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Kinnarps AB-koncernen er en af Europas førende leverandører af indretnings- 
løsninger til kontorer, uddannelse og pleje/omsorg. Vi er en totalleverandør  
og hjælper vores kunder med at skabe bæredygtige og fremtidssikrede miljøer 
ved hjælp af vores egne brands, forskellige services og supplerende produkter.  
Vores nysgerrighed og interesse for bæredygtige løsninger gør, at vi hele tiden 
arbejder på at forbedre klimaaftrykket, øge trivsel og skabe miljøer, der holder 
over tid. I denne bæredygtighedsrapport fokuserer vi på seks vigtige områder, 
hvor vi i koncernen, i samarbejde med vores kunder og leverandører, bidrager  
til at skabe en bedre effekt, som giver genlyd ind i fremtiden.
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Hos Kinnarps skaber vi reelle bæredygtige løsninger. Det er noget, vi  
beskæftiger os med hver dag, og sådan har det været fra starten tilbage i 1942. 
Det betyder, at vi fokuserer på at skabe reel nytte for vores kunder og miljøet. 

BÆREDYGTIGHED ER OG 
BLIVER VORES SIGNATUR

Sammen med vores kunder ønsker vi at skabe 
langtidsholdbare løsninger, som er tiltrækkende, 
inspirerende og fremmer kreativitet og effektivitet. 
Vi vil hjælpe dem med at vælge den rette indretning 
fra starten, så det bliver en investering, der betaler  
sig i længden og skaber både bæredygtige 
mennesker og organisationer. Med Covid-19-
pandemien er der stillet nye krav til arbejdsmiljøer 
og arbejdsmåder. Hos Kinnarps har vi længe 
arbejdet med arbejdsmiljøanalyser, hvor vi hjælper 
vores kunder med at analysere og kortlægge deres 
behov for derefter at skabe en skræddersyet og 
virksomhedstilpasset indretningsløsning.  
Vi designer løsningen, så den ikke bare opfylder 
nutidens behov, men også er fleksibel i forhold 
til fremtidige ændrede behov. Det, tror vi, vil være 
vigtigt for mange virksomheder fremover, når det  
ser på, hvordan de skal arbejde i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skaber produkter med lang levetid, som tåler  
at blive brugt i lang tid. Det skaber reel værdi for  
både miljøet og vores kunder. Med produktdesigns, 
der letter renovering og opdatering, gør vi det med 
enkle midler muligt at forlænge produkternes levetid 
yderligere. Ved at tilbyde cirkulære tjenester og 
forretningsmodeller hjælper vi vores kunder med 
at skabe endnu længere livscyklusser og udnytte 
indretningen som ressource endnu mere effektivt.  
Vi satser nu på at videreudvikle vores tilbud, og vi har 
f.eks. igangværende pilotprojekter til lejekoncepter. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at cirkularitet 
ikke automatisk bidrager til bæredygtighed, da de 
cirkulære strømme med korte produktlivscyklusser 
bidrager til, at produkter og materialer forbruges 
hurtigt. Derfor sigter vores satsninger på at skabe 
løsninger og produkter, som holder længe, og som 

desuden er cirkulære. Vi lægger stor vægt på,  
at vores produkter skal fremstilles og leveres på en 
bæredygtig måde. Med produktion i Sverige har vi 
kontrol over hele kæden, og vores måde at producere 
på er præget af at passe på de ressourcer,  
der findes. Vores eget logistiksystem er unikt  
i branchen og kendetegnet ved effektivitet. Ved at 
emballere vores produkter med tæpper i stedet for 
engangspapemballage får vi f.eks. 50 % flere møbler 
ind i lastbilerne i forhold til branchegennemsnittet. 
Det betyder, at når andre skal bruge tre lastbiler,  
kan vi nøjes med to. Desuden kan vi hurtigt installere 
møblerne hos kunden, og vi sparer over et halvt ton 
affald pr. lastbil ved at anvende tæpper, som vi også 
tager med os hjem og genanvender.  

Vores kortsigtede bæredygtighedsmål var sat til 
at blive nået i 2020, og vi er meget tilfredse med at 
have overgået flere af vores målsætninger. Vi har 
nået vores mål om at reducere CO2-udledningen til 
overmål, og vi har også med god margin overgået 
målene om at reducere energiforbruget og brugen 
af opløsningsmidler. Den igangværende pandemi 
har påvirket markedet og medført reduceret 
produktionsvolumen og dermed også haft en 
vis indvirkning på vores udledning. Vi kan dog 
konstatere, at vi med vores arbejde og satsninger 
ville have nået målene, selv hvis produktionsvolumen 
havde været den forventede i en situation uden en 
pandemi. Vores bidrag til en bæredygtig udvikling 
ligger i at skabe langsigtede bæredygtige løsninger, 
som gør nytte for vores kunder med et så lille 
miljøaftryk som muligt, og derfor har vi sat nye 
ambitiøse mål frem mod 2025. 

ROBERT PETERSSON 
CEO, KINNARPS AB

Vi har til overmål nået 
vores mål om at reducere 
CO2-udledningen
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-47%

 96%

-57%

CO2-UDLEDNING

CERTIFICERET R ÅTR Æ

BRUG AF OPLØSNINGSMIDLER

ET NY T SKIFTE MED  
VEDVARENDE DIESEL
Kinnarps' leveringskoncept har udskiftet 
brændstof til diesel med det højest 
tilgængelige niveau af vedvarende  
indhold, som reducerer CO2-udledningen 
med 85 % sammenlignet med fossil diesel.  
Det betyder, at vi reducerer vores udledning 
med næsten 2.000 ton om året eller cirka 
358 gange rundt om jorden med bil.

BÆREDYGTIG SOFA SIGNERET  
NC NORDIC CARE
Dahlia er en indbydende sofa- og 
lænestolsserie med en rigtig dejlig  
hjemlig følelse. Her kombineres alle 
de nødvendige funktioner for at kunne 
opretholde god hygiejne. Møblerne har 
f.eks. gummivæv, aftageligt og vaskbart 
stof samt mellemrum mellem sæde 
og ryg for at undgå snavs og bakterier. 
Udviklingen af Dahlia har været præget af 
bæredygtighed, og serien er konstrueret 
til at være cirkulær i alle led, da møblerne 
er nemme at genbruge, ombetrække eller 
reparere. Serien er også Möbelfakta-
mærket og FSC®-certificeret.

KUNSTEN AT SK ABE ET NY T 
BÆREDYGTIGT KUNSTL ÆDER 
Kinnarps Color Studio er i løbet af året 
blevet suppleret med kunstlæderet 
Joy, som er udviklet til at opfylde de 
strenge krav til rengøring, f.eks. inden 
for sundhedsvæsenet, uden at selve 
materialet tager skade. Kunstlæderet 
er nemt at holde rent med vand og en 
sæbeopløsning, men det er også et af de 
få former for kunstlæder på markedet, som 
ikke kræver eftertørring ved desinfektion.  
Joy er miljømærket med Oeko-Tex® og helt 
fri for biocider og antimikrobielle stoffer.

EN LET L ASTBIL SOM MODVIRKER 
TUNGE UDLEDNINGER
Kinnarps har investeret i en let lastbil, som 
kører på gas. Den erstatter dermed en 
3,5 ton tung diesellastbil. Det resulterer 
i en reduktion på 50% af fossile CO2-
udledninger. Gasdrevne fragtbiler er 
desuden ekstra gode for omgivelserne, 
da de udleder betydeligt mindre 
miljøfarlige partikler, hvilket også gør dem 
særligt velegnede til distribution i byer. 
Investeringen i gasdrevne biler er ganske 
enkelt et yderligere skridt hen imod at 
opfylde kundernes krav og gøre vores 
møbeltransport endnu mere klimaeffektiv. 

GENVINDING I SIN FINESTE FORM
I efteråret 2020 lancerede vi bordet Tinnef 
fra Skandiform sammen med designeren 
Charlotte von der Lancken. Bordet har  
et stel i ask eller eg med en bordplade  
af 100 % genanvendte plastflasker.  
Hver bordplade er unik med sit eget 
mønster præget af kasseret plastaffald  
i en ny, smuk form. 

MODELLEN ER L ÆNGERE LE VETID
I det forgangne år har vi pilottestet en  
ny cirkulær lejemodel for vores kunder  
i Sverige – med det formål at hjælpe dem 
med at tilpasse deres arbejdsmiljø efter 
behov og over tid. Modellen giver kunderne 
en bæredygtig og fleksibel løsning, når de 
har mest brug for det. Når lejeperioden er 
slut, tager vi produkterne tilbage igen for til 
sidst at sikre, at de genanvendes igen. Det 
tilgodeser dels kundernes skiftende krav, 
men bidrager også til en betydeligt længere 
levetid på vores produkter.

ÅRET KORT FORTALT
2020 var et mildest talt omvæltende år for de allerfleste – på en række 
forskellige måder. Ikke mindst i forbindelse med jobsituationer og 
arbejdsmiljøer. Men året rummede også et omfattende arbejde mod og 
en stræben efter grønnere tider – gennem eksempelvis klimaintelligente 
beslutninger, innovationer og investeringer. Alt sammen for at få en lidt 
bedre planet.

ARBEJDSMILJØCERTIFICERING 
IHT. ISO 45001
Kinnarps har en lang tradition for at 
arbejde med arbejdsmiljøspørgsmål,  
og i 2020 begyndte vi at arbejdsmiljø-
certificere produktionsenhederne  
i Kinnarp, Jönköping og Skillingaryd 
i henhold til ISO 45001. Alt sammen 
for at forbedre arbejdsmiljøet, øge 
vores attraktivitet som arbejdsgiver og 
muliggøre endnu bedre forretninger. 
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FOR  
THE 
GREATER 
GOOD

Hos Kinnarps ser vi bæredygtighed ud fra et 
helhedsperspektiv. Det har vi ganske vist altid  
gjort, eller i hvert fald siden starten i 1942.  
Det handler om at anvende ressourcerne på en 
effektiv og miljøvenlig måde, fremme trivsel og 
hjælpe vores kunder med at gøre det samme.  
Det handler om at tilbyde produkter, der kan 
opdateres og genanvendes. Samt at levere  
på bæredygtig vis og skabe gennemtænkte,  
fleksible og multifunktionelle indretningsløsninger, 
der er skabt til at holde. Men det handler frem for 
alt om bæredygtige mennesker og organisationer.  
Det er her, det hele begynder og slutter. 

For os er det ganske enkelt et livslangt 
engagement, som bygger på nysgerrighed, 
langsigtethed og en utrættelig vilje til at skabe 
forandring og handle rigtigt samt bane vejen  
for en lidt bedre morgendag.
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BÆREDYGTIGHED  
A LA KINNARPS
AT HANDLE RIGTIGT OG SK ABE 
FOR ANDRING
Gennem vores arbejdspladsanalyser – Next Office, 
Next Education og Next Care – sørger vi for, at vores 
kunder får en skræddersyet indretningsløsning,  
der er bæredygtig på sigt og rigtig fra starten.  
Ikke mindst ved at inddrage dem tidligt i processen. 
Analyserne bidrager også til, at kunderne kan 
optimere deres lokaler og på den måde spare både 
plads og energiomkostninger. Derudover hjælper 
vi med at gøre status over deres eksisterende 
indretning for at se, hvilke dele af interiøret der kan 
genanvendes, istandsættes eller opdateres. 

VELVÆRE SIDDER I RYGR ADEN
I produktudviklingen samarbejder vi med ergonomer, 
som tager udgangspunkt i vores fysiske og  
psykiske behov. 

Dette er for at skabe tilpasningsdygtige produkter, 
der gør, at mennesker har det godt, og som mindsker 
sygefravær og arbejdsskader. Kontorstolen Capella 
er f.eks. udviklet med et helt unikt sæde, som giver 
velafbalancerede mikrobevægelser og fremmer  
en aktiv siddestilling. Et andet tydeligt eksempel  
er taburetten Rocca, som tilskynder til bevægelse 
med sit legende design med henblik på at øge 
velværet og forbedre energiniveauet.

GENANVEND IGEN OG IGEN
Vi tager altid udgangspunkt i cirkularitet,  
når vi designer vores produkter. Fordi vi mener,  
at det skal være nemt at opgradere og udskifte 
dele for at forlænge møblernes levetid. Alt sammen 
for at kunderne skal kunne forny deres indretning 
og skabe attraktive arbejdsmiljøer uden større 
besvær og miljøpåvirkning. Eksempelvis har vi 24 
produkter i vores sortiment med aftagelige betræk, 
hvilket gør det nemt at ombetrække dem på en 
omkostningseffektiv måde uden unødig transport. 

PRODUK TER, DER TÅLER  
HÅRDHÆNDET BEHANDLING
Vores produkter testes, hvad angår strenge 
kvalitetskrav, i vores eget godkendte Test & 
Verification Center for at garantere høj kvalitet og 
produktsikkerhed. Kinnarps' hæve-/sænkeborde 

testes eksempelvis tre gange mere end industri-
standarden (15.000 cyklusser i stedet for 5.000)  
for at garantere levetiden. Det betyder også, at vores 
kunder får produkter, der holder længere, hvilket 
også gør, at investeringsomkostningerne falder over 
tid, samt at deres klimaaftryk reduceres betydeligt.

MILJØVENLIGT OG FAIR
Alle vores fabrikker ligger i Sverige og stiller  
dermed høje krav til miljøhensyn og arbejdsmiljø. 

Vi stiller også krav om socialt ansvar i leveran-
dørkæden gennem vores Supplier Code of Conduct, 
som foretager risikovurdering og opfølgning på 
stedet for at sikre socialt acceptable forhold. 

I vores produktion håndterer vi også spildma-
terialer på forskellige klimaintelligente måder.  
For eksempel opvarmes nogle af vores fabrikker 
med overskudstræ fra vores egen produktion. 
Derudover har vi udviklet det innovative materiale 
Re:fill, som består af overskudstekstil fra vores 
produktion i Skillingaryd og af genvundne  
PET-flasker. 

TÆPPER, DER GØR EN FORSKEL
Hos Kinnarps og Drabert anvender vi tæpper 
som emballeringsmateriale i stedet for engangs-
papemballage. Tæpperne tages efterfølgende  
med tilbage og genanvendes ved næste levering.  
Det sparer på affaldshåndteringen og sparer cirka 
270 kilo emballage pr. lastbiltransport. 

Tæpperne gør også, at vi får 50% flere møbler  
ind i lastbilerne end andre virksomheder i branchen.  
Det er både positivt for klimaet og noget, 
 vores kunder sætter pris på, da det blandt  
andet betyder færre og hurtigere leverancer.

KUNDEN FREMFOR ALT
Vi stiller ekstremt høje miljøkrav til både vores 
produkter og tilhørende materialer. Hvilket giver  
en stor tryghed og sikkerhed for vores kunder.  
Da samtlige møbler er kravstestet i henhold 
til en række forskellige certificeringer og 
miljømærkninger. For eksempel indeholder de 
hverken unødvendige eller skadelige kemikalier.  
Det skaber både sunde arbejdsmiljøer og  
en bedre indendørskvalitet.

236 
MÖBELFAKTA-CERTIFIKAT 
 

129 
SERIER MED FSC®-MÆRKEDE PRODUKTER  
 

13 
NF ENVIRONNEMENT 
 

13 
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFÉ

22 
GEPRÜFTE SICHERHEIT 

10 
QUALITY OFFICE

ANTAL  
MILJØMÆRKEDE
PRODUKTER
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Hovedkontor

Datterselskab

+40  lande  

+200 salgssteder

SELSK ABSSTRUK TUR FOR KINNARPS AB-KONCERNEN

MARKEDERVAREMÆRKER

MEDARBEJDERE

OMSÆTNING

3,5 
MIA. SEK

1.889 

BÆREDYGTIGHED 
ER EN DEL AF 
VORES DNA

Det begyndte med et ungt pars drøm om en  
lille snedkerfabrik for næsten 80 år siden.  
I dag er vi en af Europas førende leverandører  
af indretningsløsninger til kontorer, uddannelse  
samt pleje og omsorg. 

Siden starten i 1942 har vi haft en passion  
for bæredygtighed og en vision om, at alt kan  
gøres lidt bedre. 

At økonomisere med ressourcerne og skabe 
langsigtede løsninger er ganske enkelt en del af 
vores DNA og kernen i vores virksomhed. Vi er 
hele tiden nysgerrige og fortsætter med at udvikle 
bæredygtige og succesfulde indretningsløsninger, 
som får både organisationer og mennesker til at 
blomstre. Kinnarps-koncernen omfatter i dag seks 
produktionsenheder, alle beliggende i Sverige,  
og har en varemærkeportefølje med syv brands.  
Koncernen er familieejet, og de værdier, der 
oprindeligt er støbt i virksomheden, er stadig  
en meget stor del af vores sjæl og hjerte.

KINNARPS AB

MATERIA AB

NC NORDIC  
CARE ABSALGSSELSKAB

MATERIA  
GROUP AB

KINNARPS
 HOLDING AB SKANDIFORM AB
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VEJEN TIL EN BÆREDYGTIG 
INDRETNINGSLØSNING
Hvordan skaber man et attraktivt, velfungerende og succesfuldt arbejdsmiljø, 
hvor alle trives og har det godt? På rejsen til det nye arbejdsmiljø er der en 
række faktorer, som påvirker, hvor bæredygtig og fremtidssikret løsningen bliver. 
Hos Kinnarps skræddersyr vi altid en proces til hvert eneste unikke projekt. 
Med vores erfaring ser vi fire tydelige faser, som involverer alle projektets 
interessenter, altid med udgangspunkt i den specifikke virksomhed. 

ANALYSE
Vi hjælper vores kunder med at kortlægge deres 
behov og arbejdsmønstre samt inddrage alle 
medarbejdere for at udforme miljøer baseret 
på faktiske aktiviteter, som fremmer sundhed, 
produktivitet og fremgang. Det gør vi gennem vores 
arbejdspladsanalyser: Next Office®, Next Education® 
og Next Care®.

INDRETNINGSLØSNING
En virksomhedstilpasset indretningsløsning, som 
møbleres med fleksible og multifunktionelle produkter, 
bliver en langsigtet investering, som med små midler 
kan ændres i takt med skiftende behov.

FORRETNINGSMODEL
Vi kan hjælpe med fleksible finansierings- og 
lejeløsninger, som giver mulighed for at anvende 
 produkterne nu og returnere eller købe senere.

INDKØB
Når vi køber råvarer, komponenter og færdige 
produkter, er det vigtigt for os, at de kommer fra 
bæredygtige kilder og er udviklet under socialt 
ansvarlige forhold. Vi stiller derfor høje krav både  
til vores leverandører og til det, der leveres.

PRODUK TION
Når vi fremstiller vores produkter, er det vigtigt  
for os at undgå miljøfarlige og sundhedsskadelige 
stoffer. Det gør vi både for at have et godt 
arbejdsmiljø i vores seks produktionsenheder,  
men også for at forbedre arbejdsmiljøet hos  
vores kunder. Reduktionen af farlige stoffer  
i vores produkter gør det også lettere at genvinde 
materialer. Vi arbejder til stadighed på at forbedre 
vores ressourceudnyttelse ved at optimere 
forbruget af materialer, reducere affald og  
udnytte spildmaterialer. 

DISTRIBUTION
Vi har vores eget logistiksystem, som leverer 
produkter fra vores varemærker Kinnarps, Drabert 
og MartinStoll. Systemet optimerer leveringen både 
til og fra fabrikken, hvilket gør, at vores lastbiler 
aldrig kører tomme. Når vi pakker vores produkter, 
anvender vi tæpper og papplader, som vi tager 
med tilbage og genbruger. Det betyder, at vi sparer 
emballage og kan øge lastningsgraden i vores 
lastbiler betydeligt. 

IMPLEMENTERING
Ved levering installerer vi møblerne, og når vi  
tager derfra, er de klar til brug. Vi tilbyder også  
en gennemgang af møblernes funktioner,  
og hvordan miljøerne kan anvendes, så alle har 
indblik i og kan få mest muligt ud af den nye 
indretningsløsning med det samme. 

OPFØLGNING
Det er vigtigt at følge op for at sikre, at indret-
ningsløsningen fungerer efter hensigten både 
for personalet og for virksomheden som helhed. 
Justeringer kan være nødvendige, i takt med 
at behovene ændrer sig. Vores produkter er 
designet til at have en lang livscyklus og til at 
kunne opdateres eller istandsættes. Det bliver en 
langsigtet bæredygtig investering både for vores 
kunder og for vores planet. 

Kortlægning   
og 

inddragelse

Resultater
og 

anbefalinger

Vision 

og mål

Tolkning 
af 

analyse-
resultat Design-

koncept

Layout

Forretnings-
model

Indkøb

Produktion

Distribution

Levering

Overdragelse 
og 

gennemgang Spilleregler  

for 
kontoret

Udvikling

Tilpasning

Analyse af 
resultater

 OPFØLGNING IMPLEMENTERINGINDRETNINGS-
LØSNINGANALYSE
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FORANDRING KRÆVER  
TID OG OMTANKE

Gennem årene har vi hjulpet mange kunder med at 
 udforme værdiskabende forandringer i deres fysiske 
miljø. Det gør vi gennem vores analyser Next Office®, 
Next Education® og Next Care®, som bidrager til 
at skabe virksomhedstilpassede og bæredygtige 
miljøer. 

Styrken i vores analyser er baseret på den 
unikke organisations vision og mål og forenkler 
inddragelse og inkludering af medarbejdere og 
andre interessenter. Vi har lært, hvor vigtigt det 

er at inddrage alle tidligt i processen for at kunne 
kortlægge behovene i dag og i fremtiden samt 
identificere udfordringer og muligheder. Gennem 
hele analyseprocessen hjælper vi vores kunder med 
at identificere og forstå deres behov. Efterfølgende 
sammenfatter vi en rapport, som så ligger til grund 
for indretningsløsningen. 

Vi mener, at rådgivning om ændringer i 
indretningsløsninger og arbejdsmåder skal baseres 
på data – ikke gætteri.

Den største bæredygtighedseffekt opnås ved at købe den rigtige 
indretningsløsning fra starten. For at vide hvad der er rigtigt, er det vigtigt at 
kortlægge og analysere sine behov – ganske enkelt tænke sig om på forhånd. 
Vores arbejdsmiljøanalyser finder frem til, hvad der er nødvendigt for at skabe  
det optimale miljø for den enkelte virksomhed.

BÆREDYGTIGE MENNESKER
•  Bedre sundhed og trivsel med 

ergonomiske miljøer, som 
fremmer bevægelse og variation

•  Inklusion og involvering af 
alle interessenter skaber 
delagtighed

•  Øget produktivitet, trivsel 
og kreativitet med miljøer, 
der understøtter de faktiske 
aktiviteter 

BÆREDYGTIGE MILJØER
•  Rette type og antal miljøer  

til virksomheden

•  Miljøer udformet efter  
kortlagte behov 

•  Inkluderende og fleksible 
indretningsløsninger, der passer 
til forskellige mennesker  
og aktiviteter 

BÆREDYGTIG ØKONOMI
•  Effektiv udnyttelse af 

kvadratmetre og en langsigtet 
investering

•  Færre sygemeldinger med bedre 
ergonomi og reduceret risiko  
for ulykker

•  Styrket image, som gør det 
lettere både at rekruttere   
og fastholde personale

NÅR ARBEJDSMILJØET BASERES PÅ KORTL AGTE BEHOV, BLIVER DET EN L ANGSIGTET 
INVESTERING, SOM GIVER UDBY TTE OG EFFEK T PÅ FLERE FORSKELLIGE PL ANER
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INDRETNING, DER UNDERSTØTTER 
DEN NYE MÅDE AT ARBEJDE PÅ 
Fitnesskæden Puls & Träning havde allerede skiftet kontor et par gange, og nu var 
det tid igen. Lokalerne føltes trange, ineffektive og ikke særligt hyggelige. Denne 
gang ville ledelsen handle rigtigt fra starten og fik hjælp af Kinnarps' arbejdsplad-
sanalyse Next Office®. Nu har virksomheden ikke kun fået en ny indretning, men 
fremfor alt en ny og bedre arbejdsmåde – i de eksisterende lokaler. 

CASEFAKTA  
PULS & TRÄNING

Puls & Träning startede i 2006. I dag har 
virksomheden cirka 90 fitnesscentre i Sverige og 
hovedkontor i Stockholm med ca. 40 medarbejdere. 
For et par år siden begyndte det at føles trangt på 
kontoret. Derudover oplevede både ledelsen og de 
ansatte, at lokalerne ikke fremmede produktivitet 
og trivsel i den ønskede udstrækning. Stifter og ejer 
Karin Sager fortæller: ”Vi havde et relativt nyt kontor, 
men alligevel var vi ikke rigtigt tilfredse. Vi tænkte, at 
vi havde brug for at flytte til større lokaler, men efter 
kontakt med Kinnarps begyndte vi at overveje, om 
det nærmere var fordi, vi brugte miljøet forkert, og at 
vi i stedet kunne forbedre det, vi havde.” 

KORTLÆGNING OG ANALYSE 
Ved hjælp af blandt andet et oplæg, workshops, 
onlinespørgeskema og en gennemgang af vision  
og mål lavede Kinnarps en analyse af Puls &  
Tränings behov. 

Analysen slår fast, at der er behov for en mere 
effektiv, hyggelig og intelligent arbejdsplads 
med gode digitale løsninger. Her findes også 
formuleringer om øget miljø- og sundhedsfokus, 
bedre kommunikation og stærkere teamspirit. 

”Vores analyse viste også, at Puls & Träning 
ikke behøvede at flytte til større lokaler. Med 
den rette virksomhedstilpassede indretning var 
kvadratmeterne i det eksisterende lokale fuldt ud 
tilstrækkelige. På den måde blev projektet også 
økonomisk bæredygtigt med en mere effektiv 
udnyttelse af hver kvadratmeter,” siger Henrik Axell, 
konceptansvarlig for Kinnarps Next Office® i Sverige. 

ET STÆRKERE IMAGE OG BR AND
Forvandlingen fra et traditionelt åbent 
kontorlandskab til et virksomhedsbaseret kontor 
har på mange måder været en interessant rejse. 
Karin Sager understreger, at Kinnarps' arbejde 
med at inddrage medarbejderne har været et 
vigtigt og nødvendigt værktøj i det værdiskabende 
forandringsarbejde. 

”Vi får mange positive kommentarer fra 
samarbejdspartnere og andre, som kommer her, 
og jeg kan fornemme, at de er lidt imponerede 
af, at vi har arbejdet så gennemgribende med 
indretningsløsningen. Jeg kan også konstatere,  
at vi har styrket vores image og er blevet mere 
attraktiv som arbejdsgiver, så det bliver nemmere 
for os både at holde på og rekruttere medarbejdere,” 
siger Karin Sager. 

 Det er en opfattelse, der bekræftes af 
den opfølgning, som er en del af Kinnarps' 
arbejdspladsanalyse. Den viser, at medarbejdernes 
gennemsnitlige vurdering af arbejdspladsen er 
steget kraftigt. I gennemsnit med over 50 procent 
og i flere tilfælde med over 100 procent. Tal,  
som stikker positivt ud, er f.eks. svarene på, hvor 
godt arbejdsmiljøet understøtter både individuelt 
fokuseret arbejde og kreativt samarbejde.  
”Det viser, hvor vigtige vores arbejdspladsanalyser 
er forud for enhver forandring af et kontor. Ved 
at skabe skræddersyede løsninger baseret på en 
grundig kortlægning og viden skaber vi værdi for 
organisationen, og indretningen bliver en langsigtet, 
bæredygtig investering,” siger Henrik Axell.

ARE AL

ANTAL MEDARBEJDERE

FÆRDIGT

650 KVM

45

2020
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-57 % 
BRUG AF OPLØSNINGSMIDLER

RÅVARER OG  
RESSOURCER

KLIMA

RENE MATERIALER

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Vores mål er, at alle råvarer i vores produkter skal 
være sporbare og stamme fra ansvarlige kilder.  
Alle vores træråvarer skal være FSC®-certificerede 
eller genvundne, og alle materialer skal anvendes 
på endnu mere ressourceeffektiv vis. Målet hænger 
sammen med FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling, nærmere bestemt nummer 9 og 15 om 
henholdsvis ”bæredygtig industri, innovation  
og infrastruktur” samt ”økosystemer og  
biologisk mangfoldighed”.

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Vores mål er at skabe arbejdsmiljøer med færre 
kemikalier og uden materialer, der er klassificeret 
som sundheds- eller miljøfarlige. Målet hænger 
sammen med FN's verdensmål for bæredygtig 
udvikling nummer 12 om ”bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig produktion”.

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Vi stræber efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder 
desuden kontinuerligt med energieffektiviseringer 
i hele vores virksomhed og benytter en større andel 
energi fra vedvarende kilder. Målet hænger sammen 
med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling num-
mer 7 om ”bæredygtig energi for alle” samt nummer 
13 om ”bekæmpelse af klimaforandringerne”.

96 % 
CERTIFICERET TRÆ

-47 % 
CO 2-UDLEDNING

2120



99,9% 
AF INDKØBSVOLUMEN MED 

KLASSIFIKATION SOM LAV RISIKO 
ELLER FORHØJET RISIKO, HVOR 

DER ER FULGT OP MED AUDIT

26 
PRODUKTSERIER MED AFTAGELIGT  
BETRÆK I KONCERNSORTIMENTET

SOCIALT ANSVAR

GENBRUG

ERGONOMI

ET HOLISTISK PERSPEKTIV PÅ 
ERGONOMI OMFATTER BÅDE DET 

FYSISKE OG DET PSYKISKE MILJØ

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Det er vores mål at skabe arbejdsmiljøer,  
som bidrager til sundhed og trivsel for alle,  
der opholder sig i dem. 

Helhedsorienteret ergonomi er omdrejnings-
punktet for vores indretningsløsninger, og vores 
produkter er inkluderende og tilpasset til mennesker. 
Målet hænger sammen med FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling nummer 3 om ”sundhed og 
trivsel” og nummer 4 om ”god uddannelse”.

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Vores mål er at have kontrollerede og gode 
arbejdsforhold i hele vores værdikæde, som bidrager 
positivt til samfundsudviklingen de steder, hvor vi har 
aktiviteter og hvor vi har vores samarbejdspartnere. 
Målet hænger sammen med FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling nummer 8 og 10 om henholdsvis 
”anstændige arbejdsvilkår og økonomisk vækst” samt 
”mindre ulighed”.

LANGSIGTET MÅL FOR 2030
Vores mål er, at alle vores produkter er designet til at 
have en lang levetid, og at vores indretningsløsninger 
skal være en del af et cirkulært flow, der forlænger 
levetiden for produkter og materialer. Vi skal anvende 
flere genvundne materialer i vores produkter og finde 
frem til innovative metoder til at udnytte de over-
skudsmaterialer, der forekommer i vores virksomhed. 
Målet hænger sammen med FN's verdensmål for 
bæredygtig udvikling nummer 12 om ”bæredygtigt 
forbrug og bæredygtig produktion”.

GENBRUG

SOCIALT  
ANSVAR

2322



VIL DU VIDE MERE?

I vores komplette bæredygtighedsrapport kan 
du læse mere om vores bæredygtighedsarbejde 

inden for vores seks fokusområder. 
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