THE BETTER EFFECT
En bæredygtighedsrapport fra Kinnarps-koncernen

Kinnarps / Drabert / MartinStoll / Materia / NC Nordic Care / Skandiform

OM RAPPORTEN Denne bæredygtighedsrapport vedrører Kinnarps-koncernen i regnskabsåret 2018 (1. september 2017
til 31. august 2018). Den forrige rapport blev udgivet i maj 2017. Vi følger en regnskabscyklus med årlig rapportering.

JO ENKLERE DET ER,
DESTO STØRRE BLIVER
EFFEKTEN
Kinnarps-koncernen er en af Europas førende leverandører
af indretningsløsninger til arbejdspladser. Vi dækker i alt
seks forskellige varemærker – Kinnarps, Materia, Skandiform,
NC Nordic Care, Drabert og MartinStoll – som samarbejder
i en fælles værdikæde. Vi har også udviklet vores eget
bæredygtighedsindeks, The Better Effect Index, der gør
det nemmere for vores kunder at træffe bæredygtige valg.
I denne bæredygtighedsrapport fokuserer vi på seks vigtige
områder, hvor vi i Kinnarps-koncernen, i samarbejde med
vores kunder og leverandører, kan skabe en bedre effekt.
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ROBERT PETERSSON
CEO FOR KINNARPS-KONCERNEN
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For at forstå den strategisk vigtige sammenhæng
mellem vores arbejde med bæredygtighed og vores
forretningsplan er vi nødt til at udvide begrebet bæredygtighed, så det ikke kun omfatter de klassiske
miljørelaterede områder, der omhandler produktion,
materialer, transport og socialt ansvar. Hos Kinnarps
tilbyder vi kunderne indretningsløsninger, der gavner
verden ved at gøre det muligt for vores kunder
at anvende deres menneskelige og materielle
ressourcer bedst muligt.
Ved hjælp af vores indretningskoncepter Next
Office®, Next Education® og Next Care® hjælper vi
kunden med at analysere, hvad virksomheden og
dens medarbejdere egentlig har brug for – med
udgangspunkt i organisationens arbejdsmåde.
Resultatet er, at kunden får et arbejdsmiljø, der er
ergonomisk bæredygtigt, både fysisk og psykisk,
og som reducerer risikoen for arbejdsrelaterede
skader og stress og i stedet stimulerer medarbejdernes trivsel og kreativitet. Kunden får et optimalt
kontormiljø, der kan tilpasses efter forudsætningerne.
VORES KERNEVÆRDIER
Effektiv udnyttelse af ressourcerne er et naturligt
tema for Kinnarps, der rækker helt tilbage til 1942,
hvor virksomheden blev grundlagt af Jarl og Evy
Andersson. For to unge mennesker, som var
opvokset med bondesamfundets fornuftsbaserede
værdier, var ødselhed og spild udelukket. Det er de
samme fornuftsbaserede værdier, der har præget,
og fortsat vil præge, vores virksomhed. Kinnarps
holder hus med både vores egne og kundernes
ressourcer, vi udviser omsorg for hinanden,
og vi arbejder socialt ansvarligt.
ET EFFEKTIVT LOGISTIKSYSTEM
Kinnarps’ logistiksystem er vores eget, og det er
udviklet med fokus på effektivitet og miljøvenlighed.
Produkterne afsendes i leveringsrækkefølge og
fragtes løsemballeret med filttæpper og papstykker,
der bagefter sendes retur til Kinnarps til genanvendelse. Takket være vores lastningskoncept kan vi
transportere op til 50 % flere møbler, end hvad der
er gennemsnit i branchen, udregnet efter samme
containerstørrelse. Eksempelvis kan vi, når andre
skal bruge op til tre lastbiler, nøjes med to.

I løbet af 2018 har vi fortsat udviklingen på en
måde, der på sigt kan komme hele samfundet til
gode. Sammen med Volvo har vi af den svenske
Transportstyrelse fået tilladelse til at gennemføre
projektet High Capacity Transport, der skal gøre det
muligt at benytte lastvognstog på op til 27,35 meter.
Projektet har som mål at opnå øget lastvolumen
med en køretøjskombination bestående af en
lastbil og to modultrailere, der tilsammen bærer
tre transportcontainere.
KONKRETE FORDELE
For at kunderne virkelig skal opleve, at bæredygtige
valg er både nemme og giver mening økonomisk,
skal vi kunne tilbyde konkrete forretningsmæssige
fordele. Et af de vigtigste strategiske bæredygtighedstiltag for Kinnarps på kort sigt er derfor udvikling
af forretningsmodeller med fokus på cirkulær
økonomi.
Når vi designer møbler, har de en indbygget
cirkularitet, der er bygget på temaet use-reuseremake-recycle (brug-genbrug-genproducergenindvind). For at tydeliggøre hvad det er,
vi tilbyder, deltager vi i et udviklingsprojekt under
ledelse af RISE (Resarch Institutes of Sweden).
Vi befinder os nu i fase tre og er klar til at udvikle
og implementere cirkulære forretningsmodeller.
EN UDFORDRING FOR BRANCHEN
Vores største udfordring i øjeblikket er at få kunderne
til at fokusere på og prioritere høj kvalitet, når de
vælger deres indretningsløsninger. Vi har en klar
fordel i kraft af det faktum, at vi har fuld kontrol
over vores egen produktion og logistikløsning og
konstant arbejder på både ressourceoptimering og
lav miljø-belastning. Når kunderne vælger produkter
fra Kinnarps-koncernen, vælger de samtidig rene
materialer og et inkluderende design, der støtter
cirkularitet.
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ÅRET KORT FORTALT

Kinnarps High Capacity Vehicle er udviklet af Volvo og vil blive testkørt i Vestsverige i løbet af det kommende år.

KINNARPS OG VOLVO ØGER LASTVOLUMEN
I samarbejde med Volvo og den svenske Transportstyrelse har vi igangsat projektet High Capacity
Transport. Projektet har fået dispensation for maksimumlængden på lastvognstog, hvilket gør det muligt
at køre Kinnarps’ transportbiler med to trailere, såkaldte modultog. Det betyder, at lastvolumen kan øges
med 50 % pr. køretøj, hvilket igen resulterer i 30 % færre transportbiler og 20 % lavere CO2-udledning.

ELBIL TIL JÖNKÖPING
Kinnarps’ første elbil er sat i drift og fungerer som
servicebil for produktionsenheden i Jönköping.
Bilen erstatter en dieselbil og bidrager dermed
til en lavere klimapåvirkning. Der er bestilt flere
elbiler til vores virksomhed i Norge, og hvis
resultatet af afprøvningen er positivt, kan det
blive aktuelt med flere elbiler i virksomheden.
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TEST AF CIRKULÆR
FORRETNINGSMODEL
Inden for rammerne af projektet Re:LINK har
Kinnarps samarbejdet med LINK Arkitektur om
en ny forretningsmodel for kontortilpasning med
fokus på genbrug. Projektet indebar, at to konferencerum blev fornyet ved hjælp af genanvendte
møbler, som Kinnarps udlejer. Bordene har for
eksempel fået nye plader på et genanvendt stel,
hvilket indebærer en besparelse på 70 kg udledt
CO2 sammenlignet med et nyproduceret bord.

RESULTAT
ANDEL FSC ®CERTIFICEREDE
TRÆRÅVARER

46 %

INDKØB MED LAV
RISIKO ELLER AUDIT

Sofaen DU & jag
(dig og mig) er
polstret med et nyt
naturfibermateriale
af kokosfibre.

BRUG AF
OPLØSNINGSMIDLER

-26 %

UDLEDNING AF CO 2

-22 %

FJERNVARME
ERSTATTER GASOLIE
I årets løb har vi erstattet
gasolie med fjernvarme
i flere af processerne på vores
produktionsenhed i Jönköping.
Gasolie står for fabrikkens største
klimapåvirkning, og udskiftningen
har allerede resulteret i en
reduktion af CO2-udledningen på
220 tons. På sigt er det beregnet,
at udskiftningen vil reducere
gasolieforbruget med 60 %,
og at det vil spare 500 tons CO2.
Visse lakeringsprocesser kræver
dog højere temperaturer, så
der bliver vi nødt til at anvende
gasolie, også fremover.

}

99 %

ANTAL
MILJØMÆRKEDE
PRODUKTER
IFØLGE MÖBELFAKTA

194

SERIER MED
FSC ®-MÆRKEDE
PRODUKTER

86

NYT NATURFIBERMATERIALE
I år har vi introduceret et
nyt naturfibermateriale af
kokosfibre og naturlatex.
Sofaen DU & jag er formgivet
af Eva-Johanna Isestig og
Jenny Fingal for NC Nordic
Care, og den er designet
til at inkludere børn og deres
behov for leg og tryghed.
I designprocessen er der
taget stort hensyn til, at
møblet skal være så giftfrit
som muligt af hensyn til
både sundhed og miljø.

NF ENVIRONNEMENT

9

NF OFFICE
EXCELLENCE CERTIFÉ

9
GS

28
QUALITY OFFICE

15

ORGANISATIONSÆNDRINGER I TYSKLAND
I efteråret 2018 blev produktionen på Kinnarps i Worms
flyttet til vores svenske enheder.
Baggrunden for det er, at dele
af fabrikkens produktion vil
forsvinde fra vores sortiment.
Flytningen har betydet nedlægning af 170 stillinger i Worms.
Kinnarps GmbH vil fremover
blive et salgsselskab, og der
planlægges etablering af et nyt
kontor til ledelse, administration
og logistikfunktion i Wormsområdet.
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K I N N A R P S-KO N C E R N E N

H E L H E D S LØS N I N G E R
TIL ARBEJDSPLADSEN
Kinnarps-koncernen dækker seks forskellige varemærker med et fælles kundetilbud:
komplette helhedsløsninger til arbejdspladsen. Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia,
NC Nordic Care og Skandiform.
Tilsammen vil vi være bedst til bæredygtigt design.
Ved at kombinere produkter fra vores forskellige
varemærker er det nemt at skabe komplette
indretningsløsninger med fokus på bæredygtighed,
funktion og æstetik. Det er forskelligt, hvordan de
enkelte varemærker fremstilles og leveres, men vi

har fælles ansvar for hele værdikæden og arbejder
frem mod samme langsigtede mål om at skabe
en bedre effekt. Alle varemærkerne skal følge
koncernens grundlæggende værdier, ejerdirektiver,
forretningsstrategi og bæredygtighedsstrategi.

KINNARPS
HOLDING AB

KINNARPS AB

KINNARPS
GMBH

VIRKSOMHEDSSTRUKTUR
K I N N A R P S-KO N C E R N E N

Kinnarps
Drabert
MartinStoll

MATERIA
GROUP AB

NC NORDIC
CARE AB

MATERIA AB

SK ANDIFORM AB
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S A LG S S E L S K A B

Skandiform

Drabert

Materia

NC Nordic Care

SEKS FORSKELLIGE
BRANDS MED EN FÆLLES
VÆRDIKÆDE

MartinStoll

Kinnarps
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K I N N A R PS G LO BA LT

Hovedkontor
Datterselskab
Forhandlere
Leverandører
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Kinnarps-koncernens hovedkontor ligger i Kinnarp i Sverige. Vi har i årets løb haft syv produktionsenheder
– seks i Sverige og én i Tyskland – samt et indkøbs- og konstruktionskontor i Kina. I efteråret 2018
blev produktionen i Tyskland dog flyttet til vores produktionsenheder i Sverige. Vi har salgsselskaber
i 11 lande og er derudover repræsenteret via forhandlere i yderligere 32 lande. Vi har underleverandører
i 23 forskellige lande.
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H E L H E D S LØS N I N G E R T I L
D E T M O D E R N E KO NTO R
Kinnarps tilbyder innovative, ergonomiske og
funktionelle helhedsløsninger til arbejdspladser.
Kinnarps er en af Europas førende aktører
på området og har en lang tradition for godt
design og god ergonomi til arbejdspladser –
i overensstemmelse med den skandinaviske
model. Kinnarps er en af de højst profilerede
leverandører af arbejdspladsmiljøer til kontorer,
og vi imødekommer vores kunders behov og
krav om fleksibilitet, kvalitet og god ergonomi
i det moderne arbejdsliv.
GRUNDLAGT: 1942.
PRODUKTION: Produkterne til brandet
Kinnarps produceres på vores egne fabrikker
i Kinnarp, Jönköping og Skillingaryd.
PRODUKTMÆRKNINGER: Möbelfakta,
FSC®, NF Environnement og GS.

E K S K LU S I V T H Å N DVÆR K
T I L L E D E R M I L JØE R
MartinStoll fremstiller tidløse og elegante
chef- og konferencemøbler med dygtigt
håndværk og højt detaljeniveau. Indretningen
kundetilpasses for at afspejle den specifikke
kundes varemærke og værdier. De findes overalt
i repræsentative kontormiljøer, konference- og
bestyrelseslokaler, og de er fremstillet til at
holde i mange årtier. I Europa har MartinStoll
længe været et af de indlysende valg i miljøer
af denne type; varemærket er specielt stærkt på
de tyske, britiske, franske og italienske markeder.
GRUNDLAGT: 1870, en del af Kinnarpskoncernen siden 2010.
PRODUKTION: Produktionen finder sted
hos udvalgte underleverandører i Tyskland,
som har fokus på det gode håndværk.
Produktionen af stole sker hovedsageligt
på Kinnarps’ fabrik i Skillingaryd.
PRODUKTMÆRKNINGER: GS.
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S P E C I A L I S T I I N N OVAT I V E
KO NTO R S TO L E

FÆL L E S L E D E L S E
OG PRODUKTION

Drabert er specialiseret i nyskabende
kontorstole, gæstestole og konferencestole
med optimalt ergonomisk design. Drabert
begyndte at udvikle kontorstole allerede i 1915
og er nu kendt på det europæiske marked for sit
koncept, der bygger på fire punkter til opnåelse
af en ergonomisk siddestilling. Grundtanken er,
at variation er en forudsætning for god ergonomi:
”Den næste stilling er den bedste stilling”.
Draberts unikke bidrag til Kinnarps-koncernen
er de selvudviklede, innovative mekanismer,
der er intuitive og nemme at anvende.

Varemærkerne Kinnarps, Drabert og MartinStoll
har fælles ledelse og produktion. Udvikling
og produktion foregår i Kinnarp, Skillingaryd,
Jönköping og Worms (Worms til og med
efteråret 2018).

GRUNDLAGT: 1889, en del af Kinnarpskoncernen siden 2010.
PRODUKTION: Produktionen foregår på
Kinnarps’ fabrikker i Kinnarp, Skillingaryd,
Jönköping og Worms.

HOVEDKONTOR: Kinnarp.
ANTAL MEDARBEJDERE: 1.248
(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.

PRODUKTMÆRKNINGER: GS.
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KO N C E P T U E LT D E S I G N T I L
BEVIDSTE VIRKSOMHEDER
Materia står for det eksperimentelle og
kreative. Med uforudsigeligt og konceptuelt
design fremmes aktive og værdiskabende
møder. Et avanceret polstringsværksted og
håndværksteknisk dygtige medarbejdere
har gjort det muligt at udføre nytænkende
håndværk med et innovativt materialevalg
og fokus på effektivt ressourceforbrug.
HJEMSTED: Tranås.
GRUNDLAGT: 1992. En del af Kinnarpskoncernen siden 2004.
ANTAL MEDARBEJDERE: 76.
PRODUKTION: Hovedkontor, tilskæring,
syning, polstring og montering i Tranås. Materia
har ikke egenproduktion af komponenter. Alle
dele fremstilles af underleverandører, og mange
er fra lokalområdet.
PRODUKTMÆRKNINGER: FSC® og
Möbelfakta.
CERTIFICERINGER: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, FSC® Chain of Custody.

FØR E N D E L E V E R A N DØR T I L
PLEJE- OG SUNDHEDSSEKTOREN
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. Møblerne er karakteriseret af et
legende og moderne formsprog med fokus
på omsorg for mennesker, 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.
HJEMSTED: Tranås.
GRUNDLAGT: 1950, en del af Kinnarpskoncernen siden 2009.
ANTAL MEDARBEJDERE: 18.
PRODUKTION: NC har ikke egenproduktion.
Samtlige produkter ordreproduceres hos nøje
udvalgte leverandører.
PRODUKTMÆRKNINGER: FSC® og
Möbelfakta.
CERTIFICERINGER: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody.
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D E S I G N S O M M O DV I R K E R
OPSLIDNING OG KASSERING
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. Langsigtet samarbejde
med erfarne designere med indgående materialekendskab og med bæredygtighed dybt forankret
i designprocessen er Skandiforms kendetegn.
Gennem at holde længe både æstetisk og
kvalitetsmæssigt, skal produkterne modvirke
opslidning og kassering. Det er ambitionen at
tilbyde tidløse produktserier, der nemt finder
en ny plads, når miljøer forandres.

NC Nordic Care

HJEMSTED: Vinslöv.
GRUNDLAGT: 1962, en del af Kinnarpskoncernen siden 2004.
ANTAL MEDARBEJDERE: 27.
PRODUKTION: Montering og kvalitetskontrol i
Vinslöv. Alle dele fremstilles af underleverandører,
som hovedsageligt er fra lokalområdet.
PRODUKTMÆRKNINGER: Möbelfakta, FSC®.
CERTIFICERINGER: ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, FSC® Chain of Custody.
Materia

Skandiform
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HVILKE SPØRGSMÅL
ER VIGTIGE?
I NT E R E S S E NT D I A LO G Hvilke spørgsmål er vigtige for dem, som påvirker eller
bliver påvirket af vores virksomhed? Viden og indsigt er nødvendigt, hvis vi skal kunne
løfte vores bæredygtighedsarbejde fremad på effektiv vis, og derfor sørger vi for at
have en regelmæssig dialog med vores interessenter. Det foregår blandt andet i form
af interviews, fokusgrupper, undersøgelser og løbende møder i forbindelse med det
daglige arbejde.
Identificerede nøgleinteressenter:
KUNDER / R ÅDGIVERE / EJERE / MEDARBEJDERE / LEVERANDØRER /
MYNDIGHEDER / LÅNGIVERE / SAMFUNDET / FORHANDLERE
VÆS E NT L I G H E D S A N A LYS E Hvilke bæredygtighedsspørgsmål er mest
relevante for vores virksomhed? Med udgangspunkt i interessentdialogen udarbejder
vi en væsentlighedsanalyse, der revideres hvert år. Analysen identificerer de områder,
hvor Kinnarps’ interessenter har de højeste forventninger, og som har den største
betydning for vores forretningsstrategi. Det er disse områder, vi prioriterer i vores
bæredygtighedsarbejde, og som vi rapporterer om. Vi har samlet de væsentligste
spørgsmål under seks områder i bæredygtighedsrapporten:
R ÅVA RE R OG RES SOU RC E R / K LIM A / RE N E M ATE RIA LE R /

Betydning for Kinnarps’ forretningsstrategi

SOCIA LT A NSVA R / G E N BRUG / E RGONOMI

L
M

I
K

H

C

F
G

N
O

E

B

A. Produkt- og servicekvalitet

I.

B. Rene materialer og kemikalier

J. Ergonomi og sundhed

C. Social ansvarlighed

K. Ansvarlige træråvarer

D.	Transport og
ressourceeffektivitet
E. Produktmærkning

L.

F.

Genbrug

G. Klima
H. Affald og udledninger
Betydning for interessenter
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A

D

J

Gennemsigtighed

Arbejdsmiljø

M.	Langsigtede og
ansvarlige aktiviteter
N.	Kompetencer og
udviklingsmuligheder
O. Lokalt engagement
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RISIKOANALYSE Risikohåndteringen er integreret i ledelsens og koncernens interne
processer ved hjælp af retningslinjer og arbejdsrutiner. Kontinuitetsplanlægningen
gennemføres på koncernniveau, og derudover identificeres og håndteres risici
løbende i koncernens forskellige enheder ved hjælp af de rutiner og systematiske
risikovurderinger, der udarbejdes på de forskellige risikoområder. Der vedtages tiltag
på de respektive områder for at minimere sandsynligheden for og konsekvenserne
af en hændelse.
V I H A R I D E NT I F I C E R E T FØLG E N D E R I S I C I I R E L AT I O N T I L
BÆR E DYG T I G H E D I V O R E S V I R K S O M H E D:

R I S I KO

BESKRIVELSE

H Å N DT E R I N G

Risici ifm. miljøulykker

Miljøulykker ved lækage,
udslip eller procesfejl.

Rutiner for kemikaliehåndtering og
affaldshåndtering. Beredskab for udslip og
lækager. Uddannelse af medarbejderne.

Risici ifm. arbejdsmiljø

Problemer med sikkerheden eller
arbejdsmiljøet kan resultere i
skader eller sygdom på arbejdspladsen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde via
for eksempel uddannelse, regelmæssige
tilsyn og arbejdsinstruktioner. Beskyt
telsesudstyr, personlige værnemidler
og ergonomiske hjælpemidler.

Risici fim. bæredygtighed
i leverandørkæden

Miljørisici i forbindelse med
produktion af materialer og
komponenter. Manglende overholdelse af adfærdskodeks
hos leverandør.

Miljøkrav til materialer og komponenter.
Sociale krav og opfølgning ved hjælp af
auditter hos leverandører.

Risici ifm.
produktsikkerhed

Sikker anvendelse af produkter.
Ergonomiske risici i forbindelse
med god arbejdsstilling. Risiko
for spredning af brand.

Produkttests i henhold til EN-normen.
Tests udføres af akkrediteret laboratorium:
Kinnarps Test & Verification Center.
Produktcertificeringer af tredjepart.
Krav om, at materialerne skal opfylde
kvalitets- og brandkrav.

BRANCHE- OG SAMFUNDSENGAGEMENT Som en af Europas største
leverandører af indretningsløsninger til arbejdsmiljøer er det vores ansvar at være
drivkraft for udviklingen indenfor bæredygtighedsemner. Kinnarps-koncernen er
repræsenteret i bestyrelsen for 100-gruppen – en forening, der arbejder for en mere
bæredygtig indretningsbranche i Sverige. Vores engagement omfatter derudover
medlemskab af det internationale Forest Stewardship Council FSC®, og vi er også
repræsenteret i den svenske bestyrelse for FSC.
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Vi er aktive i Möbelfaktas tekniske komité og i arbejdsgrupper for videreudvikling
af mærkningssystemet Möbelfakta. Kinnarps-koncernen er medlem af den svenske
branche- og arbejdsgiverorganisation Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt af den
europæiske brancheorganisation FEMB (European Federation of Office Furniture).
Vi arbejder aktivt på at udvikle standarder for møbelkvalitet i Sverige og internationalt
via Swedish Standards Institute (SIS), Comité Européen de Normalisation (CEN)
og International Organisation for Standardization (ISO).

V O R E S E N G AG E M E NT O M FAT T E R M E D L E M S K A B A F D E N
I NT E R N AT I O N A L E O R G A N I S AT I O N F O R E S T S T E WA R D S H I P
C O U N C I L (F S C), O G V I E R O G S Å R E P RÆS E NT E R E T
I D E N S V E N S K E B E S T Y R E L S E F O R F S C.

S T Y R I N G O G A N S VA R Styring af bæredygtighedsarbejdet er baseret på vores
bæredygtighedspolitik og vores adfærdskodeks. Politikken og kodekset gælder for
alle koncernens aktiviteter og er baseret på Kinnarps’ grundværdier. Adfærdskodekset
er baseret på FN’s Global Compact-initiativ og er derudover tydeliggjort over for
leverandører i et adfærdskodeks for leverandører.
Bæredygtighedsarbejdet er godt forankret i styring og ledelse og er en integreret
del af koncernens strategi: ”Let the star shine”. I årets løb er bæredygtighedsarbejdet
blevet yderligere præciseret i en bæredygtighedsstrategi. Koncernledelsen tager
beslutning om arbejdets retning og mål, og kvalitets- og miljøchefen har ansvaret
for udvikling og koordinering af bæredygtighedsarbejdet i koncernen. Lokalt har de
enkelte ledere ansvaret for overholdelsen indenfor deres respektive områder, og i større
enheder gennemføres og koordineres arbejdet af lokale kvalitets- og miljøfunktioner.
Audit af virksomheden gennemføres på de enheder, der er certificerede i henhold
til ISO 14001 og ISO 9001, og opfølgning på adfærdskodekset udføres ved hjælp
af leverandørauditter. Styring og opfølgning på bæredygtighedsarbejdet er i årets
løb foregået i henhold til planen og vurderes at fungere godt.
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BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI
Det er vigtigt for Kinnarps-koncernens succes på både kort og lang sigt,
at virksomheden drives på bæredygtig vis. Bæredygtighedsstrategien er baseret
på vores overordnede strategi og vision. Ud fra et helhedsorienteret perspektiv
vil vi skabe inspirerende og effektive arbejdsmiljøer, som bidrager til fremgang.
Bæredygtighedsstrategien er udarbejdet for at
opbygge nuværende og fremtidige værdier i forhold
til risici, omkostninger og indtjening. Bæredygtighedsarbejdet bliver dermed et effektivt værktøj
til at fremme både kortsigtede bæredygtighedsforbedringer og den langsigtede konkurrenceevne.
BEDRE INDTJENING OG VÆKST
Udvikling af cirkulære serviceydelser og forretningsmodeller er et prioriteret område, hvor hensigten
er at skabe et mere cirkulært flow af produkter
og materialer. Vi fokuserer på, at vores produkter
skal opfylde miljøkravene og skal mærkes med
konkurrencemæssigt stærke miljømærkninger.
Vi markedsfører også aktivt vores produkters
bæredygtighedsegenskaber både eksternt og
internt, for eksempel ved hjælp af vores eget
bæredygtighedsindeks The Better Effect Index.
LAVERE OMKOSTNINGER
Med fokus på effektivitet i hele værdikæden
reducerer vi vores miljøpåvirkning og bliver mere
omkostningseffektive. Kinnarps’ transportkoncept
”de blå biler” giver unikke muligheder for optimal
ressourceudnyttelse og dermed endnu større
reduktion af CO2-udledningen. Øget energieffektivitet
og materialeeffektivitet i produktionen giver god
omkostningsstyring, samtidig med at det har en
positiv effekt på klimaet. Udskiftning af kemikalier
bidrager til et bedre arbejdsmiljø både i og uden
for virksomheden.
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BESKYTTELSE OG STYRKELSE AF BRANDET
Innovativ produktudvikling foregår med udgangspunkt i bæredygtigt og cirkulært design, hvor
vi stræber efter størst mulig genanvendelse og
genindvinding af materialer. Det bidrager til at
forbedre produkternes bæredygtighed og til at styrke
Kinnarps’ brand. Vi stræber efter en transparent
kommunikation omkring vores bæredygtighedsarbejde. Kommunikationen foregår via både web og
de sociale medier og som direkte kommunikation
med vores kunder og interessenter.
MINIMERING AF RISICI
Det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores virksomhed
og dens fodaftryk. Derfor arbejder vi med socialt
ansvar i leverandørkæden ved hjælp af risikovurdering og auditter. En måde at tage ansvar på er også
at arbejde for, at der stilles krav om bæredygtighed
til møbler. Vi opfordrer beslutningstagere til at medtage krav til bæredygtighed i indkøbsbetingelserne,
og vi deltager i udformningen af branchestandarder,
eksempelvis Möbelfakta.
IMPLEMENTERING
Bæredygtighedsstrategien udgør rammerne for
koncernens bæredygtighedsarbejde, og den skal
præge hele virksomheden. Virksomhedens enheder
bidrager til kontinuerlige forbedringer ved at mål
og aktiviteter gennemføres i overensstemmelse
med strategien. Tilsammen tager vi ansvar og
skaber værdi for samfund og miljø – samtidig
med at vi opbygger konkurrencefordele.

Bæredygtighedsstrategien er baseret på Kinnarps-koncernens overordnede strategi og vision: at skabe inspirerende
og effektive arbejdsmiljøer, som bidrager til fremgang. Ved hjælp af vores indretningskoncepter til kontorer, skoler
og pleje/omsorg hjælper vi kunden med at analysere organisationen og dens behov. I løbet af 2018 lancerede
vi Next Education® og Next Care®, og vi har desuden gennem længere tid også benyttet konceptet Next Office®.
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LANGSIGTEDE
BÆREDYGTIGHEDSMÅL
Vi stræber efter, at de langsigtede mål for vores seks prioriterede effektområder
skal være opfyldt inden 2030.

1

3

RÅVARER OG RESSOURCER

KLIMA

RENE MATERIALER

Vores mål er, at alle råvarer
i vores produkter skal kunne spores
og skal stamme fra ansvarlige
kilder. Alle vores træråvarer skal
være FSC®-certificerede eller
genindvundne. Materialer skal
anvendes på endnu mere
ressourceeffektiv vis.

Vores mål er at blive klimaneutral.
Vi arbejder kontinuerligt med
energieffektiviseringer i hele
vores virksomhed og benytter
en større andel energi fra
vedvarende kilder.

Vores mål er at skabe
sundhedsfremmende arbejdsmiljøer
med færre kemikalier og uden
materialer, der er klassificeret
som sundheds- eller miljøfarlige.

4
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2

5

6

SOCIALT ANSVAR

GENBRUG

ERGONOMI

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.

Vores mål er, at alle vores
produkter er designet til at have
en lang levetid, og at vores
indretningsløsninger er en del af
et cirkulært flow, der forlænger
levetiden for produkter og materialer.
Vi anvender flere genindvundne
materialer i vores produkter og
finder frem til innovative metoder
til at udnytte de overskudsmaterialer,
der forekommer i vores produktion.

Vores mål er at skabe arbejdsmiljøer, som bidrager til sundhed
og velvære hos alle, der opholder
sig i dem. Helhedsorienteret
ergonomi står i centrum for vores
indretningsløsninger,
og produkterne er inkluderende
og tilpasset til mennesker.

SÅDAN BIDRAGER VI
TIL FN’S GLOBALE MÅL
FN’s globale mål blev præsenteret i efteråret 2015 og udgør verdens fælles mål for
2030. For at opnå dem er det nødvendigt, at vi alle sammen bidrager. Vi har evalueret
vores virksomhed i forhold til de 17 mål og har fundet frem til de mål, hvor vi har den
største direkte eller indirekte påvirkning.

SUNDHED OG VELVÆRE
Vi bidrager ved at skabe
arbejdsmiljøer med god ergonomi
og uden unødvendige kemikalier.

BÆR E DYG T I G I N D U S T R I,
I N N OVAT I O N E R O G
INFRASTRUKTUR

BÆR E DYG T I G E N E R G I
FOR ALLE
Vi bidrager ved at gennemføre
energieffektiviseringer og øge
andelen af vedvarende energi.

MINDSKE ULIGHED

Vi bidrager ved at udvikle mere
effektive industrielle processer,
der udnytter materialerne optimalt.

Vi bidrager ved at fremme
mangfoldighed og modarbejde
diskriminering i vores virksomhed
og ved at stille krav til socialt
ansvar i leverandørkæden.

B E KÆM P E
KLIMAFORANDRINGERNE

ØKO S Y S T E M O G B I O LO G I S K
MANGFOLDIGHED

Vi bidrager ved at minimere
klimapåvirkningen fra vores
produktion, vores lokaler
og vores transportbiler.

Vi bidrager ved at anvende
certificeret træ fra
ansvarligt skovbrug.

A N S TÆN D I G E
ARBEJDSVILKÅR OG
ØKO N O M I S K VÆK S T
Vi bidrager ved at fremme
gode arbejdsmiljøer og
arbejdsvilkår i vores virksomhed
og i leverandørkæden.

BÆR E DYG T I G T F O R B R U G
OG PRODUKTION
Vi bidrager ved at minimere
miljøpåvirkningen fra vores
produktion, stille krav til vores
leverandører, arbejde med rene
materialer uden unødvendige
kemikalier og ved at skabe et
mere cirkulært flow af
materialer og produkter.
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K I N N A R PS-KO N C E R N E N

EN VÆRDIKÆDE SOM
ER UNIK I BRANCHEN
KINNARPS-KONCERNENS FORRETNINGSMODEL OG VÆRDIKÆDE SIGTER
MOD AT FORSTÅ OG OPFYLDE VIRKSOMHEDERS OG ORGANISATIONERS
BEHOV FOR INDRETNINGSLØSNINGER MED TILHØRENDE SERVICEYDELSER.

Kinnarps-koncernens brands har en fælles værdikæde. Et samarbejde som er unikt i vores
branche, og som gør det nemt for vores kunder at træffe bæredygtige valg. Fordi vi har forskellige
produktionsforhold, er det nødvendigt med individuelle løsninger. Det ser vi som en fordel, for hvert
enkelt brand kan optimere bæredygtighedsarbejdet, så de passer til de forskellige forudsætninger.

DESIGN

PRODUKTION

RÅVARER
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SALG

DESIGN

RÅVARER

Vi udvikler produkter, der er ergonomiske og
nemme at tilpasse. Vi stiller meget høje krav
til kvalitet og materialevalg for at sikre en lav
miljøpåvirkning. Det skal være enkelt at separere
og genindvinde de indeholdte materialer. Med
innovativt design har vi også skabt nye produkter
af overskydende materiale. Hvilke mærkninger,
produkterne skal opfylde kravene til, klarlægges
i vores overordnede miljømærkningspolitik
for hele koncernen. Kravene til de pågældende
mærkninger integreres i designprocessen.

Vi indkøber råvarer, komponenter og færdigvarer,
og vi stiller høje krav til både leverandørerne
og til det, der leveres. De krav, der specificeres
i miljømærkningspolitikken, tilpasses alle vores
produkter. Vi vælger for eksempel certificeret træ
fra en verificeret og risikovurderet kilde. Meget
af vores tekstil er miljømærket, og genindvundet
metal anvendes i så stor udstrækning som muligt.
Vi stiller også krav til socialt ansvar i leverandørkæden
gennem vores fælles adfærdskode for koncernen,
og vi følger også op ved hjælp af risikovurderinger
og auditter hos leverandøren.

DISTRIBUTION

GENBRUG

ANVENDELSE
Værdikæden beskriver, hvordan vi i Kinnarpskoncernen tager ansvar hele processen igennem
– fra produkterne designes, produceres og leveres,
til det er på tide for dem at blive genanvendt.
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I STEDET FOR ENGANGSEMBALLAGE BRUGER
VI FILTTÆPPER. DET SPARER 270 KG EMBALLAGE
PR. LASTBIL OG GØR DET MULIGT AT MEDBRINGE
FLERE PRODUKTER.

KINNARPS’ EGET LOGISTIKSYSTEM GØR DET MULIGT
AT LASTE OP TIL 50% MERE I TRANSPORTBILERNE.
HVER GANG ANDRE SKAL BRUGE OP TIL TRE
LASTBILER, KAN VI NØJES MED TO.
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PRODUKTION
På vores produktionsenheder i Sverige og Tyskland
arbejder vi systematisk med arbejdsmiljø. Vi undgår
miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer i alle
produktionsprocesser. Vi optimerer ressourceanvendelsen, og vi minimerer spild. Overskudstræ anvendes
til opvarmning, og overskudstekstil anvendes til nye
produkter. Vores produktionsenheder er placeret
i Kinnarp, Skillingaryd, Jönköping, Tranås og Vinslöv.
Komponentbearbejdning af træ og slutmontering
udføres i Kinnarp for varemærkerne Kinnarps, Drabert
og MartinStoll. Produktionsenheden i Skillingaryd
er specialiseret i syning og polstring. Materias
enhed i Tranås tager sig af syning og montering.
På Skandiforms enhed i Vinslöv er der fokus på
montering. Og på NC’s enhed i Tranås omlastes
færdigvarer.

SALG
Kinnarps-koncernens salgsorganisation består
af datterselskaber i 11 lande samt uafhængige
forhandlere. I alt er vi repræsenteret på omkring
40 markeder. Kundetilbuddet omfatter helhedsløsninger til arbejdspladser, hvilket indebærer, at vi
komplementerer produkter fra Kinnarps-koncernens
brands med produkter fra andre leverandører –
for eksempel tæpper og belysning. Kinnarps Next
Office®-analyser gør det muligt at udforme en løsning,
der passer præcis til den enkelte organisations
behov. Flere af koncernens salgsselskaber er ISOcertificerede og arbejder for bedre kvalitet og mindre
miljøpåvirkning. Vi har bl.a. skiftet til energieffektiv
belysning i mange af vores showrooms.

DISTRIBUTION
Produkter fra Kinnarps, Drabert og MartinStoll
leveres inden for rammerne af vores eget logistik
system, ”de blå biler”, fra produktionsenheden
i Kinnarp. I stedet for engangsemballage bruger vi
filttæpper. Det sparer 270 kg emballage pr. lastbil
og gør det muligt at medbringe flere produkter.

Lastningsgraden er meget høj – over 90 %. Efter
aflevering af møblerne tages filttæpperne med
hjem og genanvendes. På vejen tilbage fylder vi
lastbilerne med materialer fra vores leverandører
eller med eksternt gods. Kinnarps’ lastbiler kører
på diesel blandet med biodiesel, hvilket reducerer
klimapåvirkningen med 40 %. Produkter fra Materia,
NC Nordic Care og Skandiform leveres til vores
lokale lager eller direkte til kunden med hjælp
fra eksterne logistikpartnere.
ANVENDELSE
Kinnarps-koncernens brede sortiment gør det
muligt at skabe trivselsfremmende og produktive
arbejdsmiljøer, der sætter mennesket i centrum
og kan mindske stress og øge velværet. Det gøres
for eksempel ved hjælp af Kinnarps’ Next Office®analyser og gennemgang af ergonomien i forbindelse
med leveringen. Ved at stille høje krav til materia
lerne og undgå unødvendige kemikalier bidrager
vi til sund indeluft i forbindelse med anvendelsen.
Vi tilbyder også vask og opfriskning af møbler.

GENBRUG
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. Mange af produkterne
fra NC Nordic Care er for eksempel designet til
pleje- og omsorgsmiljøer og har aftageligt stof,
så de er nemmere at rengøre og forsyne med
nyt stof. Vi tilbyder også en genvindingsservice,
hvor vi tager hånd om kundernes gamle møbler.
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OMRÅDER MED
BEDRE EFFEKT
En ny generation stiller nye krav til virksomheders bæredygtighedsarbejde. ”Flere vil
træffe bæredygtige valg, og derfor skal vi gøre det nemmere at vælge. Vi gør vores
bæredygtighedsarbejde tydeligere på seks forskellige områder, hvor vi ved, at det
giver en bedre effekt,” siger Kinnarps’ Sustainability Manager Johanna Ljunggren.

HVORFOR LIGE PRÆCIS DE SEKS OMRÅDER?
”Den mest umiddelbare effekt af vores produkter
er funktionen, dvs. at de imødekommer menneskers
behov for sunde og kreative arbejdsmiljøer. Hvis
vi gør brug af et helhedssyn på bæredygtighed,
så kan vores møbler få endnu større effekt. De kan
påvirke størrelsen af verdens affaldsbunker, vores
skoves tilstand og arbejdsvilkårene for de mennesker, der arbejder i de forskellige produktionsled.
De seks forskellige områder er blevet identificeret
i vores interessentdialog og giver et fyldestgørende
billede af vores produkters bæredygtighedseffekt.”
HVILKET OMRÅDE SKER DER MEST PÅ?
”Genbrug er det tema, der optager branchen
mest i øjeblikket. 80 % af et møbels klimapåvirkning
ligger i materialet, og hvis vi skal skabe en langsigtet
effekt, er vi nødt til at finde nye løsninger på råvarer
og materialer. Vi oplever en øget efterspørgsel
på cirkulære serviceydelser og forretningsmodeller,
og derfor fokuserer vi på at finde frem til løsninger,
der bidrager til, at det bliver nemmere at gennemføre
rent praktisk. Vores produkter har gode forudsæt-
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ninger i form af god kvalitet og levetid. Undersøgelser
viser, at der er et stort potentiale i at genbruge
kontorindretning, både miljømæssigt og økonomisk.
Der kan vi bidrage!”
HVAD ER THE BETTER EFFECT INDEX?
”The Better Effect Index er den konkrete tilpasning
af vores bæredygtighedsarbejde indenfor de
forskellige områder. Det er et webbaseret værktøj,
der gør det nemmere for kunderne at træffe bæredygtige valg. Indekset udvider begrebet bæredyg
tighed og inkluderer også områder såsom klima
og genbrug; områder, der sjældent stilles krav til
i miljømærkninger. Med indekset vil vi gøre det
nemmere at vurdere produkternes bæredygtighed
på et mere detaljeret grundlag og ikke kun i forhold
til grundkravene. Siden indekset blev lanceret
i 2017, har vi oplevet adskillige positive effekter.
Det har hjulpet vores kunder med at se og vurdere
produkternes bæredygtighedsegenskaber. Det
fremmer vores eget bæredygtighedsarbejde,
og det fremmer den almene debat om, hvilke
krav der er relevante at stille.”
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R ÅVARER OG
RESSOURCER
DET ER SUND FORNUFT AT ANVENDE DE RIGTIGE RÅVARER OG AT
UDNYTTE RESSOURCERNE EFFEKTIVT. DET ER FORUDSÆTNINGEN FOR EN
BÆREDYGTIG VIRKSOMHED OG EN VIGTIG DEL AF VORES FORRETNINGSKULTUR.
VI TAGER ANSVAR FOR VORES MATERIALER, OG VI VÆLGER HVERKEN RÅVARER
ELLER PRODUKTIONSSTEDER, DER BELASTER MILJØET UNØDIGT.

EFFEKT
} BEDRE RESSOURCESTYRING
} BEDRE KLIMA
} BEDRE ØKONOMI
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D E F I N IT I O N

Hvilke materialer, vi anvender i vores produkter, og hvordan de produceres,
har stor betydning for vores miljøpåvirkning. Det er også vigtigt,
at vi anvender disse materialer på effektiv vis og minimerer spild,
så vi mindsker forbruget af naturressourcer.

DET HER ER DE MATERIALER, VI ANVENDER I VORES PRODUKTION.
DIAGRAMMET VISER ANDELEN AF INDKØBTE MATERIALER
UD FRA INDKØBSVÆRDIEN.

METAL

51 %

PLAST

22 %

TEKSTIL

13 %

TRÆ

13 %

ELEKTRONIK

1%
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UDFORDRING

L A N G E O G KO M P L E K S E
L E V E R A N DØR KÆD E R
Udvinding og fremstilling af råvarer og materialer
er en del af en kompleks global sammenhæng.

relation til leverandørerne, hvilket også betyder, at
vores mulighed for at påvirke er mindre. På samme

For os som enkeltaktør er det en stor udfordring
at spore, hvor råvarer som olie, plast, malm
og metal stammer fra, og hvordan forholdene
har været under fremstillingen. Vi har størst
mulighed for at påvirke vores direkte leverandører.
Længere leverandørkæder er mere komplicerede
at kortlægge, fordi vi ikke har den økonomiske

måde er det også en udfordring for os at påvirke
effektiviteten i forhold til materialeudnyttelse
i leverandørkæden. Træ er unikt, fordi der findes
gode sporbarhedscertificeringer, og derfor har vi
sat specielt høje mål på det område. Men udbuddet
af certificeret træ er langt fra tilstrækkeligt.

S T R AT E G I

M AT E R I A L E K R AV O G
RESSOURCEFFEKTIVISERING
M AT E R I A L E K R AV
Vi stiller krav til alle de varer, vi indkøber. Leverandøren
skal acceptere og overholde kravene i vores
adfærdskodeks, der omhandler sociale forhold
og miljøhensyn i produktionen. Materialekravene
er baseret på kravene i gældende miljømærkninger
og omfatter også bestemte krav til produktionen.
Vi indhenter også oplysninger om fremstillingslandet.
Vi har rutiner til kontrol af oprindelsen af alle
træråvarer. Vi accepterer ikke træ fra skove med høj
naturværdi, områder, der er omdannet fra naturskov
til plantage, og områder med sociale konflikter.
Vores enheder i Kinnarp, Skillingaryd, Tranås og
Vinslöv er sporbarhedscertificeret iht. FSC® Chain of
Custody, hvilket gør det muligt at spore træ gennem
hvert trin i leverandørkæden. FSC-mærkningen er en
garanti for, at råvaren stammer fra et miljøtilpasset,
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socialt ansvarligt og økonomisk robust skovbrug.
Vi arbejder også for, at branchen skal vække
interesse for og efterspørgsel på FSC-certificeret
træ hos forbrugere og producenter, med det formål
at øge udbuddet.
Vi engagerer os i udviklingen af nye materialer,
blandt andet gennem forskningsprojektet ”Etablera
närodlad textil i Sverige” (etablering af lokalt produceret tekstil i Sverige). Formålet er at producere
tekstilfibre af skovråvarer eller genvundne biobaserede tekstiler.
RESSOURCEEFFEKTIVISERING
Vi arbejder også kontinuerligt på at effektivisere
vores produktionsressourcer og reducere spildet
ved hjælp af videreudvikling af processer og
maskininvesteringer.

VO R E S O F T E S T A N V E N DT E M AT E R I A L E
} TRÆ
Vi anvender kun certificeret træ eller træ, hvor vi
kontrollerer oprindelsen vedrørende trætype og
fremstillingsland. Vores sortiment omfatter over
80 forskellige serier med FSC®-mærkede produkter.
Ressourceudnyttelsen af finér optimeres ved, at
materialet er plankeskåret.
} TEKSTIL
Vi tilbyder slidstærke og naturlige materialer,
eksempelvis uld fra New Zealand, men vi arbejder
også med kunstmaterialer, blandt andet Xtreme,
der er fremstillet af genvundet polyester. 69 %
af stoffet i vores sortiment er Oeko-Tex®- eller
EU Ecolabel-certificeret, hvilket betyder, at der
er taget hensyn til både miljø og sundhed under
fremstillingen. I tilskæringen anvender vi et
automatiseret program, der optimerer anvendelsen
og minimerer spild.
} METAL
Vi anvender genindvundet metal i så vid udstrækning
som muligt, under hensyn til udbud og kvalitetskrav
– blandt andet støbt aluminium, da det muliggør en

højere andel af genvundet materiale, og genvundet
magnesium. Forkromede detaljer produceres med
trivalent krom, der har bedre miljø- og sundhedsmæssige egenskaber end hexavalent krom.
} PLAST
Vi har vores eget formstøbningsanlæg til polstring
på vores fabrik i Skillingaryd. Det giver os fuld kontrol
over materialet, og vi kan anvende isocyanaten MDI
i stedet for den sundhedsfarlige TDI, der normalt
bruges. Genvundet plast fungerer ikke altid i møbelfremstilling, idet plasten har dårligere holdbarhed
og udbuddet er begrænset. Det plastgranulat,
vi indkøber, stammer hovedsageligt fra Europa.
} ELEKTRONIK
Vi stiller krav om, at konfliktmineraler ikke må indgå
i elektronikken. Det gør vi for at sikre os, at vi ikke
anvender elektronik, som indeholder tin, tantal,
wolfram eller guld, der er udvundet illegalt, eller
hvor udvindingen har bidraget til at støtte konflikter.
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L A N G S I G T E T M Å L 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.
Materialer skal anvendes på endnu mere ressourceeffektiv vis. Målet hænger sammen med FN’s
verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 9 og 15 om henholdsvis bæredygtig industri, innovation
og infrastruktur samt økosystemer og biologisk mangfoldighed.

ANDEL CERTIFICEREDE TRÆRÅVARER
AF SAMLET MÆNGDE INDKØBTE TRÆRÅVARER*
* Indkøb af træråvarer til vores egne produkter i Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås og Vinslöv.
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A N A LYS E O G O P FØLG N I N G
I årets løb er andelen af indkøbte FSC-certificerede
træråvarer steget til 46 % af vores samlede indkøb
af træ, hvilket er en klar forbedring i forhold til sidste år (34 %). Det skyldes, at den faktiske mængde
FSC-certificerede materialer er steget, men også
at mængden af PEFC-certificerede materialer er faldet. I årets løb er mængden af PEFC til vores tyske
fabrik faldet på grund af afvikling af produktionen.
De større mængder FSC-certificerede materialer
skyldes produktlanceringer, blandt andet træstellet
på flere af Skandiforms produkter og askefinér hos
Kinnarps. Af vores samlede indkøb af træ er 92 %
enten FSC-, FSC Controlled Wood- eller PEFC-
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mærket, dvs. certificeret eller kontrolleret af en
tredjepart. Vores langsigtede mål er, at alt træmateriale skal være FSC-certificeret eller -udvundet,
men udbud og priser udgør en forhindring i forhold
til at nå målet. Derfor har vi revideret vores mål til
2020 og arbejder nu på at sikre, at alt træmateriale
skal være certificeret eller tredjepartskontrolleret.
For at opnå det mål opfordrer vi vores leverandører
til at blive sporbarhedscertificeret.
MÅL
I 2020 skal alle træråvarer stamme fra FSCcertificerede eller tredjepartskontrollerede kilder.
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RESSOURCEUDNYTTELSE
AF TEKSTIL *
* Produktionen i Skillingaryd

A N A LYS E O G O P FØLG N I N G
I årets løb har vi investeret i to nye maskiner
til tilskæring af stof på produktionsenheden
i Skillingaryd. Maskinerne har en meget høj
præcision og har forbedret vores materialeudnyttelse, der nu er oppe på 83 %. Overskydende
spildstof genanvendes i vores fyldmateriale
Re:fill eller sendes til genvinding.
MÅL
Vores mål er at nå en udnyttelsesgrad på 85 %
inden 2020.

RÅVAREGUIDEN
} 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,
at træmaterialet i produktet kommer fra
ansvarligt forvaltede skove.
} VÆLG BÆREDYGTIGE MATERIALER
Træ og uld er eksempler på naturlige materialer,
der kommer fra bæredygtige kilder.
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KLIMA
VORES EGNE ”BLÅ BILER” GIVER OS EN UNIK MULIGHED FOR
AT REDUCERE CO 2-UDLEDNINGERNE. VORES INTELLIGENTE
TRANSPORTKONCEPT BEVIRKER, AT VI HAR PLADS TIL MEGET MERE
I VORES LASTBILER. HVER GANG ANDRE SKAL BRUGE OP TIL TRE LASTBILER,
KAN VI NØJES MED TO. DERUDOVER KAN VI SELV VÆLGE BRÆNDSTOFTYPE TIL
VORES TRANSPORTBILER. NU GÅR VI EFTER AT BLIVE KLIMANEUTRALE.

EFFEKT
} BEDRE KLIMA
} BEDRE TRANSPORT
} BEDRE ENERGIUDNYTTELSE
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D E F I N IT I O N

Det globale klimamål indebærer, at den globale opvarmning skal
holdes under 2 °C og helst skal holdes på 1,5 °C. Hvis vi skal nå klimamålet,
kræver det fælles tiltag, i alle dele af samfundet. Vores største muligheder
for at bidrage findes inden for transportsektoren og i vores egen virksomhed.
Transport udgør en stor del af vores klimapåvirkning, ligesom
el- og energiforbruget i vores produktion og på vores salgskontorer.

KO N C E R N E N S K L I M A PÅV I R K E N D E U D L E D N I N G E R
I H E N H O L D T I L G R E E N H O U S E G A S P R OTO C O L
Enhed, ton CO 2 e
O M R Å D E 1 – D I R E K T E U D L E D N I N G E R			
Olie
188		
Gasolie
666		
Gas
180		
Godstransport i eget regi
2938
Personbefordring
1205		
OMRÅDE 2 – INDIREKTE UDLEDNINGER
El
Fjernvarme
O M R Å D E 3 – ØV R I G E I N D I R E K T E U D L E D N I N G E R
Indkøbt godstransport
Firmakørsel i privatbiler
I A LT

3244
191		

817		
84		
9513
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UDFORDRING

B E G RÆN S E T U D B U D A F
F O S S I L F R IT B RÆN D S TO F
Det faktum, at mange af de eksisterende processer
er afhængige af fossile brændstoffer, er vores
største udfordring i arbejdet med at reducere vores
klimapåvirkning. Brændstof til godstransport og
personbefordring er i dag hovedsageligt fossilbaseret, og selvom vi bestræber os på at anvende
fossilfrie alternativer, er det begrænsede udbud af
bæredygtigt brændstof en forhindring. Vi ser også
et behov for mere langsigtede politiske spilleregler,
der kan bidrage til at gøre vedvarende brændstoffer
mere konkurrencedygtige i forhold til fossile
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brændstoffer. Men vi har også udfordringer i forhold
til at finde frem til lønsomme og konkurrencedygtige
energieffektiviseringer i vores egen produktion og
virksomhed. Der findes et potentiale for yderligere
energieffektivisering, men det kræver ofte
omfattende investeringer at gennemføre de enkelte
tiltag. Vi oplever også store udfordringer i forhold
til klimaforbedrende tiltag i vores leverandørkæde,
hvor vores mulighed for at påvirke udviklingen
er langt mindre.

S T R AT E G I

KLIMAOPTIMERET
TRANSPORT OG
ENERGIKORTLÆGNING
T R A N S P O RT E R
Kinnarps er den aktør på markedet, der kan tilbyde
eget logistiksystem, de såkaldte ”blå biler”. Det
betyder, at vi selv kan optimere vores transporter
– udformning og ruter – med hensyn til klimapåvirkning. Produkterne lastes som et puslespil, uden
papemballage, hvilket betyder, at vi har plads til
meget mere gods i vores lastbiler. Kombineret
med omhyggelig leveranceplanlægning og pakning
efter leveringsrækkefølge har vi en konstant høj
lastningsgrad på 90 %. Hver gang andre bruger
op til tre lastbiler, kan vi nøjes med to, og vi kan
transportere op til 50 % mere pr. lastbil end konkurrenterne. I stedet for traditionel emballage anvender
vi vores egne filttæpper til at beskytte produkterne
under transport, og tæpperne tages med tilbage,
så de kan genanvendes. Det sparer både os og
kunderne for cirka 270 kg emballage pr. transport.
Når vi har leveret produkterne, fylder vi lastbilerne
med materiale fra leverandører, hvilket betyder,
at vi gør brug af transportkapaciteten begge veje.
Vores lastbiler kører hovedsageligt på diesel
iblandet bæredygtig tallolie, hvilket resulterer
i en reduktion af klimapåvirkningen med 40 %.
Transport med vores blå biler omfatter i øjeblikket
produkterne fra varemærkerne Kinnarps og Drabert,
men vi arbejder på at kunne udvide konceptet
til også at omfatte vores andre varemærker.
Vi er begyndt at måle CO2 pr. tonkilometer
på vores blå biler, og vi har til hensigt at følge
og målsætte denne måling for at fokusere på
klimateffektiviteten i vores transport. I 2018
var resultatet 20,75 g CO2 pr. tonkilometer.

For yderligere at effektivisere blå bil-konceptet
har vi også igangsat et forskningssamarbejde
med Volvo og den svenske Transportstyrelse. Vi har
fået dispensation til at køre med længere lastbiltog,
hvilket muliggør en 50 % forøgelse af lastvolumen
pr. transport og en 20 % lavere CO2-udledning.

Denne transportmetode vil blive testkørt i 2018-2019.
Vi er også i gang med at evaluere eldreven
transport og har investeret i en elbil, der erstatter
en dieseldrevet servicebil på fabrikken i Jönköping.
Vi har også investeret i flere elbiler til vores
virksomhed i Norge.

P R O D U K T I O N O G LO K A L E R
Vores energiforbrug er størst på produktionsenhederne i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd og Worms.
Derfor har vi udarbejdet energikortlægninger,
der identificerer energieffektiviseringspotentialet.
Vi stræber efter at anvende mere energi fra
vedvarende kilder eller energikilder med lavere
klimapåvirkning. I årets løb har vi udskiftet store
dele af den gasolie, der anvendes i produktionen på
vores fabrik i Jönköping, med fjernvarme, som har
en betydeligt lavere klimapåvirkning. Udskiftningen
af energitype sparer cirka 500 tons CO2 om året.
På vores produktionsenheder i Kinnarp,
Skillingaryd og Worms har vi en hel del
træbearbejdning. Overskudstræet genvindes
til briketter, og vores fabrikker opvarmes på den
måde med bæredygtig energi. I forbindelse med
ombygning eller renoveringer har vi skiftet til
LED-belysning på flere af vores arbejdspladser.
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L A N G S I G T E T M Å L F O R 2030 Vores mål er at blive klimaneutral. Vi arbejder 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 nummer 7 om bæredygtig energi
for alle samt nummer 13 om bekæmpelse af klimaforandringerne.

E N E R G I F O R B R U G I O R G A N I S AT I O N E N*
* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv samt salgsselskaber.
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A N A LYS E O G O P FØLG N I N G
I årets løb er der gennemført flere energieffektiviseringstiltag, blandt andet
installation af LED-belysning på flere arbejdspladser, tætning af lækage af
trykluft på produktionsenheder samt effektiviseringer af produktionslinjer.
Ifølge vores beregninger har de gennemførte energieffektiviseringer
sparet omkring 650 GJ. På vores produktionsenheder i Kinnarp, Skillingaryd
og Worms har vi helt igennem bæredygtig opvarmning takket være
forbrænding af eget overskudstræ. Oliefyr benyttes som reserve i tilfælde
af afbrydelser eller reparationer. Materias fabrik i Tranås opvarmes med
jordvarme, og andre enheder opvarmes med fjernvarme, el, gas eller olie.
Der benyttes gasolie til lakeringsprocessen i Jönköping.
MÅL
Det er vores mål at reducere vores energiforbrug med 10 % frem mod
2020 sammenlignet med basisåret 2016.
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U D L E D N I N G A F C O 2ÆK V I VA L E NT E R (TO N S)*
* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd,
Worms, Tranås, Vinslöv samt salgsselskaber.
I henhold til Greenhouse Gas Protocol.
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A N A LYS E O G O P FØLG N I N G
Vi har nået vores mål om at reducere vores
klimapåvirkende udledninger med 20 % tidligere
end forventet – reduktionen er nu hævet til 22 %
sammenlignet med 2014. Reduktionen hænger
hovedsageligt sammen med vores egen godstransport og den øgede andel af bæredygtigt
brændstof. Den stammer også fra reduceret
produktion på fabrikken i Worms i forbindelse
med forberedelserne til lukning. En stor medvirkende årsag er også, at vi på flere enheder er
gået over til at anvende vedvarende el. I dag
er 38 % af den energi, vi anvender, vedvarende.
Vi fastlægger nu et nyt, ambitiøst mål om, at vi
frem mod 2020 vil reducere vores udledninger
med 35 % sammenlignet med basisåret 2014.
MÅL
I 2020 er udledningen reduceret med 35 %
sammenlignet med 2014

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.
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R E N E M AT E R I A L E R
VORES MØBLER ANVENDES I MILJØER, HVOR BØRN OG VOKSNE
TILBRINGER EN STOR DEL AF DERES LIV. FOR OS ER DET INDLYSENDE,
AT VORES PRODUKTER IKKE MÅ INDEHOLDE SKADELIGE STOFFER,
DER PÅVIRKER MENNESKERS SUNDHED OG EVNE TIL AT
GØRE ET GODT STYKKE ARBEJDE.

EFFEKT
} BEDRE ARBEJDSMILJØ
} BEDRE SUNDHED
} BEDRE KONCENTRATIONSEVNE
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D E F I N IT I O N

Møbler kan indeholde stoffer, der har en negativ indvirkning på
miljøet og menneskers sundhed. Det er stoffer, der findes i råvarerne
fra begyndelsen eller kommer til undervejs i fremstillingen. Stofferne
kan påvirke gennem direkte kontakt, eller fordi de er luftbårne.
I møbelbranchen kan følgende kemikalier forekomme i forskellige materialer:

T RÆ: Formaldehyd. Overfladebehandlinger
kan indeholde aromatiske opløsningsmidler,
VOC, CMR, SVHC og allergifremkaldende stoffer.

P L A S T O G P O L S T R I N G: Brandhæmmere,
ftalater og blødgørere, PVC, tungmetaller,
klorparaffiner og SVHC.

T E K S T I L: Brandhæmmere, ftalater og blødgørere,
formaldehyd, smuds- og fedtafvisende stoffer,
giftige farvestoffer, tungmetaller og SVHC.

M E TA L: Overfladebehandlinger indeholdende
krom 6, aromatiske opløsningsmidler, VOC,
CMR, SVHC og allergifremkaldende stoffer.

E L E K T R O N I K: Brandhæmmere.
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UDFORDRING

OV E R F L A D E B E H A N D L I N G,
D E R OV E R H O L D E R B Å D E
M I L JØ- O G K VA L IT E TS K R AV
Kemikalier anvendes i lak, lim og farve for at skabe
overflader, der kan tåle væsker og rengøringsmidler.
Det er egenskaber, som er vigtige i miljøer med
hyppig rengøring og desinfektion – f.eks. sygehuse,
skoler og restauranter. Denne form for modstandsdygtig overfladebehandling lever imidlertid ikke
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op til de førende miljømærkningers krav. Mere
miljøvenlige laktyper har dårligere egenskaber ved
anvendelse i krævende miljøer. Vores største udfordring er derfor at udvikle overfladebehandlinger, der
kan leve op til høje krav til både miljø og kvalitet.

STRATEGI

S TØR R E K R AV V E D H JÆL P
A F P R O D U K T MÆR K N I N G E R
Vi deltager i et samarbejdsprojekt sammen med
brancheorganisationen TMF og lakeringsleverandører
for at forbedre de vandbaserede laktyper med
hensyn til modstandskraft, rengøring og desinfektion.
For at sikre, at vores produkter ikke indeholder
unødvendige kemikalier, stiller vi krav til alle
indgående materialer og komponenter. Kravene
er baseret på de mærkninger, der indgår i vores

miljømærkningspolitik – EU Ecolabel, Möbelfakta,
GS, Quality office, NF Environnement, NF Office
Excellence Certifié og FSC® – og de omfatter

EGENPRODUKTION
De kemiske produkter, vi anvender i fremstillingen,
er lak, lim, olie og rengøringsmidler. Anvendelsen
kontrolleres ved hjælp af et kemikaliehåndteringssystem på samtlige produktionsenheder. Systemet
omfatter sikkerhedsdatablade og opdateringer
i henhold til REACH’s kandidatliste. Der udarbejdes
også risikovurderinger inden for rammerne af vores
arbejdsmiljøarbejde.

M E TA L
Hexavalent krom er allergi- og kræftfremkaldende.
Derfor anvender vi kun trivalent krom. Til overfladebehandling af metal anvendes pulverlakering,
der har meget lav VOC-udledning og opfylder
miljømærkningskravene.

PLAST OG POLSTRING
Polstringen udføres i eget regi, hvor vi har fravalgt
den sundhedsfarlige isocyanat TDI. Skummet er
også uden brandhæmmere. Samtlige plasttyper
i koncernens møbler skal være frie for bisfenol
A og ftalater.
T RÆ
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. Til overfladebehandling anvendes
hovedsageligt vandbaserede laktyper med ingen
eller et meget lavt indhold af opløsningsmidler.
På fabrikken i Kinnarp overfladebehandles borde
og opbevaringsmoduler med vandbaseret UV-lak,
hvilket sikrer en meget lav VOC-udledning.

samtlige de emner, der er angivet i definitionen
på foregående side. På bestemte produkter har
vi også udført udledningsmålinger i henhold til
kravene i M1 og ANSI/BIFMA. Målingerne viser
gode resultater med meget lave udledninger.

TEKSTILER
Stoftyperne i Kinnarps Colour Studio indeholder
hverken brandhæmmere eller giftige farvestoffer.
Vi anvender i stedet uld, som er naturligt brandhæmmende, eller polyesterstof med brandhæmmende fiberkonstruktion. 69 % af stoftyperne er
miljømærkede med enten EU Ecolabel eller Oeko-tex.
Læderet er vegetabilsk garvet, uden tungmetaller.
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.
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L A N G S I G T E T M Å L F O R 2030 Vores mål
er at skabe sundhedsfremmende 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.

FORBRUG AF OPLØSNINGSMIDLER (VOC, TONS)*
* Nøgletallet vedrører vores egen produktion
i Kinnarp, Skillingaryd, Worms.
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8,33

A N A LY S E O G O P FØLG N I N G
I løbet af 2018 har vi reduceret anvendelsen
af opløsningsmidler med 26 % på vores egne
produktionsenheder i Kinnarp, Skillingaryd og
Worms. Sammenlignet med basisåret 2015
er det en reduktion på hele 38 %. Reduktionen
er primært sket i Kinnarp og Worms. På vores
enhed i Kinnarp anvender vi UV-lakering på
plane, finerede overflader, hvilket giver et robust
resultat og meget lave mængder VOC.
Den største mængde VOC anvendes ved
rengøring af valser. Ved at reducere anvendelsen
af rensefortynder til rengøringen er det lykkedes
os at reducere mængden af VOC med 30 %
pr. rengøring. Vi følger regelmæssigt op på
anvendelsen af opløsningsmidler og identificerer
mulige tiltag.
MÅL
I 2020 skal udledningen af VOC i vores
egenproduktion være reduceret med 50 %
i forhold til basisåret 2015.
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M AT E R I A L E G U I D E N
U N D G Å!
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. Nogle af dem er hormonforstyrrende.
BISFENOL A. Benyttes i plast, lak og lim.
Hormonforstyrrende.
FORMALDEHYD. Kan forekommer i limede
spånplader, 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 REACH’S
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 udledninger af VOC.
LAMINATPLADER. Hvis der stilles meget
høje krav til rengøring med væske og
desinfektionsmidler, kan lakerede overflader
erstattes med højtrykslaminat.
MILJØMÆRKET STOF. EU Ecolabel og
Oeko-tex sikrer, at stoffet ikke indeholder
skadelige kemikalier.
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SO C I A LT A N SVA R
VERDEN ER IKKE RETFÆRDIG. MEN VI HAR MULIGHED FOR AT
SØRGE FOR, AT DE MENNESKER, SOM HJÆLPER MED AT FREMSTILLE
VORES PRODUKTER, KAN GØRE DET UNDER GODE ARBEJDSVILKÅR.
DET GÆLDER BÅDE OS SELV OG VORES SAMARBEJDSPARTNERE.

EFFEKT
} BEDRE ARBEJDSVILKÅR
} BEDRE ARBEJDSMILJØ
} BEDRE SAMVITTIGHED
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D E F I N IT I O N

Socialt ansvar indebærer, at arbejdsgiveren skal tilbyde et godt arbejdsmiljø,
gode arbejdsvilkår og fair aflønning. Vores sociale ansvar omfatter ikke
kun medarbejderne i vores egen virksomhed – den omfatter også de mennesker,
som arbejder hos leverandørerne i vores leverandørkæde.
K I N N A R P S-KO N C E R N E N S E G E N V I R K S O M H E D
Medarbejdere

MÆN D

Sverige
Tyskland
Norge
Frankrig
Polen
Storbritannien
Danmark
Belgien
Schweiz
Ungarn
Kina
Italien

886
173
75
56
34
32
28
17
13
7
4
0

530
59
72
50
46
22
32
25
11
15
2
2

1325

866

I A LT

KVINDER

Ledere

MÆN D

Under 30 år
30-50 år
Over 50 år
I A LT

KVINDER

1
62
63

0
31
22

126
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K I N N A R P S-KO N C E R N E N S L E V E R A N DØR E R
(B A S E R E T PÅ I N D KØB S V O LU M E N)

2%
3%

Sverige
Tyskland

2%5%

3%

!!

Østrig
Polen
Danmark

5%
47 %

11 %

Kina
Italien
Rumænien

22 %

Øvrige
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UDFORDRING

AT S I K R E AT K R AV E N E
OV E R H O L D E S
Erfaringen viser, at det ikke er nok at stille krav.
Vi er nødt til også at følge op og sikre os, at vores
leverandører rent faktisk overholder de krav, vi stiller.
Vi har størst mulighed for at påvirke vores direkte
leverandører, hvorimod det er sværere at følge op
i længere leverandørkæder, fordi vi så ikke har den
direkte økonomiske relation. For at kunne følge op
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længere nede i kæden kræver det, at vi har en aftale
med den direkte leverandør. En udfordring i vores
egen organisation er at opbygge en medarbejderstab,
der er præget af mangfoldighed, og at tage vare
på de kompetencer, der findes i organisationen
og i samfundet.

S T R AT E G I

O P FØLG N I N G PÅ VO R E S E G N E O G
L E V E R A N DØR E R N E S A K T I V IT E T E R
V O R E S E G N E A K T I V IT E T E R
I vores adfærdskodeks beskriver vi vores principper
inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsret,
miljøpraksis og antikorruption. Kodekset tager
udgangspunkt i virksomhedens grundlæggende
værdier og er baseret på FN’s Global Compactinitiativ. Alle koncernens enheder og medarbejdere
er forpligtede til at respektere og overholde
adfærdskodekset. Vi har et whistleblowersystem,
så medarbejderne kan rapportere overtrædelser
af kodekset anonymt og uden risiko for repressalier.
I løbet af 2018 har vi modtaget én whistleblowerindberetning og har udredt den. Vores tilgang til gaver
og frynsegoder er tydeliggjort i vores repræsentationspolitik og i vores procedurer.

ARBEJDSULYKKER I EGEN VIRKSOMHED
Ulykker med fravær
Ulykker uden fravær

L E V E R A N DØR KÆD E N
Vi stiller krav til vores leverandører gennem vores
adfærdskodeks for leverandører. Her klargør vi,
hvilke forventninger og krav vi stiller til leverandøren
med hensyn til socialt ansvar. Regelsættet er baseret
på FN’s Global Compact-initiativ. Udover disse
grundkrav stiller vi også materialespecifikke krav,
på grundlag af miljømærkninger, til de materialer, der
leveres. Vi indkøber i vid udstrækning materialer og
komponenter, 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 komponentfremstillingen. Derefter udføres risikovurdering af
leverandørerne. Den baseres på fremstillingsprocessen, branchekendskab og produktionsland. Hvis

Kinnarps-koncernen har en fælles mangfoldighedspolitik. Vi arbejder blandt andet på kompetencebaseret rekruttering, for en mere ligelig kønsfordeling
og for at give medarbejderne mulighed for
kompetenceudvikling.
Vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøet
på vores enheder. Materia, NC Nordic Care og
Skandiform er derudover arbejdsmiljøcertificerede
i henhold til OHSAS 18001.
Vi registrerer og håndterer arbejdsulykker
og nærved-hændelser. Hændelser forekommer
hovedsageligt på vores produktionsenheder,
hvor relativt store mængder materialer håndteres
manuelt. Alle hændelser udredes for at sikre,
at hændelsen ikke forekommer igen.

2016

2017

2018

14
34

15
47

14
45

vi vurderer, at der foreligger en højere risiko for,
at kravene i vores kodeks ikke opfyldes, gennemfører
vi en audit på stedet hos leverandøren. Der gennemføres også auditter hos alle nye leverandører.
Vi har også gennemført nogle auditter hos
underleverandører til vores direkte leverandører.
Hvis leverandøren ikke udbedrer eventuelle påtalte
mangler, afslutter vi samarbejdet.
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.
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!!

L A N G S I G T E T M Å L F O R 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.

!!

!!
!!

ANDEL AF INDKØBSVOLUMEN (SEK) MED
KLASSIFIKATION SOM HØJRISIKO ELLER FORHØJET RISIKO,
HVOR DER ER FULGT OP MED AUDIT
* Indkøb til produkterne i vores eget sortiment

2,6 % 0,7 %

2,4 % 0,3 %

6,2 % 0,2 %
!!

!!

!!

!!

LAV RISIKO

LAV RISIKO

2016

2017

96,7 %

Lav risiko

93,6 %

2018

Forhøjet risiko, hvor der er fulgt op med audit

Forhøjet risiko

!!

!!
!!

A N A LY S E O G O P FØLG N I N G
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. Ud af de indkøb,
der blev klassificeret til høj risiko, er den andel, hvor
vi har fulgt op med en audit udført af vores egne
medarbejdere, steget fra 88 % til 96 %. Samtlige
leverandører med forhøjet risiko, som vi ønsker
at handle med fremover, har gennemgået en audit
!!
på stedet. Alternativt er der planlagt en audit.
De leverandører, som er kommet til i årets løb,
har alle gennemgået en audit. Resultaterne af
de gennemførte auditter viser, at forholdene
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LAV RISIKO

97,3 %

hos vores leverandører generelt er udmærkede.
De mest almindelige mangler handler om brandbeskyttelse. Det forekommer også, at værnemidler
ikke benyttes, selv om de er tilgængelige. I Asien
kan der derudover forekomme mangler vedrørende
arbejdstider, da det er almindeligt med migrantarbejdere. Når vi foretager opfølgninger på leverandørernes trufne forholdsregler, kan vi se, at der er sket
forbedringer, og at vores arbejde har en effekt.
MÅL
I 2020 skal 100 % af den højrisikoklassificerede
indkøbsvolumen være kontrolleret ved hjælp
af en audit.

MEDARBEJDERINDEKS
* Samtlige enheder i Kinnarps-koncernen

67 68 67
2015

2016

2018

A N A LY S E O G O P FØLG N I N G
Kinnarps’ medarbejderindeks 2018 angiver
et indeks på 67 (sammenlignet med indeks
68 ved den seneste måling i 2016). Et indeks
på mellem 60 og 100 betragtes som høj
arbejdstilfredshed, hvilket betyder, at vores
medarbejdere trives i deres job. Svarprocenten
var på hele 87 %, hvilket er meget højt. Det
tyder på et stort engagement – andelen af
medarbejdere, som angiver, at de føler sig
engagerede, er også steget.
De områder, der viser størst fremgang,
er medarbejdernes syn på fremtiden og
følelsen af, at man kan nå sine arbejdsopgaver.
I det fremtidige arbejde skal vi prioritere
medarbejdernes oplevelse af meningsfuldhed,
stolthed og mulighed for udvikling, da det
er de ting, der påvirker motivationen.
MÅL
I 2020 er vores medarbejderindeks 70.

ANSVARSGUIDEN
I disse situationer bør du være særligt opmærksom. Spørg, om der er udarbejdet systemer
for at sikre, at de forskellige krav overholdes.
} 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?
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GENBRUG
DET BURDE VÆRE EN SELVFØLGELIGHED, AT MAN KAN OMBETRÆKKE
EN SOFA ELLER UDSKIFTE EN SLIDT BORDPLADE. MEN SÅDAN
HAR DET IKKE VÆRET I MØBELBRANCHEN. VED AT TILBYDE CIRKULÆRE
SERVICEYDELSER OG VED AT UDVIKLE NYE CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER HJÆLPER VI VORES KUNDER MED AT UDNYTTE
RESSOURCERNE BEDST MULIGT.

EFFEKT
} LÆNGERE LEVETID
} BEDRE ØKONOMI
} BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE
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D E F I N IT I O N

Kontorindretning kan genbruges i meget større udstrækning, end det gøres
i dag. Ved at forlænge levetiden på eksisterende møbler, hvilket kan gøres
ved at tilbyde forskellige cirkulære forretningsmodeller, kan klimapåvirkningen
reduceres med 30 % sammenlignet med nyproduktion.
I den cirkulære forretningsmodel indgår serviceydelser, der gør det muligt for
kunden at anvende og renovere en del af de eksisterende møbler, så de passer
ind i den nye indretningsløsning, eller at videresælge dem – eller, hvis møblerne
er udtjente, at genvinde dem. Det indebærer, at vi skal udvikle nye procedurer
for informationsdeling, salg, design og fremstilling. Genanvendelse kan også
sammenkobles med vores egne tiltag for at anvende genvundet materiale
i produkterne i forhold til udbud og opfyldelse af kvalitets- og miljøkrav.

AKTUEL ANVENDELSE AF GENVUNDET
M AT E R I A L E I VO R E S F R E M S T I L L I N G
MAGNESIUM

SPÅNPLADER

STÅL

STØBT ALUMINIUM

100 % 20 % 20 % 50-100 %
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UDFORDRING

S TØR R E C I R K U L A R IT E T
Den bedste måde at reducere et produkts miljøpåvirkning på er at forlænge dets levetid. Vores
branche har i lang tid arbejdet med lineære arbejdsgange og forretningsmodeller. Den store udfordring
ligger i at ændre disse arbejdsgange, så de bliver
mere cirkulære. Frem for alt handler det om at
udvikle omkostningseffektive løsninger. Genanvendelse er arbejdsintensivt, og derfor skal vi finde
frem til modeller, hvor besparelserne ikke ædes op
af stigende arbejdsomkostninger. Når produkter

skal genanvendes og renoveres, kan det også være
en udfordring at sikre, at de opfylder de aktuelle
krav til miljøhensyn og rene materialer – genvunden
plast er for eksempel et materiale, der er svært at
tilbageføre. Vores ambition er at øge anvendelsen
af genvundet materiale i vores produkter, men vi bliver ofte forhindret i at gøre det, fordi de genvundne
materialer ikke opfylder kvalitetskravene til eksempelvis holdbarhed eller stoffernes farveægthed.

STRATEGI

C I R K U LÆRT P R O D U K T D E S I G N
O G NY E F O R R E T N I N G S M O D E L L E R
PRODUKTDESIGN
Når vi udvikler nye produkter, sørger vi for at indbygge
cirkularitet. Vi fokuserer på at skabe produkter i høj
kvalitet og med lang levetid. Produkterne testes også
i vores akkrediterede testlaboratorium for at sikre,
at de lever op til de høje kvalitetskrav og standarder.
Vi bestræber os også på at genanvende materialer i vores produkter. Muligheden for at genanvende
metal er relativt god, hvorimod genvundet plast sjældent kan opfylde kvalitets- og miljøkrav og derfor
kun anvendes i mindre udstrækning, eksempelvis
i hylstre. Produkterne kan også få længere levetid
ved hjælp af nye dele, for eksempel aftageligt
betræk på sofaer, udskiftelige bordplader eller nyt
sæde og ryg på kontorstole. Ved at udvikle produktserier med modulopbyggede platforme gør vi det
muligt for kunden at forandre eller komplettere i
tidens løb, i stedet for at købe helt nyt. I produktudviklingen stiller vi krav om, at det skal være muligt at
adskille forskellige materialetyper for at lette genvindingen. Vi arbejder også på udvikling af design
til genvinding inden for rammerne af forsknings-
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projektet ”Etablera närodlad textil i Sverige”
(etablering af lokalt produceret tekstil i Sverige).
SERVICEYDELSER OG
FORRETNINGSMODELLER
Inden for rammerne af konceptet ”The Better Loop”
tilbyder vi en række serviceydelser med tre overordnede temaer: re:use, re:fresh og re:cycle (læs
mere i Genbrugsguiden på næste side). Vi tilbyder
også kunder, som ikke ønsker at eje indretningen, at
lease eller leje, hvilket indebærer, at vi kan optimere
møblernes anvendelse og levetid ved at renovere
og udleje dem til andre kunder. Vi udvikler også nye
cirkulære forretningsmodeller inden for rammerne
af forskningsprojektet ”Affärsmodellinnovation för
cirkulära möbelflöden – steg 3”. Projektet ledes af
Research Institutes of Sweden (RISE), og formålet
er at undersøge, hvordan møbelbranchen kan
omlægge til cirkulær økonomi. I øjeblikket er vi
i gang med at teste de nye forretningsmodeller
i vores virksomhed.

E K S E M P E L PÅ C I R K U L A R IT E T O G
G E N A N V E N D E L S E I VO R E S D E S I G N
KO NTO R S TO L E N C A P E L L A
100 % genvundet magnesium i mekanismen.
BÆN K E N PATC H er fuldt polstret med
overskudsstof fra Materias polstringsværksted.
R E:F I L L er et innovativt, selvudviklet materiale,
der anvendes som fyld i vores lydabsorberende
elementer – blandt andet i rumdeleren Prim.
Materialet består af 50 % genvundet materiale.
25 % er overskudstekstil fra Kinnarps-fabrikken
i Skillingaryd, og 25 % er genvundet PET-plast.
F I E L D S er et modulopbygget system,
der gør det muligt at bygge rum i rummet og
dermed tilpasse omgivelserne, så de passer
til nye behov på arbejdspladsen – i stedet
for at købe nyt.

Capella, Kinnarps.
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L A N G S I G T E T M Å L F O R 2030 Vores mål er, at alle vores produkter er designet til at have en lang levetid
og at vores indretningsløsninger er en del af et cirkulært flow, der forlænger levetiden for produkter og materialer.
Vi anvender flere genvundne materialer i vores produkter og finder frem til innovative metoder til at udnytte
de overskudsmaterialer, der forekommer i vores virksomhed. Målet hænger sammen med FN’s verdensmål
for bæredygtig udvikling nummer 12 om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion.

ANDEL GENVUNDET OVERSKUDSMATERIALE
FRA EGEN VIRKSOMHED
* Produktion i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv samt salgsselskaber.

Materiale til genvinding

2 2

31

Materiale til energiproduktion
Losseplads
Farligt affald

33
62

65

13 1

1,5 3 0,5

30
65

Kompostering
2016

A N A LY S E O G O P FØLG N I N G
Vi fastholder målet om at genvinde mindst 30 % af
overskudsmaterialerne fra vores egen virksomhed.
Andelen er dog noget lavere i forhold til tidligere
år. Det skyldes en større mængde overskudstræ
til briketter i vores produktion i Kinnarp, Skillingaryd
og Worms. Mængden af affald, der sendes på
lossepladsen (deponi) er faldet. Materialet, der
sendes til lossepladsen, består hovedsageligt af
aske fra vores fyr. Madaffald er en lille del af den
samlede mængde affald, men den håndteres ved
kompostering eller biogasproduktion. I årets løb
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2017

2018

er mængden af madaffald steget, da flere enheder
er begyndt at udsortere madaffaldet. Vi reducerer
også mængden af emballagemateriale ved at
transportere produkter fra varemærkerne Kinnarps
og Drabert i filttæpper, som vi genanvender,
når varen er leveret til kunden.
MÅL
I 2020 skal 35 % af overskudsmaterialerne fra
vores virksomhed gå til materialegenvinding.
På sigt skal intet affald sendes på lossepladsen.

G E N B R U G S G U I D E N ”T H E B E T T E R LO O P”
} RE:USE Vi tilbyder en inventaropgørelse, hvor vi
gennemgår, hvilke produkter der kan genanvendes i
den nye indretning eller kan videresælges.
} RE:FRESH Visse produkter kan med enkle
midler opgraderes eller istandsættes, f.eks. ved
hjælp af udskiftning af dele, vask eller ombetrækning.
Et gammelt bord kan få en ny bordplade eller
nyt styreudstyr. En stol kan få nyt sæde og ryg.

} RE:CYCLE Når alle andre muligheder for
genanvendelse eller genfremstilling er udtømte,
er der kun én mulighed tilbage, nemlig genvinding.
Ved hjælp af seriøse samarbejdspartnere sørger
vi for, at produkterne separeres og genvindes
på en ansvarsbevidst måde.
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ERGONOMI
STRESSRELATEREDE SYGDOMME OG BELASTNINGSSKADER
PÅ KONTORET ER ET STIGENDE SAMFUNDSPROBLEM.
STILLESIDDENDE ARBEJDE ØGER RISIKOEN FOR HJERTEKARSYGDOMME
OG SLAGTILFÆLDE. 21 % AF DE KUNDER, VI HAR SPURGT,
ANGIVER ENDDA, AT DE SIDDER NED OG ARBEJDER HELE DAGEN.
DET VIL VI GERNE ÆNDRE PÅ.

EFFEKT
} BEDRE SUNDHED
} BEDRE ARBEJDSGIVEROMDØMME
} BEDRE TRIVSEL
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D E F I N IT I O N

Ergonomi er læren om samspillet mellem mennesker og arbejdsmiljø.
Et ergonomisk korrekt arbejdsmiljø mindsker risikoen for ulykker
og belastningsskader – og giver friskere og mere produktive medarbejdere.
Stillesiddende kontorarbejde kan blandt andet øge risikoen for
hjertekarsygdomme, overvægt, diabetes, slagtilfælde og depression.*
Kinnarps’ indretningsløsninger og produkter kan bidrage til mere
bæredygtige arbejdsmiljøer på lang sigt.

HVORDAN ARBEJDER DU?
Inden for rammerne af Kinnarps Next Office®, som er den analyseservice, vi tilbyder at gennemføre
hos kunderne inden et kontorprojekt, har vi samlet svarene fra spørgeskemaundersøgelser
fra 5.300 medarbejdere hos 60 kunder rundt omkring i Europa. Spørgeskemaundersøgelserne
er gennemført i perioden 2017-18.
SIDDER HELE TIDEN

SIDDER NÆSTEN HELE TIDEN

21 %

38 %

STÅR HELE TIDEN

STÅR NÆSTEN HELE TIDEN

2%

6%

SÅ MANGE GANGE FORLADER JEG SKRIVEBORDET I DAGENS LØB
0

16 %

1-3

44 %

4-7

26 %

8-10

7%

10+

7%

* Kilde: Kinnarps Agile Working-rapport
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UDFORDRING

MULIGHEDERNE BLIVER
IKKE BRUGT
Kinnarps’ kontorindretninger kan udformes optimalt
med hensyn til funktion, ergonomi og mulighed for
bevægelse. Vores udfordring er at få organisationer
og enkeltpersoner til rent faktisk at udnytte de
pågældende muligheder. En af grundene til det
udbredt stillesiddende arbejde er, at medarbejderne
ikke forstår, hvordan man skal anvende og indstille
produkterne, for eksempel hæve-/sænkeborde
og kontorstole. Og så udebliver alle de positive
effekter, og kundens investering i en god
arbejdspladsergonomi bliver virkningsløs.
Mange virksomheder vælger at gå over til
aktivitetsbaserede kontorer, hvor medarbejderne

selv kan vælge, hvor de vil arbejde. Hvis kontormiljøet ikke er udformet, så det imødekommer
organisationens og de enkelte medarbejderes
behov, og hvis medarbejderne ikke forstår, hvordan
de forskellige pladser på kontoret skal anvendes,
øges risikoen for stress og forskellige forstyrrelser
i form af højt lydniveau og uønskede afbrydelser.
En af vores udfordringer i forbindelse med
aktivitetsbaserede kontorer er at bidrage til
adfærdsændringer. Brugerne skal lære at vælge
den rette arbejdsplads til forskellige typer arbejde.

STRATEGI

ØGE INDSIGTEN O G
P R O D U K T U DV I K L E
INDRETNINGSLØSNINGER
Kinnarps Next Office® er vores metode til at hjælpe
kunderne med at udforme et kontor, der tager hensyn
til den specifikke organisations og de enkelte
medarbejderes behov. Metoden består af en proces
i fem trin, hvor vi kortlægger udnyttelsesgrad,
arbejdsmåde og behov. Analysen danner senere
grundlag for den nye indretningsløsning. Indretningen
udformes, så den opmuntrer til bevægelse i løbet
af arbejdsdagen og giver den enkelte mulighed for
at tage styringen over situationen, hvilket reducerer
risikoen for stress. Processen bygger på aktiv
deltagelse i form af workshops og undersøgelser.
Det er vigtigt at involvere alle i processen for at sikre,
at den nye løsning kommer til at fungere optimalt.
Vi tilbyder også en introduktion til det nye kontor.
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PRODUKTER
I vores produktudvikling anlægger vi altid et
ergonomisk helhedsperspektiv – udviklingen
sker i samarbejde med professionelle ergonomer.
Det betyder, at vi ikke kun tager udgangspunkt
i kroppen; vi er opmærksomme på alle de
menneskelige behov – også de psykiske.
Hæve-/sænkeborde og ergonomiske kontorstole,
der giver mulighed for en aktiv siddestilling,
bidrager til, at medarbejderne rører sig mere i løbet
af arbejdsdagen. Produkter med gode akustiske
egenskaber giver et bedre lydmæssigt arbejdsmiljø
og reducerer stress. Vores kunder får også tilbudt
en ergonomisk gennemgang, hvor vi besøger
kontoret og viser medarbejderne, hvordan
produkterne fungerer og kan indstilles.

LYDMILJØET ER VIGTIGT FOR AT OPNÅ ET STRESSFRIT
ARBEJDSMILJØ. VI MÅLER PRODUKTERNES LYDABSORBERINGSEVNE
OG MULIGGØR SAMMENLIGNINGER VIA DEN UAFHÆNGIGE
SAMARBEJDSPARTNER ACOUSTIC FACTS. RUMOPDELERE
OG SKÆRME I PRIM-SERIEN HAR EN AF MARKEDETS
BEDSTE ABSORPTIONSVÆRDIER.
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LANGSIGTET MÅL 2030. Det er vores mål at skabe arbejdsmiljøer, som bidrager til sundhed og
velvære for alle, der opholder sig i dem. Helhedsorienteret ergonomi er omdrejningspunktet for vores
indretningsløsninger, og vores produkter er inkluderende og tilpasset til mennesker. Målet hænger
sammenmed FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling nummer 3 om sundhed og trivsel.

KUNDEUNDERSØGELSE: NET PROMOTOR SCORE*
* Markederne i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland, UK, Frankrig, Schweiz og Belgien.
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A N A LYS E O G O P FØLG N I N G
Bedre ergonomi i arbejdsmiljøet er en del af
Kinnarps’ kundeløfte. Vi måler, hvordan det lykkes
for os, ved hjælp af vores kundetilfredshedsundersøgelse NPS (Net Promotor Score). Kunderne
svarer på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det,
at du vil anbefale os til en kollega eller ven?
Kinnarps-koncernens kundetilfredshedsundersøgelse
for 2018 (baseret på 1.704 svar) viser, at vores
kunder er både tilfredse og loyale. Undersøgelsen
gav os en NPS på 28, hvilket er et lille fald sammenlignet med sidste år (30). 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 8,1
(på en skala fra 0 til 10). Også dette må betragtes
som et udmærket resultat.

+100
MÅL 2020

2018
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+50

I 2018 har vi fortsat fokuseret på at øge
kundetilfredsheden på tre områder:
1. Opfølgning på leverancer for at sikre,
at kunden er tilfreds.
2. Håndtering af reklamationer for at forkorte
svartiderne og håndtere uoverensstemmelser
hurtigere.
3. 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.
MÅL
Det er vores mål at opnå niveauet svarende
til højt præsterende virksomheder, dvs. et NPS
på 50, frem til 2020.

ERGONOMIGUIDEN
} TILSKYND TIL BEVÆGELSE
Kroppen er skabt til bevægelse, belastning og
variation. 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.
} INTUITIVE MØBLER
Møblerne, f.eks. borde og kontorstole, skal være
lette at håndtere og indstille – ellers er der risiko
for, at funktionerne ikke bruges og at den positive
virkning udebliver.
} INDSTILLELIGE KONTORSTOLE
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 hældning, ryglænet, nakkestøtten
og vippemekanismens modstand.
} STYR PÅ LYDNIVEAUET!
Planlæg akustiske løsninger og ”stille rum”. Ifølge
undersøgelsesvirksomheden Leesman fandt 70 %
af de adspurgte kontoransatte, at lydniveauet er det
mest forstyrrende på arbejdspladsen.
} DET RETTE LYS PÅ DET RETTE STED
Hvis man skal have energi til at arbejde, er det
vigtigt med belysning, der gør det lettere at se
og ikke blænder. Det rette lys i den rette mængde
kan også gøre medarbejderne friskere ved øget
kortisolproduktion. Vælg armaturer, som medarbejderne selv kan indstille.

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.
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THE BETTER
E F F E CT I N D E X
THE BETTER EFFECT INDEX ER KINNARPSKONCERNENS EGET BÆREDYGTIGHEDSINDEKS
OG MARKEDETS FØRSTE FULDT DÆKKENDE
VÆRKTØJ, DER HJÆLPER MED AT TRÆFFE
BÆREDYGTIGE INDRETNINGSVALG.
The Better Effect Index er baseret på kundernes
ønsker vedrørende bæredygtighed. I indekset giver
vi vores produkter karakterer inden for vores seks
definerede bæredygtighedsområder: Råvarer og
ressourcer, klima, rene materialer, socialt ansvar,
genbrug og ergonomi. Tilsammen giver de et
helhedsbillede af produkternes bæredygtighed. The
Better Effect Index er tilgængeligt på vores websted
som en ”Open Source”, hvilket betyder, at alle kan
sammenligne deres produkter med vores. Indekset
er opbygget som et webværktøj, og det bliver
løbende opdateret med nye produkter. I øjeblikket
omfatter det cirka 200 produkter fra Kinnarps,
Drabert, Materia, Skandiform og NC Nordic Care.
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The Better Effect Index
Bæredygtighedskarakter
RÅVARER OG RESSOURCER
2,7

2,40

KLIMA
1,4
RENE MATERIALER
2,7
SOCIALT ANSVAR
3,0
GENBRUG
2,0
ERGONOMI
2,7

Alle produkter evalueres på seks forskellige områder.
Hvert område består af flere forskellige indikatorer,
som produktet skal opfylde. Højeste karakter på
hvert område er 3 point. Læs mere om The Better
Effect Index, de seks områder og de forskellige
evalueringsindikatorer på kinnarps.dk.
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ORDLISTE
CE RTIFIK AT
FSC ® CHAIN OF CUSTODY Sporbarhedscertificering
for FSC med krav til sporbarhed på træ i leverandørkæden.
ISO 9001 Standard for kvalitetsstyringssystem.
En struktureret arbejdsmåde til permanent forbedring
af kundetilfredshed og interne rutiner.

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.

ISO 14001 Standard for miljøstyringssystem.
En struktureret arbejdsmåde til kortlægning af virksomhedens miljøpåvirkning og systematiske miljøarbejde.

MIL JØ- OG PRODU K TMÆRK NINGE R
ACOUSTIC FACTS Uafhængig evaluering af produkters
lyddata, der gør det muligt at sammenligne produkter.
Baseret på svensk standard.
CE-MÆRKNING Mærkning, der viser at produktet
opfylder EU’s normer for sikkerhed, sundhed og
miljøbeskyttelse.
EU ECOLABEL EU’s officielle miljømærkning for
serviceydelser og produkter. Stiller krav til kvalitet og miljø.
FSC Mærkning for ansvarsbevidst skovbrug.
Det indebærer 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.
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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 miljømærkning for møbler i Frankrig. Omfatter produktkrav
til kvalitet og miljø og producentkrav til miljø.
NF OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ Fransk miljømærkning, der bygger på NF Environnement og også
inkluderer socialt ansvar.
OEKO-TEX En global mærkning til tekstilvarer. Stiller krav
om, at produkterne ikke må indeholde sundhedsskadelige
stoffer.
PEFC Mærkning af træråvarer fra ansvarligt skovbrug.
QUALITY OFFICE En tysk møbelmærkning, der
er baseret på GS og derudover har krav om sikkerhed
og holdbarhed.

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

PVC Polyvinylchlorid – plast, som kan være kræftfremkaldende og indeholde blødgørere i form af ftalater.

BISFENOL A Et stof, der mistænkes for at være hormonforstyrrende, og som blandt andet kan forekomme i plast,
lak og lim.

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

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

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

CEN Comité Européen de Normalisation. En europæisk
standardiseringsorganisation.

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

CMR Carcinogenic, Mutagenic & Reprotoxic – stoffer,
som kan være kræftfremkaldende, forårsage genetiske
defekter eller påvirke fertiliteten.

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

CO 2 Kemisk betegnelse for kuldioxid.

SVHC Substances of Very High Concern (særligt
problematiske stoffer) – stoffer, der er optaget
på REACH’s kandidatliste som kræftfremkaldende,
mutagene eller reproduktionstoksiske.

CODE OF CONDUCT Adfærdskodeks. Retningslinjer for,
hvordan en organisation skal forvalte sine aktiviteter etisk,
socialt og miljømæssigt.
ØKOSYSTEM Økologisk system, der omfatter alt levende
og det miljø, der forekommer i et naturområde.
FEMB Europæisk føderation, der samler brancheorganisationer 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 spånplader, 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.

SWEDAC Sveriges nationale akkrediteringsorgan.
TANTAL Metallisk grundstof og et af fire konfliktmineraler,
hvis udvinding potentielt risikerer at finansiere igangværende
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.
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS Flygtige
organiske opløsningsmidler; en gruppe af organiske
forbindelser, der let afgives til luften.
VOLFRAM Metallisk grundstof og et af fire
konfliktmineraler, 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.

MDI Iscocyanat, der bruges til at fremstille polstring.
Et sundere alternativ end TDI.
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R E V I S O R E R K LÆR I N G
V E D RØR E N D E D E N LOV FÆS T E D E
BÆR E DYG T I G H E D S R A P P O RT
Til generalforsamlingen i Kinnarps AB, organisationsnr. 556256-6736)
Opgaver og ansvarsfordeling
Bestyrelsen er ansvarlig for bæredygtighedsrapporten gældende for regnskabsåret
fra 1. september 2017 til 31. august 2018 samt for at sikre, at den udarbejdes i
overensstemmelse med den svenske årsregnskabslov.
Revisionens fokusområde og omfang
Vores revision er udført i overensstemmelse med anbefalingen RevR 12 fra FAR, den
svenske brancheforening for revisorer: Revisorerklæring vedrørende den lovfæstede
bæredygtighedsrapport. Dette betyder, at vores revision af bæredygtighedsrapporten
har et andet fokusområde og et betydeligt mindre omfang end det fokusområde og
omfang, man ser i en revision udført i overensstemmelse med International Standards
on Auditing og god revisionsskik i Sverige.
Erklæring
Der er oprettet en bæredygtighedsrapport.
Malmø, 27. november 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Lamme
Statsautoriseret revisor
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