer lim og lak og afgives 
til indåndingsluften, og de kan forårsage hoved- 
pine og koncentrationsbesvær. 

I Kinnarps-koncernen har vi reduceret VOC-
forbruget med 47 % siden 2012. Bare i 2016 er 
brugen af VOC i vores egne produktionsenheder 
reduceret med 10 %.

Vores produkter indeholder ingen af de skade-
lige stoffer, der er med på Reachs kandidatliste, 
som er en fortegnelse over særligt farlige stoffer. 
Det rapporterede nøgletal henviser til vores egne 
produktionsanlæg i Kinnarp, Skillingaryd og Worms 
og gælder for varemærkerne Drabert og Kinnarps. 
De øvrige varemærker i koncernen arbejder aktivt 
med rene materialer ved egen leverandøropfølgning 
og ved at følge kriterierne i The Better Effect Index. 

UDFORDRING 
Kemikalier anvendes i lak, lim og farve for at skabe 
overflader, der kan tåle væsker og rengøringsmidler. 
Dette er egenskaber, som er vigtige i miljøer, hvor 
der stilles høje krav til rengøring og desinfektion – 
f.eks. sygehuse, skoler og restauranter. Denne form 
for modstandsdygtig overfladebehandling lever 
imidlertid ikke op til de førende miljømærkningers 
krav. Vores største udfordring er at udvikle over-
fladebehandlinger, som både kan leve op til strenge 
miljøkrav og høje kvalitetskrav.

PLAST
Polstringen til mange af varemærkerne Kinnarps  
og Draberts stole støbes på vores eget anlæg  
i Skillingaryd. Vi har fravalgt det sundhedsfarlige 
isocyanat TDI og anvender det ”mildere” MDI, som 
giver en mere sikker produktion. Skummet er frit for 
brandhæmmere. Samtlige plasttyper i koncernens 
møbler skal være frie for bisfenol A og ftalater.

TRÆ
Ved fremstilling af spånplader anvendes der lim, 
som indeholder formaldehyd. Alle vores spånplader 
opfylder kravene iht. E1, hvilket er ensbetydende 
med en meget lav afgivelse af formaldehyd. Mange 
af pladerne har halverede E1-værdier eller endnu 
lavere.

METAL
Hexavalent krom er allergi- og kræftfremkaldende. 
Derfor anvender vi udelukkende trivalent krom, som 
er et bedre alternativ, i vores produkter.

TEKSTIL
Alt stof i Kinnarps Colour Studio er frit for brand-
hæmmere og AZO-farvestoffer. Vi anvender i 
stedet uld, som er naturligt brandhæmmende, 
eller polyesterstof med en brandbeskyttende 
fiberkonstruktion. 69 % af stoffet i kollektionen 
Kinnarps Colour Studio er miljømærket med enten 
EU Ecolabel eller Oeko-tex.

ELEKTRONIK
Elektronik indeholder metaller og kemikalier, som 
kan skabe miljø- og sundhedsproblemer. Vi stiller 
krav om, at vores leverandører følger RoHs- 
direktivet, som begrænser eller forbyder brugen af 
visse tungmetaller og brandhæmmere i elektronik. 
Bly, kviksølv, cadmium, hexavalent krom samt 
brandhæmmerne PBB og PBDE må ikke anvendes.   

69%
AF ALT STOF I KINNARPS  

COLOUR STUDIO ER MÆRKET MED  

EU ECOLABEL ELLER OEKO-TEX
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u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
I 2016 er brugen af VOC på vores egne 
produktionsenheder reduceret med 10 %. 
I Skillingaryd er brugen halveret ved 
udskiftning af opløsningsmiddelbaseret lim 
med vandbaseret lim og smeltelim. I Worms 
fortsætter udskiftningen af rengøringsmidler 
med 100 % opløsningsmiddel til varianter 
med 19 % og 5 %. I Kinnarp har vi nået målet 
med at reducere forbruget af rensefortynder 
til rengøring af lakmaskiner med 30 % pr. 
rengøring.

På fabrikken i Kinnarps bruger vi UV-
lakering på plane, finerede overflader, hvilket 
giver en slidstærk overflade og meget lave 
mængder VOC. 

Kinnarps Capella og Serie P er testet i 
klimakammer, hvor vi har målt, hvilke kemikalier 
de afgiver. Testresultatet ligger langt under 

grænseværdierne, hvilket betyder at de har 
meget lave emissioner af VOC og desuden  
giver point i bygningscertificeringen LEED. 
NC Nordic Care har udskiftet syrehærdende 
lakker med mere miljøvenlige vandbaserede 
lakker på flere produkter. 

Stolen Entrada fra Drabert blev tidligere 
fremstillet med lim, der var baseret på 
opløsningsmiddel. Denne lim er i løbet af 
2016 skiftet ud med en smeltelim, der ikke 
er klassificeret som negativ for miljøet eller 
sundheden. Det giver et bedre arbejdsmiljø 
både for dem, der fremstiller stolen, og dem,  
der bruger den. 

u	MÅL
I 2020 skal udledningen af VOC være reduceret 
med 20 % i forhold til basisåret 2015.

FORBRUG AF OPLØSNINGSMIDLER (VOC, TONS)*

* Nøgletallet vedrører vores egen produktion i Kinnarp, Skillingaryd, Worms (Drabert og Kinnarps)

LANGSIGTET MÅL. I 2030 BRUGER VI I KINNARPS-KONCERNEN INGEN 
MATERIALER, DER ER KLASSIFICERET SOM SUNDHEDS- ELLER MILJØFARLIGE, 

ELLER SOM PÅVIRKER SUNDHED OG MILJØ NEGATIVT. MÅLET ER KOBLET TIL FN’S 
BÆREDYGTIGHEDSMÅL 12, ”BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION”, SOM HAR 
TIL FORMÅL AT SIKRE EN ANSVARSBEVIDST OG EFFEKTIV FORVALTNING AF NATURLIGE 
RESSOURCER. ET MÅL, SOM VI SKAL NÅ VED INNOVATIV PRODUKTUDVIKLING OG 
NYE METODER I PRODUKTIONEN. 

NØGLETAL

MÅL 2020

(TONS)

RESULTATET AF RENE MATERIALER
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47%
REDUKTION AF OPLØSNINGSMIDLER  

SIDEN 2012

BEDRE ARBEJDSMILJØ
Hver eneste dag kommer vi i kon-
takt med kemikalier i forskellige 
produkter. Forskere har fundet 
sammenhænge imellem hormon-
forstyrrende stoffer og fedme, 
type 2-diabetes, hormonrelateret 
kræft, forplantningsproblemer, 
allergi og astma. Med rene  
materialer mindskes risikoen for,  
at mennesker bliver syge. 

ØGET PRODUKTIVITET
Forskning har vist, at medarbej-
dernes evne til at tænke og træffe 
beslutninger øges i miljøklassifi-
cerede bygninger, idet udlednin-
gen af opløsningsmidler (VOC) 
er mindre, og CO2-indholdet 
lavere (NIH, National Institute of 
Environmental Health Sciences).

RESULTATET AF RENE MATERIALER

ENKLERE CERTIFICERING
Stadigt flere ejendomsejere vil 
bæredygtighedscertificere deres 
bygninger, f.eks. iht. LEED. Her 
stilles der krav til indeluftens 
kvalitet og til, hvor mange kemi-
kalier indretningen må afgive. Her 
spiller indretningen en stor rolle. 
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GUIDEN TIL RENE 
MATERIALER

UNDGÅ!
FTALATER. Benyttes som blødgørere i plast og 
gummi. Forekommer også i farve og lim. Mistænkes  
for at være hormonforstyrrende. 

BRANDHÆMMERE. Benyttes på tekstiler og plast. 
Visse er hormonforstyrrende.

BISFENOL A. benyttes i plast, lak og lim.  
Hormonforstyrrende.

FORMALDEHYD. Kan forekommer i limede spån- 
plader, i tekstil og i læder. Er allergifremkaldende ved 
hudkontakt og kræftfremkaldende. 

FLYGTIGE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER 
(VOC). Findes i farve, lak, lim og rengøringsmidler. 
Kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og dårlig 
luftkvalitet. 

KEMIKALIER PÅ REACHS KANDIDATLISTE.  
Spørg producenten, som har oplysningspligt iht. 
gældende lovgivning.

VÆLG!
MILJØMÆRKEDE PRODUKTER. Möbelfakta  
og NF Environnement er gode alternativer. 

VANDBASERET LAK. Afgiver ingen eller meget  
lave emissioner af VOC.

LAMINATPLADE. Hvis der stilles meget høje krav  
til rengøring med væske og desinfektionsmidler, kan  
du erstatte lakerede overflader med højtrykslaminat.

MILJØMÆRKET STOF. EU Ecolabel og Oeko-tex  
sikrer, at stoffet er frit for skadelige kemikalier.
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Kontorstolen Entrada II fra Drabert, opbevaringsmodulet Space og 
skrivebordet Oberon fra Kinnarps. Entrada blev tidligere fremstillet  
med lim, der var baseret på opløsningsmiddel. Denne lim er i løbet  
af 2016 skiftet ud med en smeltelim, der ikke er klassificeret som  
farlig for sundhed eller miljø. Det giver et bedre arbejdsmiljø både  
for dem, der fremstiller stolen, og dem, der bruger den.
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2016 var Kinnarps på besøg i Almedalen for at debattere kemikalier i møbler  
og øge offentlighedens kendskab til deres påvirkning af vores sundhed. Vi vil 
gerne have, at flere bliver opmærksomme på spørgsmålene og stiller krav til  
rene materialer i deres indretning! En undersøgelse, som vi selv har udført,  
viser at mange svenskere – 9 ud af 10 adspurgte – er urolige over kemikalier  
i produkter, men at bare halvdelen (49 %) er klar over, at møbler kan afgive  
eller indeholder sundhedsskadelige kemikalier. Vi fortalte også om, hvordan 
Kinnarps arbejder med rene materialer i udvikling og produktion – og så bød  
vi på sandwich. Snitterne var bagt med mel, som var lavet af vores egen stol 
Embrace, fremstillet i FSC®-certificeret birk. Så rent, at man kan spise det. 
Fibrene får du med oven i købet!

BAG VORES  
EMBRACE-BRØD!

DET SKAL DU BRUGE
20 g gær eller 1 spsk. rugsurdej
1 spsk. mørk sirup
Ca 4,5 dl vand
1/2 dl birkemel fra Kinnarps
1,5 dl groft rugmel (øko)
3 dl rugsigtemel (øko)
2 dl hvedemel (øko)
1 tsk. havsalt

SÅDAN GØR DU
Gæret smuldres i en bunke  
og opløses i lunkent vand.
Tilsæt birkemel, sirup og 
salt. Ibland derefter resten af 
ingredienserne, og lad dejen 
hæve ved stuetemperatur i ca. 1 
time. Hvis du bruger surdej, skal 
hævetiden fordobles. Ælt dejen, 
og læg den i den ønskede form, 
lad den hæve i ca. 45 min, eller til 
brødet ser færdighævet ud. Stil 
ovnen på 180°. Bag i 50 min., eller 
til brødet har fået en fin skorpe. 
Tag brødet ud af formen, og lad 
det hvile natten over.

Embrace – utroligt god. 
Da vi udviklede Embrace, stillede vi 
meget høje krav til konstruktion og 
materialer. Alle benyttede materialer 
skulle opfylde miljømærkningernes krav, 
og vi har verificeret alle de benyttede 
deles indhold. 
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4
SOCIALT ANSVAR

NÅR DU VÆLGER OS, ER DU SIKKER PÅ, AT PRODUKTERNE ER LAVET 

I GODE ARBEJDSMILJØER. VI STOLER IKKE PÅ ALT, HVAD MAN 

FORTÆLLER OS, MEN KONTROLLERER VED SELVSYN UDE HOS  

VORES LEVERANDØRER. INDEN LÆNGE HAR VI KONTROLLERET  

ALLE VORES HØJRISIKOLEVERANDØRER. 
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Vi vil være sikre på, at alle vores produkter er produ-
ceret under socialt acceptable vilkår med gode ar-
bejdsbetingelser, ordentlig løn og forsikringer. Vores 
sociale ansvar omfatter ikke bare arbejdsvilkårene 
på vores egne anlæg, men også hos leverandører 
i alle led. Den slags kræver imidlertid viden. Det er 
ikke nok med en skriftlig garanti fra leverandøren – 
hvis vi har den mindste grund til at tro, at forholdene 
ikke er rigtige, er det vores ansvar at følge op og 
sørge for forbedringer. Det sker i form af risikoana-
lyser og revisioner på stedet.  

ARBEJDSMÅDE
Alle vores leverandører skal skrive under på vores 
Supplier Code of Conduct. Her klargør vi, hvilke 
forventninger og krav vi stiller til leverandøren med 
hensyn til socialt ansvar. Regelsættet er baseret 
på FN’s Global Compact. Udover disse grundkrav 
stiller vi også materialespecifikke krav, på grundlag 
af miljømærkninger, til de materialer, der leveres. Vi 
indkøber i vid udstrækning materialer og kompo-
nenter, som forarbejdes og/eller monteres i vores 
egen produktion, men vi indkøber også færdige 
produkter. Kravene er imidlertid de samme, og vi 
kortlægger leverandørkæden helt ned til kompo-
nentfremstillingen. Derefter udføres risikovurdering 
af leverandørerne. Den baseres på fremstillingspro-
cessen, branchekendskab og det land, som produk-
tionen finder sted i. Hvis vi vurderer, at der foreligger 
en højere risiko for, at kravene i vores regelsæt ikke 
opfyldes, gennemfører vi en revision på stedet hos 
leverandøren. Revisioner gennemføres også hos 
alle nye leverandører. Revisionerne på stedet hos 
virksomhederne har flere formål, bl.a. at klarlægge 
risici og skabe grundlag for reduktion af risici. 
Udgangspunktet er at give leverandørerne mulighed 
for at udvikle sig og dermed opfylde samtlige krav. 
Revisionerne resulterer i en rapport med eventuelle 
afvigelser, som leverandøren skal udbedre. Hvis kra-
vene ikke opfyldes, og leverandøren ikke udbedrer 

manglerne, ophører aftalen. Hvis der er tale om en 
ny leverandør, indgås aftalen slet ikke.

LEVERANDØROPFØLGNING I LITAUEN
Et eksempel på vellykket leverandørrevision 
er den formpressede plade til bordet Viper fra 
Materia. Ved den første revision hos leverandøren 
i Litauen opdagede vi både store og små afvigel-
ser. Der var bl.a. ikke gennemført brandøvelse, 
sikkerhedsdatablade fandtes kun på kontoret og 
ikke i produktionen, standarden på frokoststue, 
omklædningsrum og brusebad var lav, og der var 
ingen åndedrætsværn til personalet, der arbejdede 
i nærheden af lakeringen. Leverandøren foretog 
udbedringer, og ved en opfølgende revision, som 
vi udførte i løbet af 2016, kunne vi konstatere, at 
leverandøren havde sørget for mange forbedrin-
ger. Disse havde bl.a. form af nye omklædnings-
rum, nyt personalespiserum og udskiftning af 
ventilationssystem med henblik på reduktion af 
støvmængden. Der var også blevet arbejdet en del 
på øget viden om arbejdsmiljø, gennemført bran-
døvelser og sørget for, at førstehjælpsudstyr var til 
rådighed på flere steder i produktionen. Desuden 
var der nu åndedrætsværn til alt personale, som 
arbejder ved og i nærheden af lakeringen. De store 
afvigelser var med andre ord udbedret.  

79%
 AF VORES HØJRISIKOLEVERANDØRER  
HAR GENNEMGÅET EN GRANSKNING
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UDFORDRING
Effektiv social ansvarsbevidsthed indebærer, at det 
ikke er nok at stille krav. Vi er nødt til at følge op og 
sikre, at kravene faktisk overholdes. Branchen skal 
generelt blive bedre til at følge op. 

Behovet for endnu bedre opfølgning gælder 
naturligvis Kinnarps-koncernens egen virksomhed. 
Vi bør vide, hvor komponenten faktisk er fremstillet, 
og hvordan forholdene ser ud på stedet. Derfor er vi 

af og til nødt til at indhente viden om leverandørkæ-
den længere end til første leverandørled. En specifik 
udfordring for møbelbranchen er, at mange mindre 
møbelkomponenter, f.eks. skruer og beslag, frem-
stilles i Kina. Kina er et marked, som er vanskeligt 
at kontrollere, og et eksempel på et land med højere 
risiko vedr. arbejdsbetingelser og lønniveau. Her  
er det vigtigere at kontrollere overholdelsen.

Viper fra Materia er et af de produkter, der har gennemgået en 
leverandørrevision på stedet, hvilket resulterede i flere forbedringer. 
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 79%

LANGSIGTET MÅL. I 2030 HAR VI ET GODT ARBEJDSMILJØ, SOM BIDRAGER 
POSITIVT TIL SAMFUNDSUDVIKLINGEN, PÅ STEDER, HVOR VI ER AKTIVE OG HAR 
VORES SAMARBEJDSPARTNERE. MÅLET ER KOBLET TIL FN’S BÆREDYGTIGHEDSMÅL 
8 OG 10 ”ANSTÆNDIGE ARBEJDSVILKÅR OG ØKONOMISK VÆKST” SAMT ”MINDRE 

ULIGHED”. VI SKAL NÅ MÅLET VED AT KORTLÆGGE OG RISIKOVURDERE VORES 
LEVERANDØRKÆDE, HERUNDER VED AT FØLGE OP PÅ STEDET. ET NÆRT SAMARBEJDE  
MED VORES LEVERANDØRER ER GRUNDFORUDSÆTNINGEN FOR AT KUNNE BIDRAGE  
TIL GODE ARBEJDSFORHOLD.

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
Størstedelen af vores leverandører befinder sig  
i det nordlige Europa. En mindre del af vores 
leverandører er hjemmehørende i Kina. Vi har for 
at kunne arbejde direkte i forbindelse med disse 
leverandører etableret et indkøbskontor i Shanghai. 
Dermed opnår vi lokal forankring med forståelse  
for sprog og kultur, hvilket letter udviklingsarbejdet  
i samarbejde med leverandørerne. 

Resultaterne af de gennemførte revisioner 
viser, at forholdene hos vores leverandører generelt 
er udmærkede. Det mest almindelige er mindre 
mangler med forbindelser til brandsikring – f.eks. 
blokerede brandposter eller brandudstyr, som ikke 
er markeret. Det forekommer også, at værnemidler 
ikke benyttes, selv om de er tilgængelige. I Asien 
kan der derudover forekomme andre mangler 
vedr. arbejdstider, da dette er almindeligt med 
migrantarbejdere. Arbejdsmiljømangler ved 
kemikaliehåndtering forekommer også i form 
utilstrækkeligt beskyttelsesudstyr. Når vi 

foretager opfølgninger på leverandørernes trufne 
forholdsregler, kan vi se, at der er sket forbedringer, 
og at vores arbejde har virkning. 
Materia, NC Nordic Care og Skandiform indkøber 
både komponenter og færdige produkter. Her er 
der også udført revisioner hos underleverandører, 
og vi har undervist og hjulpet leverandørerne med 
at udføre egne regelmæssige revisioner hos deres 
underleverandører.

Af 15 nye leverandører i 2016 har vi revideret 
seks. Det betyder, at der er ni leverandører tilbage, 
som skal granskes. Vi fokuserer på leverandører 
af materialer og komponenter, og vi har i årets løb 
arbejdet på at koncentrere forretningerne hos de 
leverandører, som bedst lever op til vores krav. Det 
giver os mulighed for at udbygge samarbejdet.

u	MÅL 
I 2020 skal 100 % af den højrisikoklassificerede 
indkøbsvolumen være kontrolleret ved en revision. 

ANDEL AF INDKØBSVOLUMEN (I SEK) MED KLASSIFIKATION SOM HØJRISIKO, 
HVOR DER ER FULGT OP PÅ ADFÆRDSKODEKSET MED REVISION*

* Indkøb til produkterne i vores eget sortiment
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ANSVARSGUIDEN

RISIKOLAND
Fremstilles produktet i, eller indeholder det komponenter fra et land,  

som står på BSCI’s liste over risikolande?
(Business Social Compliance Initiative er et europæisk  

forretningsdrevet samarbejdsinitiativ for virksomheder, der vil  
forbedre arbejdsforholdene i den globale leverandørkæde.)

ARBEJDSMÅDE
Er produktet arbejdsintensivt? Forekommer der omfattende manuelt  
eller ufaglært arbejde, hvilket kan indebære risiko for børnearbejde? 
Forekommer der sæsonarbejde og migrantarbejdere på markedet?

KEMIKALIER 
Indeholder produktet store mængder kemikalier, eller er det på andre 

måder forbundet med større sundheds- eller miljørisici?

I disse situationer bør du være særligt opmærksom. 
Spørg, om der er udarbejdet systemer for at sikre,  

at de forskellige krav overholdes.

GOD SAMVITTIGHED
Hvis du stiller krav til socialt 
ansvar, bidrager du til at 
menneskerne, der har frem-
stillet produkterne, har gode 
arbejdsbetingelser og et godt 
arbejdsmiljø.

HOLDNINGSÆNDRING
Sociale krav modvirker usund 
konkurrence og mindsker antallet 
af leverandører, der ikke lever op 
til deres sociale forpligtelser.

VIRKNINGEN AF  
SOCIALT ANSVAR

Pausegymnastik hos Materia i Tranås.
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5
GENBRUG

NÅR DU VÆLGER OS, KAN DU SPARE PÅ DINE RESSOURCER.  

VI HJÆLPER DIG MED AT ISTANDSÆTTE OG GENBRUGE GAMLE  

MØBLER. DET, SOM DU IKKE LÆNGERE BEHØVER, SÆLGES VIDERE  

ELLER GENVINDES PÅ EN ANSVARLIG MÅDE. VI HAR TÆNKT OS  

AT BLIVE BRANCHENS BEDSTE TIL AT SKABE CIRKULÆRE  

LØSNINGER OG PRODUKTER, DER HOLDER LÆNGERE. 
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5 96%
 AF VORES RESTMATERIALE 

GENVINDES ELLER BRUGES TIL  
ENERGIPRODUKTION

Ressourcebesparelse i form af genbrug og istand-
sættelse er en global megatrend. Udviklingen 
understøttes af EU, som netop nu udarbejder nye 
kriterier for offentlige indkøb af kontormøbler. 
Kriterierne, som er en guide til grønne offentlige 
udbud, tager udgangspunkt i ét grundlæggende 
spørgsmål: Har din organisation virkelig behov for 
at købe nyt? Eller kan I istandsætte og genanvende? 

THE BETTER LOOP
Som en af Europas største leverandører af indret-
ningsløsninger vil vi tilbyde en forretningsmodel og 
serviceydelser, som efterkommer kundernes efter-
spørgsel efter undersøgelse, istandsættelse og 
opgradering. I vores tilbud ”The Better Loop” har vi 
samlet serviceydelser og materialer, som muliggør 
cirkulære møbelstrømme og forlænger produkternes 
levetid. Vi har identificeret tre strategiske områder 
inden for rammerne af ”The Better Loop”; Re:fresh, 
Re:use og Re:cycle.  

I 2016 har vi derudover påbegyndt arbejdet på 
at udvikle en ny cirkulær forretningsmodel. Arbejdet 
er endnu ikke klart, men det er vores ambition at 
integrere den cirkulære måde at tænke på i alle  
led. Vi vil hjælpe vores kunder med at spare på 
ressourcerne og forlænge levetiden på de produkter, 
der er i omløb.

UDVIKLINGSPROJEKT
Som en del af forstudiet har vi deltaget i projektet 
”Cirkulär affärsinnovation för regionala møbel-
flöden” (Cirkulær virksomhedsinnovation for 
regionale møbelflow) sammen med Victoria Swedish 
ICT AB. I projektet har vi undersøgt, hvordan virk- 
somheder kan skabe arbejdspladser, rentabilitet 
og konkurrencedygtig produktion ved at reducere 
ressourceforbruget kraftigt. 

I samarbejde med vores kunder har vi også kort-
lagt forretningsmodeller og tilbud, som bygger 
på genbrug, opgradering og istandsættelse. Vi 
har også deltaget i projektet  ”Hållbar industriell 
utveckling” (Holdbar industriel udvikling), som blev 
gennemført i samarbejde med miljøafdelingen 
i Västra Götalands amt og Industrial Development 

Den lydabsorberende skærm Prim består af 50 % genvundet materiale. 25 % er overskudstekstil fra vores fabrik 
i Skillingaryd, og 25 % er genvundet PET-plast.
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RE:USE 
Vi tilbyder en investering, hvor 
vi gennemgår, hvilke produkter 
der kan genbruges i den nye 
indretning.

RE:FRESH 
Visse produkter kan med enkle  
midler opgraderes eller istand-
sættes, f.eks. ved omlakering, 
vask eller ombetrækning.  
Et gammelt bord kan få en ny 
bordplade eller nyt styreudstyr. 
En stol kan få nye armlæn.

GENBRUGSGUIDEN
Sådan skaber vi ”The Better Loop” 

PRODUKTERNE SKAL HOLDE GOD KVALITET, HAVE ET FORMSPROG,  
DER HOLDER OVER TID, OG DET SKAL VÆRE MULIGT AT GENANVENDE 
OG ISTANDSÆTTE SAMT UDSKIFTE SLIDTE DETALJER.

Center. Projektet bestod af en forundersøgelse 
vedrørende genbrug af møbler. Vi har bl.a. i sam- 
arbejde med kunder identificeret, hvilket kvalitets-
niveau der er acceptabelt, for at møbler skal kunne 
genanvendes.
Fundamentet til vores cirkulære tilbud lægges i 
udviklingsarbejdet, hvor vi allerede i dag bestræber 
os på at skabe produkter med lang levetid. Produkt-
erne skal holde god kvalitet, have et formsprog, 
der holder over tid, og det skal være muligt at 
genanvende og istandsætte samt udskifte slidte 
detaljer. Alle komponenter skal i forbindelse med 
endelig genvinding uden videre kunne separeres 
og genbruges. Dette arbejde styres igennem vores 
designstrategi. 

I øjeblikket måles genvindingen i vores virksom-
hed udelukkende i form af nøgletal, som har direkte 
kobling til materialegenvinding med tilknytning til 
vores virksomhed og produktion. 

 I takt med at vores cirkulære forretningsmodel 
implementeres, bliver det en udfordring at også 

rapportere genbrug og istandsættelse i form af 
relevante nøgletal.

UDFORDRING
Den absolut bedste måde at mindske et produkts 
miljøpåvirkning på er at forlænge dets levetid. Vores 
branche har, som så mange andre, i lang tid arbejdet 
efter lineære arbejdsgange og forretningsmodeller. 
Det betyder, at der ikke er nogen effektiv infra-
struktur til at imødekomme markedets ønsker om 
istandsættelse og genbrug. Projekterne risikerer at 
blive besværlige og dyre. Hvis det bliver dyrere at 
istandsætte og genbruge end at købe nyt, mindskes 
kundernes tilbøjelighed til at vælge genbrug. 
Kinnarps-koncernens vigtigste udfordring er at 
udvikle nye ressourceeffektive produkter og tilbud 
til virksomheder, som er i kraftig forandring, både 
organisatorisk og teknisk. Nye arbejdsmetoder og 
digitale tendenser stiller øgede krav til, at vi skal 
være lydhøre og og i stand til hurtigt at tilpasse 
vores forretningsmodel. 

RE:CYCLE
Når alle andre muligheder for 
genbrug eller genfremstilling er 
udtømte, er der kun én ting tilbage, 
nemlig genvinding. Ved hjælp  
af seriøse samarbejds partnere  
sørger vi for, at produkterne  
separeres og genvindes på en 
ansvarsbevidst måde. 
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LANGSIGTET MÅL. I 2030 ER ALLE VORES INDRETNINGSLØSNINGER OG 
SERVICEYDELSER EN DEL AF ET CIRKULÆRT FLOW. MÅLET ER KOBLET TIL FN’S 

BÆREDYGTIGHEDSMÅL 12 ”BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION”. VI ARBEJDER FOR 
AT NÅ MÅLET PÅ AT UDVIKLE OG VIDEREUDVIKLE CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER, 
PRODUKTER, INDRETNINGSLØSNINGER OG SERVICEYDELSER. DET ER VORES AMBITION 
AT BRUGE FLERE GENVUNDNE MATERIALER I VORES PRODUKTER OG AT FINDE FREM TIL 
INNOVATIVE MÅDER AT BRUGE DET OVERSKUDSMATERIALE PÅ, SOM OPSTÅR I VORES 
VIRKSOMHED. 

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
Vi har nået målsætningen om, at 30 % af vores 
affald skal til materialegenvinding. Dette skyldes 
delvist, at vi sender mere affald til materialegenvin-
ding end tidligere, men også at brugen af briketter 
fremstillet af overskudstræ fra vores produktion i 
Kinnarp, Skillingaryd og Worms er faldet. Materialet, 
der sendes til losseplads, består hovedsageligt af 
aske fra vores fyr. Mængden af affald, der sendes 
til losseplads, er steget noget, hvilket hovedsa-
geligt skyldes affald, der er opstået i forbindelse 
med renovering af fyrene i Kinnarp og Skillingaryd. 
Madaffald er en lille del af den samlede mængde 
affald, men den håndteres ved kompostering eller 

biogasproduktion. I Kinnarp er vi begyndt at samle 
IT-udstyr og sende det til genvindere, som gen-
bruger produkterne i stedet for bare at genvinde 
materialerne. Vi reducerer også mængden af em-
ballagemateriale ved at transportere produkter fra 
varemærkerne Kinnarps og Drabert i filttæpper,  
som vi bruger igen, når varen er leveret til kunden. 

u	MÅL 
Vores fortsatte udfordring er at holde mængden 
af affald til materialegenvinding på det aktuelle 
niveau. Det er derfor vores mål at stabilisere os over 
30 % affald til materialegenvinding frem til 2020.  
På sigt skal intet affald sendes til losseplads. 

ANDEL MATERIALE TIL GENVINDING AF SAMLET MÆNGDE AFFALD*

* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv. ISO-certificerede  
salgskontorer i Sverige, Norge, Storbritannien og Frankrig.

MATERIALE  
TIL GENVINDING

MATERIALE TIL  
ENERGIPRODUKTION

LOSSEPLADS

FARLIGT AFFALD

KOMPOSTERING
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GENVUNDET MATERIALE I PRODUKTION* 

* Indkøb af råvare til produktionen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv.

MAGNESIUM STØBT
ALUMINIUM

STÅL

NØGLETAL

u	ANALYSE OG OPFØLGNING   
Vi bestræber os på at bruge genvundet 
materiale i vores produkter. Mulighederne 
begrænses imidlertid af tilgængeligheden på 
markedet, men også af at materialerne ikke 
lever op til vores kvalitetskrav. Muligheden for 
at anvende genvundet metal er relativt stor, 
og vi bruger eksempelvis 100 % genvundet 
magnesium i kontorstolen Capella. Genvundet 
plast lever dog sjældent op til vores kvalitets- 
og miljøkrav, og derfor bruges sådant materiale 
kun i mindre udstrækning, f.eks. i hylstre. Inden 
for vores forskellige virksomheders rammer 
undersøger vi mulighederne for at udnytte 
overskudsmaterialer fra produktionen i nye 
produkter. Et eksempel er Materias taburet 

Patch, som vi fortæller mere om på side 80. En 
stoftype i vores sortiment, som er fremstillet 
i 100 % genvundet polyester. Der findes flere 
genvundne stoftyper, men de kan ofte ikke leve 
op til vores kvalitetskrav; de har ofte mangler i 
farveægtheden og i farveskalaernes kontinuitet. 
Kvaliteter en vigtig bæredygtighedsfaktor, fordi 
stoffet skal holde og se godt ud i lang tid. I 
takt med at teknikkerne bliver bedre, forventer 
vi at kunne inkludere flere genvundne og 
genanvendelige tekstiler, der lever op til vores 
kvalitetskrav. Vi deltager i forskningsprojekter, 
som bl.a. har til formål at udvikle genvundne 
biobaserede tekstiler.

** Støbt aluminium varierer mellem 60-95 % genvundet  
 afhængigt af leverandør og komponent.

SPÅNPLADER
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FORØGET LEVETID
Den bedste måde at reducere et 
produkts miljøpåvirkning på er 
at bruge det i lang tid. Produkter, 
som kan istandsættes eller 
friskes op, har bedre levetid. 

LANGSIGTET INVESTERING
Produkter, der kan ændres i takt 
med indretningen, får også et 
længere liv. Det bør være muligt 
at ændre eller tilføje dele for at 
opnå et nyt udseende, f.eks. at 
skifte stof eller bordplade.

VIRKNINGEN AF GENBRUG

ANSVARSBEVIDST 
GENVINDING
At bruge genvundne materialer 
og sikre, at produktet kan 
genvindes, når dets levetid er 
forbi, er en god måde at reducere 
ressourceforbruget på.

** Støbt aluminium varierer mellem 60-95 % genvundet  
 afhængigt af leverandør og komponent.
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6
NÅR DU VÆLGER OS, SKABER DU KREATIVE  

ARBEJDSMILJØER MED MASSER AF ENERGI.  

VORES ERGONOMISKE LØSNINGER GØR,  

AT MEDARBEJDERNE TRIVES OG GØR EN BEDRE  

INDSATS. I EN TID, HVOR HJULENE HELE TIDEN  

DREJER HURTIGERE, SKABER VI NYE,  

INNOVATIVE PRODUKTER, DER SÆTTER  

MENNESKET I CENTRUM. 

ERGONOMI
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ERGONOMI

Når vi udvikler vores produkter, tager vi hensyn 
til hele mennesket. Vi arbejder ud fra et helheds-
perspektiv, hvor vi ikke bare tager udgangspunkt 
i koppen, men også er opmærksomme på alle 
menneskets behov – selv de psykiske. Stadigt flere 
firmaer og organisationer vælger at skifte til akti-
vitetsbaserede kontorer, hvor medarbejderne kan 
være mere fleksible og mobile, arbejde individuelt 
eller deltage i møder. Den traditionelle personlige 
arbejdsplads, hvor man bruger samme skrivebord 
og stol hver dag, erstattes af mange alternative 
arbejdspladser med forskellige udformninger, som 
afhænger af hvad medarbejderne vil lave. Med den 
rette udformning skaber aktivitetsbaserede konto-
rer forudsætninger for forøget kreativitet og effek-
tivitet. Effektiviteten på et aktivitetsbaseret kontor 
er ifølge en undersøgelse udført af Superlab 14 % 
højere i sammenligning med klassiske kontorbåse. 

Med flere årtiers erfaring i at udvikle ergonomi-
ske produkter har vi unikke forudsætninger for at 
tilvejebringe og videreudvikle alle det aktivitetsba-
serede kontors muligheder. Det gør vi ved at skabe 
fleksible løsninger, som giver individet mulighed 
for at styre dets situation og mindske risikoen for 

stress – blandet i kraft af Kinnarps Next OfficeTM.  
Brugeren kan selv bestemme, om vedkommende vil 
arbejde lydløst og koncentreret, deltage i et møde 
eller være social.

Lydmiljøet er vigtigt for øget trivsel og mindsket 
stress på arbejdspladsen. Vi kontrollerer produk-
ternes indvirkning på lydmiljøet ved at måle deres 
lydabsorberende egenskaber. Vi, myndigheder og 
kunder kan siden hen sammenligne resultaterne 
imellem forskellige produkter i det varemærkeuaf-
hængige værktøj Acoustic Facts. 

UDFORDRING
Sverige har været foregangsland inden for ergo-
nomisk design, og for de fleste i branchen er det 
en selvfølge at anlægge en ergonomisk synsvinkel 
i produktudviklingen. Vigtigheden af ergonomi er 
velkendt på nordiske arbejdspladser – men det er 
langt fra alle, der kan tilbyde en arbejdspladsergo-
nom. Nye iagttagelser, som viser hvor vigtigt det er 
for sundheden at rejse sig og bevæge sig i arbejds-
dagens løb, er ikke lige kraftigt forankret blandt 
virksomheder og deres medarbejdere, og her har vi 
et fælles oplysningsarbejde foran os. 

I forskellige former for åbne eller fleksible konto-
rer er der altid en risiko for øget stress i form af høje 
støjniveauer, eller for at medarbejderne ikke ved, 
hvor de skal arbejde fra den ene dag til den næste. 
Når en arbejdsstation skal anvendes af mange, 
bliver det vanskeligere at imødekomme behovet for 
individuelle ergonomiske indstillinger. Produkterne 
skal være meget enkle at forstå og indstille – ellers 
er der stor risiko for, at brugerne ignorerer ergono-
mien. Udviklingen i retning af fleksible kontorer og 
mindre kontorarealer er gået hurtigt, og derfor er det 
vigtigt at følge op på virkningerne.

Boullée er et multifacetteret møbel, som kombinerer 
en ergonomisk balancebolds egenskaber. Formen 
modvirker monotont stillesiddende arbejde og giver  
en dynamisk siddeoplevelse, hvor du kan vippe og 
balancere på møblet ved hjælp af din kropsvægt. 

14%
HØJERE EFFEK TIVITET  

I AK TIVITETSBASEREDE  
KONTORER SAMMENLIGNET MED 
TR ADITIONELLE ”KONTORBÅSE”
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LANGSIGTET MÅL. DET ER VORES MÅL AT SKABE ARBEJDSMILJØER, SOM BIDRAGER  

TIL SUNDHED OG VELBEFINDENDE FOR ALLE, DER OPHOLDER SIG I DEM. MÅLET ER 

KOBLET TIL FN’S BÆREDYGTIGHEDSMÅL 3 ”SUNDHED OG VELBEFINDENDE”. VI BEGYNDER MED 

VORES DESIGNSTRATEGI, SOM TAGER UDGANGSPUNKT I MENNESKETS ADFÆRD OG BEHOV. 

VORES VÆRKTØJ ER ”INKLUDERENDE DESIGN” – ERKENDELSEN AF AT ALLE MENNESKER OG 

KROPPE ER FORSKELLIGE. ENHVER BRUGER SKAL KUNNE TILPASSE MØBLERNE EFTER SINE 

BEHOV FOR PÅ DEN MÅDE AT MINDSKE RISIKOEN FOR ARBEJDS- OG BELASTNINGSSKADER. 

UDVIKLINGEN FINDER STED I NÆRT SAMARBEJDE MED ERGONOMER, FORSKERE OG DESIGNERE.

NØGLETAL

NPS    =    % AMBASSADØRER   –   % KRITIKERE

KRITIKERE PASSIVE AMBASSADØRER

KUNDEUNDERSØGELSE: NET PROMOTOR SCORE*

* Nøgletallet vedrører markederne Sverige, Norge, Danmark,  
Polen, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz og Belgien.

u	ANALYSE OG OPFØLGNING 
Vores evne til at holde vores kundeløfte måler vi 
i primært ved hjælp af vores kundetilfredsheds-
undersøgelse, NPS. Det stillede spørgsmål er: 
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os  
til en kollega eller ven?

Kinnarps-koncernens kundetilfredsheds-
undersøgelse (baseret på 1.025 svar) viser, 
at vores kunder er både tilfredse og loyale. 
Undersøgelsen gav os en Net Promotor Score 
på 26, hvilket er en forbedring i forhold til 
foregående år (25). Resultatet kan betragtes 
som udmærket. Til sammenligning betragtes en 
NPS over 0 som god og et resultat på 0-10 som 
normalt. Højt præsterende virksomheder har en 
NPS på over 50. Vi måler også vores Customer 
Satisfaction Index (CSI), som i år steg til 8,0 
(skala 0-10). Også dette må betragtes som et 
udmærket resultat. 

u	FORBEDRINGER I ÅRETS LØB
I 2016 har vi fokuseret på at forbedre kunde-
tilfredsheden på tre områder. Opfølgning på 
leverancer for at sikre, at kunden er tilfreds. 
Håndtering af reklamationer for at forkorte 
svartiderne og håndtere uoverensstemmelser 
hurtigere. Forøge kundernes kendskab til vores 
omfattende miljøarbejde og fordelene ved 
det. Vi har for hvert område udarbejdet lokale 
handlingsplaner for at arbejde med forbedringer 
baseret på den feedback, vi får. 

u	MÅL 
Det er vores mål at opnå niveauet svarende til 
højt præsterende virksomheder, dvs. et NPS  
på 50, frem til 2020.

MÅL 2020
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NØGLETAL

VIRKNINGEN AF GOD ERGONOMI

SUNDERE MEDARBEJDERE
Ergonomiske løsninger giver friskere  
og mere kreative medarbejdere og 
bidrager til mindre sygdom og færre 
sygedage. 

ATTRAKTIV ARBEJDSGIVER
En inspirerende og sund arbejds-
plads styrker virksomhedens 
varemærke. Det bliver lettere 
at fastholde og tiltrække nye 
talenter. 

ØGET TRIVSEL
God ergonomi er afgørende for  
at lykkes med et aktivitetsbaseret 
kontor. Hvis medarbejderne føler 
sig hjemme, nemt kan tilpasse 
arbejdspladserne og selv kan vælge, 
hvornår de vil være sociale eller 
arbejde koncentreret, forbedres 
trivslen og produktiviteten.

Stolen deciBel, som er formgivet af Ruud Ekstrand for Skandiform, er ikke 
bare en stol – den fungerer også som akustikløsning. Under sædet er der 
anbragt et effektivt lydabsorberende materiale, som reducerer forstyrrende 
baggrundslarm og støj. 
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ERGONOMIGUIDEN
TILSK YND TIL BE VÆGELSE
Kroppen er skabt til bevægelse, belastning og variati-
on. En undersøgelse foretaget af Texas A&M Health 
viser, at produktiviteten kan øges med 46 %, hvis vi 
får mulighed for at skifte imellem at stå og sidde. 
Elektriske hæve-/sænkeborde mindsker risikoen for 
problemer med hjerte-/karsygdomme og er godt for 
ryg, skuldre og nakke. 

LET AT FORSTÅ
Møblerne, f.eks. borde og kontorstole, skal være lette 
at håndtere og indstille – ellers er der risiko for, at 
de ikke bruges, og at den positive virkning dermed 
udebliver. Dette er særligt vigtigt i aktivitetsbaserede 
kontorer uden faste arbejdspladser. 

KONTORSTOLE, DER FØLGER KROPPEN
Alle mennesker har forskellige siddestillinger, og 
kroppen har godt af at skifte stilling ofte. Vælg en 
kontorstol, som kan følge kroppen, og som brugeren 
kan justere for at opnå en personlig pasform. Det skal 
være muligt at indstille højden, sædets dybde og hæld-
ning, ryglænet, nakkestøtten og vippemekanismens 
modstand. 

ST YR PÅ LYDNIVE AUET!
Planlæg akustiske løsninger og ”stille rum”. Ifølge 
undersøgelsesvirksomheden Leesman fandt 70 % af 
de adspurgte kontoransatte, at lydniveauet er det mest 
forstyrrende på arbejdspladsen. Det koster tid og ener-
gi. British Council of Offices har regnet ud, at bedre 
akustik ville kunne forbedre produktiviteten i britiske 
virksomheder med to procent. 

DET RETTE LYS PÅ RETTE STED
Et lys, der gør det lettere at se, og som ikke blænder, 
er vigtigt for at have energi til at arbejde. Det rette lys 
i den rette mængde kan også gøre medarbejderne 
friskere ved øget kortisolproduktion. Vælg armaturer, 
som medarbejderne selv kan indstille. 
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I FØRSTE RÆKKE 
MED BÆREDYGTIGT 
DESIGN
Vi vil være bedst til bæredygtigt design. Med vores forskellige varemærker bliver det 
enkelt at skabe helhedsløsninger med fokus på bæredygtighed, funktion og æstetik. 
Ved kombination og sammenstilling af produkter fra de forskellige kollektioner kan 
arkitekter og indretningseksperter skabe unikke miljøer, som afspejler kundens  
vision og værdier.

KINNARPS-KONCERNEN

Embrace er en flere  
gange prisbelønnet stol 
fra Kinnarps, fremstillet  
i FSC®-mærket træ.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

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

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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Kinnarps-koncernen omfatter seks forskellige vare-
mærker: Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC 
Nordic Care og Skandiform. Samarbejdet om bære-
dygtighedsspørgsmål er vores store styrke. Vi moti-
verer hinanden og deler vores viden med hinanden. 
Sammen kan vi tage ordet og sætte dagsordenen, 
når vi mener, at der mangler gode løsninger i bran-
chen. Som søskende i en fremsynet virksomheds-

gruppe kan vi også drage nytte af de ressourcer, der 
er til rådighed til miljøovervågning, produktudvikling 
og testvirksomhed. Vores tendensrapporter sætter 
fingeren på fremtiden og inspirerer os til innovative 
løsninger, som imødekommer udviklingen i sam-
fundet, og som vil fungere i lang tid fremover. De 
mange internationale designpriser, som vi er blevet 
belønnet med, beviser, at det lykkes for os.

FREMRAGENDE DESIGN FRA KINNARPS-KONCERNEN 2015-2017
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EN VÆRDIKÆDE,  
SOM ER UNIK  
I BRANCHEN
Virksomhederne i Kinnarps-koncernen har en fælles værdikæde, som forenkler 
bæredygtighedsarbejdet for vores kunder og samarbejdspartnere. Vi finder hele  
tiden nye løsninger, som giver bedre virkning. Hvor andre ser en stol eller et skrive- 
bord, ser vi hundrede forskellige måder at forandre på. Forandringer, der påvirker  
dig, dine medarbejdere og samfundet på en positiv måde. Samtidig giver vi naturen  
en bedre mulighed for at gøre sin del. 

KINNARPS-KONCERNEN

DESIGN FREMSTILLING DISTRIBUTION

SALGRÅVARER
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DISTRIBUTION GENBRUG

ANVENDELSESALG

Værdikæden beskriver, hvordan vi i Kinnarps-
koncernen tager ansvar igennem hele processen – 
fra produkterne designes, produceres og leveres,  
til det er på tide for dem at komme på pension.  

DESIGN RÅVARER

Vi udvikler produkter, der er ergonomiske og 
dynamiske, og som lader brugeren gøre produktet 
til sit helt eget. Vi stiller meget høje krav til kvalitet 
og materialevalg for at sikre en lav miljøpåvirkning. 
Det skal være enkelt at separere og genvinde de 
indeholdte materialer. Med innovativt design har vi 
også skabt nye produkter af gammelt overskuds-
materiale.

Virkning. Med ergonomisk optimerede produkter 
skaber vi arbejdsmiljøer, hvor alle mennesker har 
det godt. Produkter, som har bruges i lang tid, har 
en lavere miljøpåvirkning.

Vi stiller meget strenge miljøkrav til de materialer, 
der anvendes i produkterne, og vi arbejder med 
certificeret træ fra en verificeret og risikoevalueret 
kilde. Mange stoftyper er miljømærkede. Genvundet 
metal anvendes i videst mulige udstrækning, og 
polstringen fremstilles i egen produktion, hvilket 
giver fuld kontrol over materialet.

Virkning. Produkter fremstillet i rene materialer 
bidrager til en sundere kvalitet på indeluften, et 
bæredygtigt skovbrug og en bedre forvaltning  
af jordens ressourcer.
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I koncernen undgår vi miljøfarlige og sundheds-
skadelige stoffer i alle produktionsprocesser. 
Virksomhederne arbejder på at forbedre arbejds-
miljøet: Materia, NC Nordic Care og Skandiform er 
eksempelvis arbejdsmiljøcertificeret, og fabrikken 
i Kinnarp har opnået optimale resultater i SMETAs 
etiske gennemgang. Alla leverandører skal under-
skrive koncernens adfærdskodeks, og vi følger  
op på, at det efterleves. 

Virkning. Produkterne fremstilles på en retfærdig 
og ansvarsbevidst måde igennem hele kæden.  
Vi skaber et sundere arbejdsmiljø for vores med- 
arbejdere og kunder ved at undgå unødvendige 
kemikalier.

Kinnarps Next OfficeTM-analyseværktøj gør det  
muligt i samarbejde med kunden at udforme en  
aktivitetsbaseret løsning, som stemmer overens 
med virksomhedens behov. Flere salgsselskaber  
i koncernen er ISO-certificerede og arbejder for 
bedre kvalitet og mindre miljøpåvirkning. Vi har  
bl.a. skiftet til energieffektiv belysning i mange  
af vores showrooms.

Virkning. Med en løsning, som tager udgangspunkt 
i organisationens og medarbejdernes behov, skabes 
en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives bedre 
og bliver mere kreative og produktive.

I vores eget logistiksystem leveres produkterne fra 
fabrikken i Kinnarp med en meget høj lastnings-
grad – over 90 %. I stedet for engangsemballage 
vikles filttæpper omkring produkterne. Disse bliver 
efterfølgende taget med tilbage og brugt igen. På 
vejen tilbage til fabrikkerne fylder vi lastbilerne med 
materiale fra vores leverandører eller med eksternt 
gods. Lastbilerne køres primært på diesel med en 
iblanding af 50 % biodiesel. Transporter for vores 
andre varemærker udføres af en ekstern partner.

Kinnarps-koncernens brede sortiment giver mange 
muligheder for tilpasning og indretningsløsninger, 
som sætter mennesket i fokus. Lydabsorberen-
de elementer er et eksempel på, hvordan vi kan 
skabe gode arbejdsmiljøer, som mindsker stress 
og forbedrer velbefindendet. Med strenge krav til 
materialer og ved at undgå overflødige kemikalier 
kan vi bidrage til en sund indeluft.

Virkning. Rene materialer, ergonomi og fleksible 
løsninger, der imødekommer individets behov,  
skaber forudsætninger for kreative og sunde 
arbejdsmiljøer.

Produkter med godt design og høj kvalitet kan  
genanvendes flere gange. Visse produkter kan 
enkelt opgraderes eller istandsættes – f.eks.  
ved at udskifte bordplader, stolesæder eller skifte 
aftageligt betræk. Produkter, som ikke længere  
kan bruges, håndteres og genvindes på en  
ansvarsbevidst måde.

Virkning. Gode møbler hører ikke til på en losse-
plads. Ved at genanvende eller istandsætte  
et produkt forlænger vi levetiden. På den måde  
sparer vi på både naturens og kundens ressourcer.

Virkning. Filttæpperne gør, at kunderne aldrig 
behøver at håndtere tom emballage – og samtidig 
spares 6,5 tons emballagemateriale hver dag.  
Biodiesel bidrager til en lavere klimapåvirkning.

FREMSTILLING

SALG

DISTRIBUTION

ANVENDELSE

GENBRUG
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I STEDET FOR ENGANGSEMBALLAGE VIKLES  
FILTTÆPPER OMKRING PRODUKTERNE.  
DISSE BLIVER EFTERFØLGENDE TAGET MED  
TILBAGE OG BRUGT IGEN.
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KINNARPS-KONCERNENS VAREMÆRKER
Kinnarps kundetilbud om funktionelle helheds-
løsninger til arbejdspladsen omfatter alla 
koncernens varemærker. 

Varemærkerne Kinnarps, Drabert og 
MartinStoll udvikles og produceres i Kinnarp, 
Skillingaryd, Jönköping og Worms. I Tranås 
udvikles Materia og NC Nordic Care, og i 
Vinslöv finder udviklingen af varemærket 
Skandiform sted.

 
FRIHED UNDER ANSVAR
Hvor og hvordan produkterne fremstilles og 
leveres varierer imellem varemærkerne, men 
vi påtager os ansvaret for hele værdikæden og 
arbejder på at skabe bedre virkning.

Alle varemærkerne forventes at følge 
koncernens grundværdier, ejerdirektiver og for-
retningsstrategi. Alle arbejder med vores fælles 
værdikæde som pejlemærke, men da produkti-
onsforholdene er forskellige – flere varemærker 
indkøber hele produkter eller dele til produkter-
ne – er der behov for individuelle løsninger. 

Det betragter vi som en fordel, fordi hver 
virksomhed har mulighed for at optimere 
bæredygtighedsarbejdet under hensyntagen til 
egne forudsætninger. I de virksomheder, som 
indkøber hele produkter, kommer der eksempel-
vis større fokus på kontrol i leverandørkæden 
og mærkninger. 

ADFÆRDSKODEKS
Vi baserer vores adfærdskodeks på FN’s 
Global Compact. Vi har for at tydeliggøre vores 
forventninger sammensat en Supplier Code 
of Conduct, som alle vores leverandører skal 
acceptere og underskrive. Vi har et whistleblow-
er-system, som giver personer i virksomheden 
mulighed for at rapportere eventuelle overtræ-
delser af kodekset anonymt og uden risiko for 
repressalier. Vi har i 2016 modtaget tre whistle-
blower-indberetninger og udredt dem.

BRANCHE- OG SAMFUNDSENGAGEMENT
Som en af Europas største leverandører af ind-
retningsløsninger til arbejdsmiljø er det vores 
ansvar at drive udviklingen. Vi er eksempelvis 
medlemmer af internationale FSC®  og engage-
ret i svenske FSC’s bestyrelse og derudover ak-
tive i Möbelfaktas tekniske komité og arbejds-
grupper for udvikling af mærkningssystemet 
Möbelfakta. Vi er medlemmer af den svenske 
branche- og arbejdsgiverorganisation TMF og 
den europæiske brancheorganisation FEMB. Vi 
arbejder aktivt med udvikling og harmonisering 
af standarder for kvalitet på møbler i Sverige 
igennem SIS, i Europa igennem CEN og globalt 
igennem ISO.

INTRESSENTDIALOG OG VÆSENTLIG-
HEDSANALYSE
Vi er regelmæssigt i dialog med vores interes-
senter for at identificere de spørgsmål, der er 
vigtige for dem, og som påvirker eller påvirkes 
af vores aktiviteter. Vores vigtigste interes-
sentgrupper er kunder, medarbejdere, ejere, 
leverandører, myndigheder, samfund, långivere 
og forhandlere. Dialogen har form af undersø-
gelser, interviews, fokusgrupper og løbende 
møder i de daglige aktiviteter. De identificerede 
spørgsmål evalueres og prioriteres ud  fra 
betydningen for interessenterne og ud fra vores 
vurdering af betydningen for Kinnarps økono-
miske, miljømæssige og sociale virkninger. De 
områder, som Kinnarps og vores interessenter 
betragter som mest væsentlige, er: ergonomi 
og kundesundhed, produkt- og servicekvalitet, 
kemikalier, social ansvarsbevidsthed i leveran-
dørkæden, energieffektivitet og udledninger, 
produktmærkning, cirkulær økonomi og gen-
vundne materialer, ansvarsbevidst fremstillet 
træråvare, arbejdsmiljø samt langsigtet og 
ansvarsbevidst handlen. 

SOM EN AF EUROPAS STØRSTE LEVERANDØRER  
AF INDRETNINGSLØSNINGER TIL ARBEJDSMILJØ  
ER DET VORES ANSVAR AT DRIVE UDVIKLINGEN.
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+

-OMKOSTNINGER TIL RÅVARER, 
HANDELSVARER OG  

ANDRE OMKOSTNINGER
-2 432 332 200

SAMLEDE LØNNINGER OG  
GODTGØRELSER

-955 762 502     

SAMLEDE SOCIALE AFGIFTER OG  
PENSIONER
-309 833 039    

RENTEOMKOSTNINGER
-8 069 100

SKATTER
-14 579 738

ØKONOMI

NETTOOMSÆTNING
3 813 401 382     

SALG AF MØBLER
3 795 434 863     

EJENDOMSUDLEJNING
17 966 519  

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

I alt 1435 885 2320

PERSONALE

Mænd
Samlet antal  

medarbejdereKvinder

Mænd
Samlet antal  

medarbejdereKvinder

LEDERE

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

I alt 144 52 196

65 % AF MEDARBEJDERNE ER UNDER OVERENSKOMST

ARBEJDSMILJØHÆNDELSER

Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøet på vores 
anlæg. En del af arbejdet består i at registrere og håndtere 
hændelser med henblik på udredning af begivenheder og 
identifikation af mulige forbedringer. Hændelser forekom-
mer hovedsageligt i produktionen, hvor relativt store mæng-
der materialer håndteres manuelt. Statistikken omfatter 
også hændelser af mindre alvorlig karakter som lettere 
snitskader, klemskader eller snublen. De fleste hændelser 
er relativt enkle og resulterer ikke i fravær fra arbejdet. Vi 
mangler derimod statistik over mistede dage som følge 
af arbejdsmiljøskader. Alle hændelser udredes for at sikre, 
at de ikke forekommer igen. Alvorlige ulykker anmeldes til 
national myndighed i overensstemmelse med gældende 
lovgivning. Også tæt på-hændelser og risikoobservationer 
registreres, dvs. når en ulykke næsten er indtruffet, så vi 
kan arbejde proaktivt. Tæt på-hændelserne er dog ikke 
indeholdt i den rapporterede statistik.  

ANTAL HÆNDELSER I 2016: 61
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Kinnarps-koncernen har producerende anlæg i Sverige og Tyskland samt et indkøbs-  
og konstruktionskontor i Kina. Salgsdatterselskaber findes i 11 lande, og vi er desuden 
repræsenteret via forhandlere i 32 andre lande. Hovedkontoret ligger i Kinnarp.

Hovedkontor

Leverandører

KINNARPS HOLDING AB

KINNARPS GMBH
KINNARPS AB

Kinnarps/Drabert/MartinStoll

SALES SUBSIDIARIES

MATERIA AB SKANDIFORM AB NC NORDIC CARE AB

MATERIA GROUP AB

Datterselskab

Forhandlere
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6764 68
20152014 2016

MEDARBEJDERINDEKS (MI)*
* Medarbejderundersøgelse for Kinnarps AB  

(produktionsanlæg og hovedkontoret)  
og salgsdatterselskaber i 10 lande. 

u	ANALYSE OG OPFØLGNING 
Kinnarps medarbejderindeks har også udviklet sig positivt 
i løbet af 2016 med et indeks på 68 sammenlignet med 67 
(2015) og 64 (2014). Et indeks på 60 til 100 betragtes som 
høj arbejdsglæde, og resultatet er også bedre end gennem-
snittet (64) i svenske virksomheder. Svarprocenten var på 
hele 87 %, hvilket er meget højt. Det tyder på et stort engage-
ment, selv om vi har en stor og meget udbredt organisation 
med mange forskellige produktionsanlæg og salgsorgani-
sationer. Årets måling viser også, at Kinnarps samlet set har 
en højere andel motiverede medarbejdere i sammenligning 
med 2015. Opfattelsen er, at vi er mere effektive både med 
hensyn til organisation, arbejdsmåde og mål. Vores grund-
værdier er godt forankrede, og medarbejderne opfatter deres 
fysiske arbejdsmiljø som mere tilfredsstillende end tidligere. 
I årets undersøgelse har vi endvidere noteret muligheder 
for forbedringer. Visse arbejdsgrupper skal arbejde med at 
forankre Kinnarps værdier i det daglige arbejde. Vi skal også 
understrege udviklingsmulighederne inden for virksomhe-
den. Vi skal for at skabe endnu større engagement være 
tydeligere med hensyn til, hvordan man som medarbejder 
kan påvirke resultaterne og have indflydelse på sit arbejde. 
Dette er i overensstemmelse med vores varemærkeløfte:  
At vi skaber arbejdsmiljøer, der resulterer i succes og  
velbefindende.

u	MÅL
I 2020 er vores medarbejderindeks 70. Målet er  
omformuleret, da vi har nået 68 tidligere end forventet.

NØGLETAL
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KINNARPS

LABORATORIET GØR 
UDBUD ENKLERE”
Kinnarps Test & Verification Center er et af få akkrediterede møbellaboratorier i Sverige. 
Her testes ikke bare møbler fra Kinnarps. Andre virksomheder er også velkomne!

”
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Kinnarps testlaboratorium blev akkrediteret af 
SWEDAC allerede i 1994. Dengang var det Sveriges 
første interne testlaboratorium for møbler. Det 
indebærer, at man har tilladelse til selv at teste og 
udfærdige rapporter iht. de prøvningsstandarder, 
som er omfattet af akkrediteringen. 

”Lidt forenklet kan man inddele vores virksom-
hed i to dele. ’Trykken og pusten’ – det vil sige tekni-
ske tests og målinger, som hjælper os med at sikre 
produkternes funktion og kvalitet – og sammenstil-
ling af al nødvendig dokumentation omkring vores 
certificeringer, herunder bl.a. Möbelfakta GS, NF og 
CE-mærkning. Det betyder, at vi skal have styr på 
alt. Hvis et møbel skal mærkes med Möbelfakta, er 
vi ansvarlige for alle verifikationer – fra kvalitets- og 
miljøkrav til socialt ansvar og leverandøropfølgning. 
Det er også meget almindeligt, at visse kunder eller 
markeder har specifikke krav. I sådanne situationer 
udfører vi nødvendige tests for at verificere det 
efterspurgte”, fortæller Daniel Landberg, som leder 
arbejdet.

Laboratoriet har fem medarbejdere; Daniel, tre 
prøvningsteknikere samt en person, er arbejder 
på fuld tid med bæredygtighedskrav, miljøkrav og 
udbudsstøtte. 

VIGTIG UDBUDSSTØTTE
Kinnarps Test & Verification Center spiller en strate- 
gisk vigtig rolle for Kinnarps-koncernens bæredygtig- 
hedsarbejde og betjener alle koncernens vare-
mærker. Det forekommer imidlertid også, at andre 
virksomheder betror laboratoriet deres testopgaver 
– virksomheden er upartisk og kan derfor også 
tilbyde konsulentarbejde. 

Testlaboratoriet er en forudsætning for, at kon- 
cernen kan drive innovativ produktudvikling, og 
aktiviteterne har stor gennemslagskraft på alle kon- 
cernens prioriterede bæredygtighedsområder. I tæt 
samarbejde med indkøbs- og udviklingsafdelingerne 
sikres og sammenstilles dokumentationen af 

råvarer og materialer vedr. oprindelse, materialets 
renhed og socialt ansvar. 

HÅRDE PRØVELSER
Krævende tests bidrager til funktionelle produkter, 
som imødekommer både lovpligtige specifikationer 
og Kinnarps-koncernens egne krav til inkluderende 
design for alle typer brugere. I laboratoriet kontrol-
leres også produkternes og materialernes levetid, 
som har stor betydning for mulighederne for lang 
brugstid, genbrug og mindsket klimapåvirkning.

”Produktafprøvningerne er meget værdifulde 
i en cirkulær forretningsmodel, fordi de sikrer, at 
produkterne er af god kvalitet og holder godt over 
tid. En udmattelsestest viser sort på vidt, at både 
produkter og materialer kan holde til den tiltænkte 
slitage og anvendelse.”

PRODUKTAFPRØVNINGERNE ER MEGET VÆRDIFULDE I EN CIRKULÆR 
FORRETNINGSMODEL, FORDI DE SIKRER, AT PRODUKTERNE ER AF GOD 
KVALITET OG HOLDER GODT OVER TID.”

”
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DRABERT

SOM SKABT  
TIL HINANDEN”

”

Drabert er specialiseret i kontorstole. Med en stærk tradition inden for ergonomiske  
og miljøvenlige produkter passer Drabert perfekt i Kinnarps helhedsløsninger.
”Draberts unikke bidrag til koncernen er de egenudviklede, innovative mekanismer.  
Intelligent ingeniørkunst, helt enkelt!, udtaler International Procuct Manager Pehr Gårlin. 

Entrada II er udstyret med en innovativ mekanisme, som gør stolen enkel at indstille og bruge.
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”Ergonomi og bæredygtighed er Draberts vigtigste 
kendetegn – og vi har en lang tradition at falde 
tilbage på. Drabert begyndte at udvikle kontorstole 
allerede i 1915 og er nu blevet kendt på det 
europæiske marked for konceptet med fire punkter 
til en ergonomisk siddestilling. Alt sammen under 
devisen, at ’næste position er den bedste position’, 
forklarer Pehr. 

Kinnarps og Drabert har med andre ord utroligt 
meget til fælles. Draberts virksomhed går også 
hånd i hånd med koncernens værdikæde og bære-
dygtighedsløftet ”The Better Effect”. 

”PLUG & PLAY”
Vi mennesker er dovne af natur, konstaterer Pehr.

”Vi orker ikke at foretage en masse forskellige 
indstillinger på stolen – det bliver helt enkelt ikke 
til noget. Derfor har vi specialiseret os i intelligente 

mekanismer, som er enkle at håndtere. Vores 
kontorstole fungerer efter princippet ’plug and 
play’. På samme måde som det skal være enkelt at 
få gang i en computer eller et stereoanlæg – sæt 
stikket i, tænd for strømmen, og begynd – skal det 
være enkelt at sidde ergonomisk. Et eksempel er 
stolen Entrada II, som har en helt ny, patenteret 
mekanisme, der gør stolen let at bruge.”    

RESERVEDELE NÅR SOM HELST
Tidløst design og kvalitetsmaterialer gør Draberts 
kontorstole til en langsigtet og holdbar investering. 

”Vi er meget omhyggelige med at tilbyde 
reservedele til vores forskellige modeller, så 
kunderne har nemt ved at reparere og friske deres 
stole op. Det er langt bedre end at købe billige stole 
med uklar oprindelse, som går i stykker og skal 
udskiftes hvert femte år.”

TIDLØST DESIGN OG 
KVALITETSMATERIALER 
GØR DRABERTS 
KONTORSTOLE TIL 
EN LANGSIGTET 
OG BÆREDYGTIG 
INVESTERING.”

"
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Indretning fra MartinStoll er kompromisløs – det hele tilpasses for kunden. 
”Med dygtigt udført håndværk og udvalgte materialer skaber vi miljøer, som 
afspejler kundens varemærke og værdier. Miljøer, som lever videre i årtier”, 
fortæller Martin Rau, som er International Procuct Manager hos MartinStoll. 

MARTINSTOLL

EN INVESTERING  
I DET GODE  
HÅNDVÆRK

Senor er en eksklusiv møbelkollektion, 
som er tilpasset til moderne teknologi. 
Design Volker W Eysing.
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MartinStolls indretningsløsninger er eksklusive.  
Du finder dem i repræsentative kontormiljøer  
og i konference- og bestyrelseslokaler. 

”I Europa har vi i lang tid været et af de selv-
følgelige valg til denne form for miljøer. Vi er særligt 
stærke på de tyske, britiske, franske og italienske 
markeder”, fortæller Martin Rau. 

VELORIENTERET KUNDEGRUPPE
Man skulle umiddelbart tro, at kravet om 
eksklusivitet er en bæredygtighedsudfordring –  
ikke mindst med tanke på materialerne. Det er 
imidlertid snarere lige modsat, forklarer Martin Rau.

”Vi anvender samme krav og mærkninger som 
de andre varemærker i Kinnarps-koncernen. Vi har 
et meget bredt udvalg af bæredygtige materialer, 
og i situationer, hvor kunden foreskriver egne 
materialer, drager vi bæredygtighedsaspektet ind  
i diskussionen. Hvis materialet ikke lever op til 

vores krav til bæredygtighed, diskuterer vi dette 
med kunden og foreslår alternativer. De fleste 
kunder er positive. Dette er en tydelig trendens,  
som vi er meget glade for – især med tanke  
på MartinStolls egen historie.”

PIONERER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED
Virksomheden blev stiftet allerede i 1870 af 
Albert Stoll. I 1970’erne udviklede virksomheden 
sig til MartinStoll under ledelse af den visionære 
bestyrelsesformand af samme navn.

”Martin Stoll var meget interesseret i den 
antroposofiske livsstil og lagde stor vægt på netop 
ergonomi, sundhed og menneskets samspil med 
naturen. Han lod bl.a. anlægge en grøntsagshave 
i forbindelse med fabrikken. Det høstede blev 
serveret i personalekantinen. Dette er værdier,  
som har præget vores virksomhed, og som fortsat  
er dybt forankret i varemærkets rygrad.”
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MartinStoll fremstiller tidløse og elegante chef-  
og konferencemøbler med dygtigt håndværk  
og højt detaljeniveau.

GRUNDLAGT. 1870, en del af Kinnarps-koncernen  
siden 2010.

PRODUKTION. Hovedkontor og salg i Worms.  
Produktionen finder sted hos udvalgte, håndværks-
mæssigt tilpassede underleverandører i lokalområdet.  
En vis produktion af stole finder sted på Kinnarps  
anlæg i Worms, Kinnarp og Skillingaryd. 

PRODUKTMÆRKNINGER. Varemærket omfatter 
produkter med GS-mærkning.

Varemærket Kinnarps står for innovative, 
ergonomiske og funktionelle helhedsløsninger  
til arbejdspladsen.

GRUNDLAGT. 1942. 

PRODUKTION. Produkterne til varemærket Kinnarps 
fremstilles på egne fabrikker i Kinnarp – som er 
koncernens største anlæg, Jönköping og Skillingaryd  
i Sverige.

PRODUKTMÆRKNINGER. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement og GS.
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Drabert er specialiseret i innovative kontorstole, 
gæstestole og konferencestole med fremragende 
ergonomisk design. 

GRUNDLAGT. 1889, en del af Kinnarps-koncernen 
siden 2010. 

PRODUKTION. Produkterne til varemærket Drabert 
fremstilles på Kinnarps fabrikker i Worms i Tyskland  
og Kinnarp, Skillingaryd og Jönköping i Sverige.

PRODUKTMÆRKNINGER. Varemærket omfatter 
produkter med GS-mærkning.

Kinnarps arbejder med tre af koncernens  
varemærker; Kinnarps, Drabert og MartinStoll.  
Udvikling og produktion finder sted i Kinnarp, 
Skillingaryd, Jönköping og Worms.

HOVEDKONTOR. Kinnarp.

ANTAL MEDARBEJDERE. 1320 (Medarbejdere  
i Kinnarps AB og Kinnarps GmbH.)

CERTIFICERINGER

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

Skillingaryd ISO 9001, ISO 14001, FSC Chain of Custody

Jönköping ISO 9001, ISO 14001

Worms ISO 9001, ISO 14001

FÆLLES LEDELSE  
OG PRODUKTION
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Taburetten Patch, design Mia Cullin & Axel Bjurström, 
er fuldpolstret med overskudstekstil fra Materias 
polstringsværksted. Taburetten fås i syv farveskalaer,  
og alle betrækkombinationerne er unikke. 
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NYTÆNKENDE ARBEJDE 
MED MATERIALERNE

Materia har ingen egen komponentfremstilling,  
men fokuserer på montage, tilskæring, syning og 
polstring. Derfor består overskudsmaterialet næsten 
udelukkende af tekstil. 

”I 2016 påbegyndte vi et udviklingsprojekt  
medhenblik på at finde anvendelser for overskuds-
tekstilet i nye produkter. Det første produkt er 
taburetten Patch”, fortæller Krister. 

Dagens overskudstekstil er afgørende for, hvilke 
forskellige stoftyper og mønstre der kan kombineres. 
Overskudstekstilet sorteres i syv forskellige farve-
grupper, og netop disse anvendes siden hen til 
Patch. Hver eneste taburet får sin helt egen unikke 
kombination af teksturer og nuancer inden for 
farveskalaen. 

AT VÆLGE ELLER IKKE VÆLGE…
Det er vores mål at bruge så meget som muligt af 
overskudstekstilet til Patch. Vi er dog allerede klar 
over, at vi ikke når op på 100 %. Stof, der indeholder 
mange forskellige farver eller meget store mønstre, 
fungerer ikke med designet, så det må vi sortere fra.”

”Det bliver spændende at se, hvad kunderne 
synes. Om produktet – og den kendsgerning at 
stoffet er fastlagt på forhånd. Vi vil naturligvis hjælpe 
med billeder og materialeprøver i hvert enkelt 
tilfælde.”  

I det øvrige sortiment arbejder Materia slet ikke 
med standardtekstiler – alt stof vælges af kunderne. 

”Derfor forsøger vi at være proaktive og hjælpe 
vores kunder med at træffe gode og bæredygtige 

valg. Vi har omfattende kompetence på området og 
giver gerne gode råd til dem, der måtte være usikre.” 

ET LANGT OG SMUKT LIV
Materias håndværksteknisk dygtige medarbejdere 
er en forudsætning for sparsom omgang med 
materialerne. I polsterværkstedet skabes møbler 
med præcise og slidstærke sømme, som tåler den 
krævende slitage i offentlige miljøer. 

”Et møbel fra Materia skal holde i lang tid –  
både æstetisk og praktisk. Derfor vælger vi kvalitets- 
materialer og er omhyggelige med fremstillingen. 
Med godt stof, god pasform og limet stof kan et 
siddemøbel se lige friskt ud efter mange år, 
forklarer Krister.

”Da vi ikke har nogen egen komponentfrem-
stilling, har vi mulighed for at evaluere de seneste 
tendenser vedrørende materialeudvikling og produk- 
tionsteknik. Vi er meget kræsne i vores materiale-
valg og bestræber os på altid at arbejde med 
materialer, der kan separeres ved slutgenvinding. 
Patch er naturligvis formgivet efter samme 
principper.”

Det er tanken at udvikle flere produkter efter 
samme tema, og hvis der bliver taget godt imod 
Patch, bliver der skruet op for udviklingstakten. 

”Vi har flere idéer!”

Ved brug af materialer på uventede måder udfordrer Materia sig selv og markedet.  
Taburetten Patch er et eksempel – polstret med overskudstekstil fra egenproduktionen.  
”Vi har forenklet kundens valg ved at sortere stoffet i syv forskellige farvegrupper”,  
forklarer produktudviklingschef Krister Jonsson.    

MATERIA
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ARBEJDSMILJØ. 
AT GØRE DET, MAN SELV SIGER!

Hvis man har som mission at skabe innovative og 
udviklende arbejdsmiljøer for kunderne, er man 
naturligvis nødt til at begynde med sig selv. Arbejds-
miljø er et højt prioriteret emne i Materia, som er 
certificeret iht. OHSAS 18001. Certificeringen sikrer, 
at alle arbejdsmiljøregler overholdes, og at der 
arbejdes aktivt med engagement, trivsel og sikker-
hed for personalet. Disse vilkår gælder for alle –  
med samme krav til underleverandørerne som til 
egen virksomhed. Materia har tilbundsgående viden 
om, hvordan kontorer og arbejdspladser kan 

udformes for at skabe inspirerende og sunde 
miljøer, og i virksomhedens egne lokaler i Tranås 
udforskes nye muligheder. Medarbejderne i produk- 
tionen har adgang til flot indrettede omklædnings-
rum, hvor de mødes af fuglesang, og kontordelen er 
udformet til en aktivitetsbaseret arbejdsmåde. Her 
er der heller ingen barrierer imellem de forskellige 
funktioner. En stor glasvæg imellem værkstedet 
og kontoret skaber forudsætninger for indblik og 
samhørighed. 
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Materia repræsenterer der eksperimentelle og 
kreative; et varemærke, som udvider grænserne for 
anvendelighed og arkitektur. Med uforudsigelighed  
og konceptuelt design formgiver og letter Materia  
de dynamiske processer i den moderne virksomhed.

LOKALITET. Tranås

GRUNDLAGT. 1992, en del af Kinnarps-koncernen 
siden 2004.

ANTAL MEDARBEJDERE. 76

PRODUKTION. Hovedkontor, montage, syning 
og polstring i Tranås. Materia har ingen egen 
komponentfremstilling. Alle dele fremstilles af 
underleverandører, mange heraf i lokalområdet. 

PRODUKTMÆRKNINGER. FSC® og Möbelfakta.

CERTIFICERINGER. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC Chain of Custody
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MESTER  
I MÖBELFAKTA
NC Nordic Care er det svenske varemærke, der har flest  
produkter mærket med Möbelfakta. Og det skal blive endnu flere,  
udtaler Tomas Reibring, som er kvalitets- og miljøkoordinator. 
”En stor fordel ved Möbelfakta er, at kravene harmoniseres efter  
udbudsmyndighedens krav – og det forenkler kundens udbud.”

NC NORDIC CARE
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Taburetten Kompis er mærket med Möbelfakta  
og fremstillet i 100 % FSC®-certificeret materiale. 
Det slidstærke stof er fremstillet i 74 % genvundet 
materiale og er også certificeret med Cradle  
to Cradle™ og Oeko-Tex. 

I dag er 125 af sortimentets 170 produkter mærket 
med Möbelfakta, dvs. omkring 75 %. Næsten lige 
så mange, ca. 100 produkter, er mærket med FSC. 
Andelen af mærkede produkter øges kontinuerligt. 

”At vi satser så kraftigt på Möbelfakta skyldes,  
at det er en så omfattende produktmærkning, som 
inkluderer både kvalitet, miljø og socialt ansvar. 
Möbelfakta er en garanti for møbler med høj hold-
barhed og kvalitet og lang levetid. Med Möbelfakta 
kan man også være sikker på, at miljøfarlige stoffer 
er undgået, og at leverandørkæden er kortlagt. 
Leverandørerne er risikovurderet, og der er iværksat 
forebyggende forholdsregler for at kontrollere, at de 
overholder FN’s adfærdskodeks”, forklarer Tomas.

På NC’s websted opstilles produkterne, der er 
mærket med Möbelfakta, som en separat kategori. 

”Kunden kan gå ind på siden og vælge frit. 
Det er hurtigt og enkelt at få besked, og kunderne 
slipper for en lang forespørgselsproces om hvilke 
møbler, der kan leve op til miljøkravene.” 

EN KAMMERAT, DER ALTID STILLER OP
Træ er det dominerende materiale i NC’s produkter 
og udgør dermed en stor del af virksomhedens 
miljøpåvirkning. 

”Vi  skal sikre, at skoven er forvaltet med så stor 
hensyntagen til naturen som muligt, og derfor er vi 
FSC-certificerede og bruger FSC-træ i videst mulige 
udstrækning.”

Den nye taburet Kompis er et udmærket 
eksempel på, hvordan NC arbejder med mærkninger 
i produktudviklingen. Kompis er en sammen-
klappelig taburet, der kan hænges på væggen, 
når den ikke bruges – en pladsbesparende ekstra 
siddeplads eller gæstestol. Kompis er mærket med 
Möbelfakta og er fremstillet i 100 % FSC-mærket 
træ fra ansvarligt forvaltede skove. Stoffet består 
af 74 % genvundet materiale og er certificeret 
med Cradle to Cradle™ og Oeko-Tex. Derudover er 
stoffet utroligt slidstærkt, hvilket er nødvendigt i en 
konstruktion af denne type, fordi stoffet skal bære 
så stor en del af belastningen. 
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NC HAR, SAMMEN MED ANDRE PRODUCENTER, PRESSET PÅ FOR AT  
FÅ LAKPRODUCENTERNE TIL AT INTENSIVERE UDVIKLINGSARBEJDET.

NC Nordic Care udvikler møbler til alle former for offentlige miljøer og er en af de førende på områderne 
pleje og omsorg samt café og restaurant. Møbler, der repræsenterer et legende og moderne formsprog 
med omsorg for menneske, miljø og æstetik. Det er ambitionen at tilbyde møbelkoncepter, der skaber 
tilgængelighed og inkluderer alle. Grundværdierne, der bygger på deltagelse og ansvar, skal afspejles 
tydeligt i produkterne.

LOKALITET. Tranås

GRUNDLAGT. 1950, en del af Kinnarps-koncernen siden 2009.

ANTAL MEDARBEJDERE. 16

PRODUKTION. NC har ingen egen fremstilling.  
Samtlige produkter fremstilles på ordre af nøje udvalgte leverandører.

PRODUKTMÆRKNINGER. FSC® og Möbelfakta. 

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

GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE
”Allerede i designprocessen er genbrugstanken 
med. Sæder og betræk skal være lette at 
udskifte, rengøre eller betrække om. Møblerne 
skal være moderne længe og kunne bruges af 
mange”, ræsonnerer Tomas.  

”Af samme årsag skal vi imidlertid også til- 
byde lakerede træoverflader, som er lette at 
rengøre og tørre af, som som kan tåle des-
infektion. Miljøvenlige, vandbaserede lakker er 
ikke så robuste, og derfor kan der sommetider 
være brug for lidt mere modstandsdygtige 
alternativer som f.eks. syrehærdende lakker. 
Sådanne lakker har en negativ miljøpåvirkning 
og forårsager større udslip af VOC, flygtige 
organiske opløsningsmidler. 

NC har, sammen med andre producenter, 
presset på for at få lakproducenterne til at 
intensivere udviklingsarbejdet. Netop nu forløber 
et samarbejdsprojekt imellem flere møbelprodu-
center, TMF, som er brancheorganisationen for 
træforædlende industri i Sverige, samt produ-
center af lakker og desinfektionsmidler. Sammen 
har man udfærdiget forskellige prøver, som er 
lakeret med vandbaserede lakker, syrehærdende 
lakker og polyuretan-lakker. Disse prøver skal 
testes i Kinnarps laboratorium. 

”Vi håber, at disse tests kan give ny viden, 
som kan være til gavn i produktudviklingen og 
hjælpe branchen fremad på dette område.”



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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DESIGN SOM MODTRÆK 
TIL AFMONTERING OG 
BORTSKAFFELSE
Langsigtet samarbejde med erfarne formgivere er Skandiforms særkende.  
”Vores produkter holder længe både æstetisk og kvalitetsmæssigt, og derved  
modvirker de afmontering og bortskaffelse”, fortæller Bengt Persson, som er 
afdelingsleder ved Skandiform. 

SKANDIFORM

”
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DESIGN SOM MODTRÆK 
TIL AFMONTERING OG 
BORTSKAFFELSE

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune, Ruud 
Ekstrand og Jonas Lindvall er blot nogle af de navn-
kundige designere, der arbejder som formgivere 
for Skandiform. Der er tale om en relativt lille og 
eksklusiv skare. 

”Vi arbejder med erfarne formgivere, som har 
en professionel holdning, og som evner at skue ud 
over de fremherskende tendenser. For os er det 
vigtigt med langsigtede samarbejder, der kan bidrage 
til at udvikle og styrke Skandiforms udtryk og 
særpræg”, forklarer Bengt Persson.

 ”Fordelen ved erfarne formgivere er, at de har 
fremragende materialekendskab, og at bæredygtig-
hedstanken er integreret i deres processer”.

MODERNE KLASSIKER
Det er ambitionen at  tilbyde tidløse produktserier, 
der nemt finder en ny plads, når miljøer forandres. 
Og der er næppe nogen, der med beslutsomhed 
smider Lindvall-klassikeren Oak ud, bare fordi det  
er på tide at renovere? 

”Det er vigtigt, at produkterne kan genbruges.  
Vi har mange gamle bekendtskaber i vores sortiment, 
og mange af dem er designet, så det er enkelt at 
forny og genbruge dem. Et udmærket eksempel 
er modulsofaen Nonstop af Ruud Ekstrand. Den 
har kunnet fås i 25 år nu, og den er stadig meget 
populær. Når tiden er inde til forandring, kan den 
betrækkes om, bygges om eller suppleres med 
andre moduler.”

  
STØJSVAGT MILJØ
Nina Jobs er Skandiforms seneste samarbejds-
partner. Nina er en af Sveriges bedst kendte form-
givere med godt 20 års erfaring og en alenlang 

resultatliste. Hun er uddannet produktdesigner 
ved Ecole National supérieure des Arts Décoratifs 
i Paris og har en master i økologiske tekstiler. Det 
nye lydabsorberende vægelement Deep Forest 
er udviklet i løbet af 2016 og er det første fælles 
produkt. 

Det lydabsorberende vægmodul bidrager til 
bedre lydergonomi og stressfrie arbejdsmiljøer –  
og det er lige netop derfor, skoven har fungeret 

som inspiration, fortæller Nina.
”Skoven er et af vores allermest stille miljøer. 

Her er lydniveauet ca. 15 dB, mens det på en 
arbejdsplads ofte ligger på omkring 60 dB.”

REDUKTION I FORM OG MATERIALE
Deep Forest er designet med henblik på minimeret 
miljøpåvirkning igennem hele livscyklussen – 
fra materialevalg og materialets levetid til lokal 
fremstilling, der muliggør korte transporter. Genbrug 
og slutgenvinding har været vigtige parametre. Det 
lydabsorberende vægmodul består af tre materialer. 
Genvundne klude fra en smålandsk leverandør, 
genvundne PET-flasker og fire standardtekstiler, 
som er gode miljøvalg. Der er dog mulighed for, at 
kunden selv kan vælge tekstiler.

”Min designproces handler om at reducere så 
meget som muligt, både i designet og materialet. 
Jeg kan godt lide enkelhed i formen, og det er 
effektivt ud fra et bæredygtighedssynspunkt”, 
ræsonnerer Nina.

På linje med Skandiforms filosofi om et langt 
og lykkeligt indretningsliv er hvert lydabsorberende 
vægmodul udstyret med en smart forstærkning, 
der gør det let at udskifte modulerne og rengøre og 
beklæde dem om i takt med, at kontoret ændres.  

MIN DESIGNPROCES HANDLER OM AT REDUCERE  
SÅ MEGET SOM MULIGT, BÅDE I DESIGNET OG MATERIALET.  
JEG K AN GODT LIDE ENKELHED I FORMEN, OG DET ER  
EFFEK TIV T UD FR A ET BÆREDYGTIGHEDSSYNSPUNK T.”

NINA JOBS, DESIGNER

”
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Det lydabsorberende vægmodul Deep Forest bidrager til et mindre støjbelastet og dermed mindre stresset 
miljø på arbejdspladsen. Der er med udgangspunkt i flere forskellige moduler og tekstiler mulighed for at 
bygge en egen ”stille” skov som et kunstværk på væggen. Det lydabsorberende vægmodul er fremstillet  
af genvundne klude, genvundet PET og miljøvenligt stof.
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GENBRUG I FOKUS

I samarbejde med Västa Götalands-regionen er omkring 
80 Focus-stole, der blev fremstillet af Skandifom  
i 1980’erne blevet istandsat. I Skandiforms regi er 
stolene blevet lakeret om og udstyret med ny polstring 
og nyt stof. Polsterarbejdet er udført af samme syerske, 
som betrak stolene, da de blev fremstillet! Projektet blev 
meget vellykket og får sandsynligvis en fortsættelse – 
der er mange Focus-stole derude… 

Skandiform er en af Skandinaviens førende leverandører af møbler til kontorer og inspirerende offentlige miljøer. 
Virksomheden har sine rødder i den skandinaviske designtradition og henter inspiration i naturens organiske  
formsprog og utallige nuancer.

LOKALITET. Vinslöv

GRUNDLAGT. 1962, en del af Kinnarps-koncernen siden 2004.

ANTAL MEDARBEJDERE. 29

PRODUKTION. Hovedkontor i Vinslöv. Montage og kvalitetskontrol. Alle dele fremstilles  
af underleverandører, som hovedsageligt er hjemmehørende i lokalområdet. 

PRODUKTMÆRKNINGER. Möbelfakta, FSC®.

CERTIFICERINGER. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC Chain of Custody.
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ACOUSTIC FACTS Uafhængig evaluering af produkters 
lyddata, der gør det muligt at sammenligne produkter. 
Baseret på svensk standard. 

BLAUER ENGEL Tysk miljømærkning. Omfatter krav til 
miljø i produktets levetidscyklus.

CE-MÆRKNING Mærkning, der viser at produktet opfylder 
EU’s normer for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. 

CRADLE TO CRADLE Produktmærkning, der stiller krav 
til sikre materialer, genvindingsegenskaber, kendskab til 
produktindhold og sociale faktorer. 

EU ECOLABEL EU’s officielle miljømærkning for 
serviceydelser og produkter. Stiller krav til kvalitet og miljø. 

FSC Mærkning for ansvarsbevidst skovbrug. Det inde-
bærer et miljøtilpasset, socialt ansvar og økonomisk robust 
forvaltning af verdens skove. FSC-C010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Tømmer fra 
kontrollerede og acceptable kilder. 

GS (GEPRÜFTE SICHERHEIT) Tysk kvalitetsmærkning 
for møbler, som omfatter europæiske lovkrav til sikkerhed, 
og i visse tilfælde stiller højere krav end lovgivningen.

MÖBELFAKTA Svensk møbelmærkning med tydelig 
fokus på bæredygtighed. Omfatter produktkrav inden for 
områderne kvalitet, miljø og leverandørkrav om socialt 
ansvar.

NF ENVIRONNEMENT Den eneste officielle miljømærk-
ning for møbler i Frankrig. Omfatter produktkrav til kvalitet 
og miljø og producentkrav til miljø.

OEKO-TEX® Global mærkning til tekstilvarer. Stiller krav 
om, at produkterne ikke må indeholde sundhedsskadelige 
stoffer. 

PEFC Mærkning af trævarer fra ansvarsbevidst skovbrug. 

SVANEN Nordisk miljømærkning, som stiller krav til 
serviceydelser og varers miljøpåvirkning i deres 
livstidscyklus. 

ORDLISTE
CERTIFIKAT

FSC® CHAIN OF CUSTODY Sporbarhedscertificering  
for FSC med krav til sporbarhed på træ i leverandørkæden.

ISO 9001 Standard for kvalitetsstyringssystem. 
Struktureret arbejdsmåde til permanent forbedring af 
kundetilfredsheden og interne rutiner. 

ISO 14001 Standard for miljøstyringssystem. Struktureret 
arbejdsmåde til kortlægning af virksomhedens miljøpå-
virkning og systematiske miljøarbejde. 

OHSAS 18001 Standard for arbejdsmiljøstyringssystem. 
Struktureret arbejdsmåde til systematisk forbedring af 
arbejdsmiljøet.

PEFC CHAIN OF CUSTODY Sporbarhedscertificering for 
PEFC med krav til sporbarhed på træ i leverandørkæden.

MILJØ- OG PRODUKTMÆRKNINGER
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ANDET

BIOLOGISK MANGFOLDIGHED Mangfoldighed blandt 
arter, mellem arter og i økosystemer. 

BISFENOL A Stof, der mistænkes for at være hormon-
forstyrrende, og som bl.a. kan forekomme i plast, lak og 
lim.

BSCI’S LISTE OVER RISIKOLANDE Business Social 
Compliance Initiatives risikoklassifikation af lande vedr. 
socialt ansvar.

CEN Comité Européen de Normalisation. Europæisk 
standardiseringsorganisation. 

CO2 Kemisk betegnelse for kuldioxid. 

CODE OF CONDUCT Adfærdskodeks. Retningslinjer for, 
hvordan en organisation skal forvalte sine aktiviteter etisk, 
socialt og miljømæssigt.  

CSR Corporate Social Responsibility. Omhandler virksom-
heders samfundsansvar. 

ØKOSYSTEM Økologisk system, der omfatter alt levende 
og det miljø, der forekommer i et naturområde. 

EPD Environmental Product Declaration. Verificeret og 
registreret dokument, der viser et produkts miljøegen-
skaber i et levetidscyklusperspektiv. 

FEMB Europæisk føderation, der samler branche-
organisationer for kontormøbler og disses medlemmer. 
Fremmer standardisering og harmonisering imellem de 
europæiske lande.

FN’S BÆREDYGTIGE UDVIKLINGSMÅL FN’S 17 mål 
for bæredygtig udvikling, der skal ændre verden frem til 
2030. 

FN’S GLOBAL COMPACT FN’s globale initiativ til at 
tvinge virksomheder til at handle i overensstemmelse med 
principper om menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og 
korruptionsbekæmpelse. 

FORMALDEHYD Stof, der kan forekomme i limen i spån-
plader, i tekstiler og i læder. Er allergifremkaldende ved 
hudkontakt og kræftfremkaldende.

FTALATER Benyttes som blødgørere i plast og gummi. 
Forekommer også i farve og lim. Mistænkes for at være 
hormonforstyrrende.

MDI Iscocyanat, der bruges til at fremstille polstring.  
Et sundere alternativ end TDI.

REACH’S KANDIDATLISTE Liste over stoffer, der er 
klassificeret som særligt farlige iht. EU’s kemikaliemyndighed. 

RE:FILL Kinnarps materiale, der indeholder overskuds-
tekstil, genvundet PET-plast og termoplastfibre. 

ROHS-DIREKTIVET EU-direktiv, som forbyder eller 
begrænser anvendelsen af farlige stoffer i elektriske og 
elektroniske produkter. 

SIS Swedish Standards Institute. Svensk organisation, der 
sammen med dens medlemmer udarbejder standarder på 
en række områder. 

SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit. Etisk 
revision, der benyttes til at kontrollere etiske aspekter i 
leverandørkæder. 

SWEDAC Sveriges nationale akkrediteringsorgan.

TANTAL Metallisk grundstof og et af fire konfliktmineraler, 
hvis udvinding potentielt risikerer at finansiere igang-
værende konflikter. 

TDI Isocyanat, der kan anvendes ved fremstilling af 
polstring. Kan forårsage astma og allergi. 

TMF Svensk branche- og arbejdsgiverorganisation for 
træforædlende industri og møbelindustri i Sverige.

VOC Volatile Organic Compounds, flygtige organiske 
opløsningsmidler. Findes i farve, lak, lim og rengørings-
midler. Kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og 
dårlig luftkvalitet.

WOLFRAM Metallisk grundstof og et af fire konflikt-
mineraler, hvis udvinding potentielt risikerer at finansiere 
igangværende konflikter.

WWF Verdensnaturfonden WWF, ikke-udbyttegivende 
miljø- og naturbeskyttelsesorganisation, som arbejder 
med at fremme jordens naturlige levesteder og skabe en 
fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen. 




