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VI GJØR  
BÆREKRAFT  
ENKELT
	HVA SKAL JEG TENKE PÅ VED ET INNKJØP? 

	HVA ER VIKTIG VED EN LEED-SERTIFISERING?

	HVORDAN VET JEG HVOR PRODUKTET ER FREMSTILT?

	HVORDAN VET JEG AT INGEN HAR LIDD PÅ VEIEN? 

	HVILKE MATERIALER BØR JEG UNNGÅ? 

	HVORDAN SKAL JEG ARGUMENTERE FOR MILJØMERKEDE PRODUKTER? 

NÅR DU VELGER PRODUKTER FRA KINNARPS, SKAL DU HA 

EN SIKKERHET I AT DU VELGER RENE MATERIALER, OG ET 

GJENNOMTENKT OG ANSVARLIG DESIGN. BLI MED Å SKAPE 

BEGYNNELSEN PÅ EN GOD KJEDEREAKSJON - FOR DEG  

OG FOR PLANETEN. 

VI KALLER DET «THE BETTER EFFECT».
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«

«Foreldrene mine var barn av bønder. De vokste opp på gårder ikke så langt fra Kinnarp 
i Sverige. Våre verdier er basert på den gamle bondekulturen. En kultur som var preget 
av arbeid og ansvar, og der man sparte på ressursene», forteller Sibylla Jacobsson, 
styreleder i Kinnarps Holding AB.

Å FORVALTE  
RESSURSENE ER EN DEL 
AV KINNARPS’ DNA»
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«Hvis det var mulig å forene nytte med fornøyelser, 
så gjorde man det. Våre søndagsturer og ferier 
besto for det meste av besøk hos kunder og 
leverandører. Jeg husker spesielt en sommerferie 
i Finland og Nord-Sverige. På vei hjem besøkte vi 
hver eneste politistasjon langs kysten av Norrland. 
Vi hadde nemlig levert møbler til dem, og min far 
ville kontrollere at alt så bra ut. For oss var det  
helt naturlig.» 

AKTIVT EIERSKAP
Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Jarl og Evy 
Andersson. Vi er fortsatt et heleid og eierledet 
familieforetak, og mange av Jarls og Evys barn og 
barnebarn jobber i selskapet. Sibylla, som er datter 
av Jarl og Evy, er ett av mange familiemedlemmer 
som er aktive i selskapet. I dag er Kinnarps-
konsernet en av Europas ledende leverandører 
av innredningsløsninger til kontor, skole og helse 
– med salgsvirksomhet i mer enn 40 land. Europa 
er hovedmarkedet vårt, og det er her vi vil fortsette 
å utvikle oss. Kinnarps’ visjon er – med en helhetlig 
tilnærming – å skape inspirerende og effektive 
arbeidsmiljøer som bidrar til fremgang. Vi bidrar til 
å skape et godt arbeidsmiljø for mange mennesker 
– ved hjelp av våre produkter, men også i vår egen 
virksomhet og hos underleverandørene våre. Igjen 
handler det om effektivitet og samordning av 
ressurser, i nært samarbeid med kundene våre.

LANGSIKTIG ANSVAR
«Alt vi gjør handler om langsiktighet. I vårt 
eierdirektiv har vi formulert Kinnarps’ overordnede  
mål. Vi vil at Kinnarps skal leve videre som et 
fremgangsrikt foretak som alle kan føle stolthet 
over. Vi skal sikre at Kinnarps-navnet og våre andre 
varemerker fortsetter å ha et godt omdømme. 
Det skal vi gjøre ved å følge våre grunnverdier 
og agere ansvarlig både overfor mennesker og 
miljøet rundt oss. Vi skal aktivt søke nye veier 
til god ressursutnyttelse, blant annet ved alltid 
å etterstrebe effektive prosesser. Ett eksempel 
er produksjonsprosessen vår, som svært tidlig 
ble basert på bestillingene fra hver enkelt 

kunde, og som vi utvidet til også å levere, med 
returemballasje, direkte til kundens kontor. For  
oss har en økonomisk tenkemåte alltid vært det 
samme som å være økonomisk med ressurser.»

Kinnarps’ grunnverdier er kompasset for 
medarbeiderne i konsernet. 

«I styret har vi vært svært tydelige med hva  
vi ønsker. Deretter kan vi naturligvis ikke gå inn  
og detaljstyre, vi må ha tillit til at ambisjonene våre 
blir forstått og overholdt. Men jeg tror det gjør det 
lettere at vi er med i den daglige driften. Alle nye 
medarbeidere får for eksempel en grunnopplæring, 
der jeg selv er med og leder og forankrer verdiene.»

Kinnarps’ forretningsstrategi har som mål 
å skape en stabil og god fortjenestemargin og 
lønnsom vekst gjennom effektiv utnyttelse av 
ressursene. Det handler imidlertid ikke bare om 
lønnsomhet, men også om at vi kan være stolte av 
det vi gjør. Kinnarps har ambisiøse bærekraftsmål. 
Vi har kommet langt innen mange områder, og 
innen andre er det fortsatt arbeid å gjøre.

«Å drive Kinnarps-konsernet på den måte vi  
gjør innebærer at vi tar ansvar for flere enn oss selv. 
Vi ønsker å bidra til et bedre samfunn i forlengelsen 
av vår virksomhet.»

TILBAKE TIL DET SIRKULÆRE
Miljøet, samfunnet og kundene våre krever 
sirkulære forretningsmodeller, som fokuserer på 
lengre levetid, mulighet til gjenbruk og fullstendig 
materialgjenvinning. I løpet av året har vi startet 
et omfattende arbeid med å utvikle og omforme 
forretningsmodellen vår, slik at vi som foretak også 
kan hjelpe kundene våre å utnytte ressursene. 

«Nå kommer vi tilbake til den sirkulære 
forretningsmodellen som jeg er oppvokst med,  
og som var naturlig i det gamle bondesamfunnet. 
Å utnytte ressursene best mulig har alltid vært 
vår ledestjerne som eiere av Kinnarps. Nå går vi 
videre ved å gjøre det vi kan for å utvikle modellen. 
Vi har gått inn i dette arbeidet med en innstilling 
som er typisk for Kinnarps-konsernet. Vi er positive 
og kreative. Vi ser muligheter. Vi vil utvikle og 
forbedre.»



8

FNS 17 NYE GLOBALE MÅL FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

GOALS, SOM BLE VEDTATT I SEPTEMBER 2015, KOMMER FRA OG MED 2016 TIL Å BYGGE 

VIDERE PÅ TUSENÅRSMÅLET I GLOBAL COMPACTS ARBEID. DISSE 17 MÅLENE UTGJØR  

NÅ VERDENS FELLES MÅL MOT ÅR 2030, OG GJELDER ALLE LAND OG INTERESSENTER, 

FRA STATER TIL BYER, FORETAK OG ORGANISASJONER.

LES MER PÅ WWW.UN.ORG

OM RAPPORTEN Denne bærekraftsrapporten omhandler Kinnarps-konsernet i virksomhetsåret 2016. 
Den forrige rapporten ble gitt ut i mars 2015. Vi følger en revisjonssyklus med rapportering annethvert 
år. Nøkkeltallene for neste regnskapsår blir oppdatert på våre nettsider. Rapporten er inspirert av GRI 
G4, og vi har ambisjoner om å rapportere helt i samsvar med dette systemet i fremtiden. Rapporten  
er ikke gransket av en ekstern part. 
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26% 
(25% 2015)

FSC®-sertifisert tre innebærer at skogen  
brukes på en ansvarlig måte med hensyn  

til miljø, økonomi og sosialt ansvar.

ANDELEN INNKJØPT FSC-SERTIFISERT 
TRERÅVARE  

Leverandører som vi vurderer som  
høyrisikoleverandører, blir fulgt opp på stedet.  
Et viktig ledd i vårt arbeid med sosialt ansvar.

79% 
(98% 2015)

ANDELEN HØYRISIKOLEVERANDØRER 
KONTROLLERT MED REVISJON
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RESULTAT
KINNARPS-KONSERNET (SEK)

18 318 876
(49 787 868 SEK, 2015)

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

OMSETNING 
KINNARPS-KONSERNET (SEK)

Materia og NC Nordic Care ble sertifisert for 
OHSAS 18001 (Skandiform har vært sertifisert 
siden 2013). Sertifiseringen sikrer at alle 
arbeidsmiljølover følges, og at man arbeider 
aktivt med engasjement, trivsel og sikkerhet 
for personalet. Krav som gjelder både egen 
virksomhet og underleverandørene. 

MATERIA-SERTIFIK AT  
FOR OHSAS 18001

AKTIVITETSBASERT  
PÅ KONSERNHOVEDKONTORET

Vi lever som vi lærer! Deler av Kinnarps’ 
konsernhovedkontor og utstilling er pusset 
opp,  og innredet for aktivitetsbasert arbeid 
ifølge vårt konsept Kinnarps Next Office™. 
I forbindelse med renoveringen ble mange 
møbler gjenbrukt – blant annet trakk vi om 
stolene i forsamlingslokalet Jarlsalen. Møblene 
som ikke ble gjenbrukt i vår egen virksomhet, 
ble donert til organisasjoner og foreninger. 

ET NYTT HJERTE  
I PRODUKSJONEN.

I 2016 DELTOK KINNARPS  
I ALMEDALSVECK AN. VÅRT MÅL  
VAR Å FOKUSERE PÅ HVORDAN  

KJEMIK ALIER I MØBLER  
PÅVIRKER HELSEN. 

I løpet av 2016 ble det installert en ny storvolum- 
sag ved vårt produksjonsanlegg i Kinnarp. 
Storvolumsagen er «hjertet i produksjonen», og 
investeringen kommer til å gi stor effekt i vårt 
bærekraftsarbeid. Resultatet er økt produktivitet  
og kvalitet, med mindre råvarer til overs, og  
muligheter til bedre ressursutnyttelse. Samtidig  
har vi forbedret sikkerheten og ergonomien for  
våre medarbeidere. 
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«BÆREKRAFT MÅ  
BLI ENKLERE»
En ny generasjon stiller nye krav til foretakets bærekraftsarbeid. «Stadig flere ønsker  
å gjøre bærekraftige valg, og derfor må vi gjøre det lettere å velge», sier Sustainability 
Manager Johanna Ljunggren. 

«Fremtidens beslutningstakere kommer ikke til 
å nøye seg med å kjøpe en klassifisering, og det 
holder ikke med et symbol. Det holder ikke med 
et symbol – vi må vise hvordan vi kom oss dit», 
resonnerer Johanna. 

Dette er noe som også kommer til å gjøre seg 
gjeldende i innkjøpene. Det kommer ikke til å være 
nok at man som leverandør krysser av i en rute  
og lar saken ligge. Du må vise at du har kontroll  
på situasjonen. 

«Trenden er tydelig over hele verden – 
mennesker vil se hvilken forskjell de faktisk utgjør. 
Vite hvordan og på hvilken måte de kan påvirke. 
Level™ er en miljømerking som er utarbeidet av 
den amerikanske kontormøbelindustrien. Den 
fungerer som en slags sjekkliste med ulike poeng. 
Mange bedrifter synes merkingen er svært god, 
men undersøkelser viser at kundene ikke er like 
entusiastiske. De bryr seg ikke om selve poengene – 
de vil vite hvordan selskapene fikk dem.» 

«En av de svenske aktørene som var tidlig 
ute med å informere kundene sine om hva de 
faktisk kjøper, er hamburgerkjeden Max. De har 
en klimaindeks som viser svart på hvitt hvor mye 
karbondioksid produktene har generert. Da blir 
valget enkelt når man står der og skal bestille.»

THE BETTER EFFECT INDEX
Kinnarps svar på de økende kravene er The Better 
Effect Index. Produktene indekseres innen seks 
områder som gir stor effekt i bærekraftsarbeidet: 
råvarer og ressurser, klima, rene materialer, sosialt 
ansvar, gjenbruk og ergonomi. Hvert produkt får  
poeng innen de ulike områdene, og man kan se nøyak- 
tig hvilke kriterier de har, eller ikke har, oppfylt.

«Dette er viktig. Vi rapporterer ikke bare gode 
produkter, men også våre egne mangler. The 
Better Effect Index kommer også til å fungere 
som en Open Source, som gir alle – fra arkitekter 
og innkjøpere til kunder og konkurrenter – 
innsikt i hvordan vi arbeider med og bedømmer 
produktene. Ved å være åpne om hva vi selv gjør, 
skaper vi muligheter for bransjen til å samarbeide 
om bærekraftsspørsmål. Hvis vi har en felles 
bærekraftsagenda, kan vi sammen gjøre det lettere 
for kundene å ta enklere og bedre bærekraftsvalg. 
Å være proteksjonistisk hjelper ikke noen – aller 
minst miljøet eller mennesker som har det ille  
på jobben.»

FRA LINEÆRT TIL SIRKULÆRT
Gjenbruk er det temaet som engasjerer bransjen 
mest akkurat nå.

«80 % av klimapåvirkningen til et møbel sitter 
i materialet. Hvis vi skal skape langsiktig effekt, 
må vi finne nye løsninger for råvarer og materialer. 
I en periode har mange, inkludert oss, prøvd å 
finne «quick fixes», for eksempel i form av outlets 
der gamle produkter blir videresolgt. Det er bra 
med brukthandel, men det løser ikke problemet 
med håndteringen av prosesser og materialer i 
fremtiden. Vi må utvikle et materialkretsløp der 
produkter kan gjenvinnes og omformes uten nye, 
store tilskudd av materialer og energi. Og vi må 
kunne bruke produktene og materialene lenger,  
slik at vi slipper å produsere på nytt. Her etterlyser  
vi også flere pilotprosjekter i samarbeid med 
kundene våre.»
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Kinnarps’ Sustainability Manager 
Johanna Ljunggren er av magasinet 
Aktuell Hållbarhet kåret til ett av Sveriges 
33 bærekraftstalenter under 33 år.

BÆREKRAFT MÅ  
BLI ENKLERE»
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På Kinnarps’ nettsider kan du se en VR-film med oppbevaringsserien Space i ulike miljøer. Ved å se miljøene fra ulike  
perspektiver blir det lett å forstå produktseriens bredde og funksjonalitet.

«VI MÅ UTVIKLE ET MATERIALKRETSLØP DER PRODUKTER  
KAN GJENVINNES OG OMFORMES UTEN NYE, STORE TILSKUDD  
AV MATERIALER OG ENERGI.»

NY FORRETNINGSMODELL
Selv om selskapene i Kinnarps-konsernet er gode 
på ressursutnyttelse og effektivisering, har arbeidet 
skjedd etter en lineær forretningsmodell som tar 
utgangspunkt i at produkter fremstilles, slites ut og 
kastes. Den typen modell har snart kommet til veis 
ende. Miljøet, samfunnet og kundene krever nye, 
sirkulære forretningsmodeller, som fokuserer på 
lengre levetid, mulighet til gjenbruk og fullstendig 
materialgjenvinning.

«I 2016 har vi derfor startet arbeidet med 
å utvikle en ny, sirkulær forretningsmodell. Vår 
designstrategi, som allerede i dag tar utgangspunkt 
i bærekraft gjennom hele produktets livssyklus, 
kommer til å bli et viktig verktøy i arbeidet.» 

«Vi ønsker å integrere den sirkulære tenkningen 
i alle ledd, og vi håper å kunne rapportere 
resultatene i neste rapportperiode, 2017–2018.»
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DELT GLEDE ER DOBBEL GLEDE!
«Delingsøkonomien vokser. Snart kommer vi til å se fellesløsninger inspirert av Sunfleet 
og apper som Über også i interiørbransjen. Å dele kontor, kontormøbler og teknisk utstyr 
er tids- og kostnadseffektivt for mennesker og organisasjoner, og en naturlig måte  
å utnytte ressursene på.» 

LEASING AV MATERIALER
«I utviklingen av sirkulære forretningsmodeller er det viktig med produkter som varer  
lenge. Derfor kommer vi til å få se nye og høyere materialkrav innen innredningsbransjen.  
I den sirkulære økonomien blir det også mulig å gjenbruke materialer mellom bransjer  
på en mer effektiv måte. Innen plastindustrien kan man allerede i dag leie ulike materialer 
og komponenter. Et annet eksempel er plastbankene som finnes i Peru og Haiti. Her kan 
lokalbefolkningen samle inn plastsøppel og få materialer og verktøy i utbytte. Den typen 
løsninger tror jeg vi kommer til å se mer av.»

EKTE VR
«En av årets julegaver i 2016 var VR-briller. Det er ikke tilfeldig. Virtual Reality-teknologien 
er modnet, og er i dag både funksjonell og kostnadseffektiv. I fremtiden kan vi tilby 
kundene en VR-opplevelse i stedet for å be dem reise til et bestemt sted for å se 
produktene våre. Med VR slipper man også å bygge dyre utstillinger og showrooms –  
og spørsmålet er hva som kommer til å skje med møbelmessene i fremtiden?  
VR har potensial til å bli en viktig faktor for å redusere utslippene av karbondioksid.»

NYE MATERIALER
«I møbelbransjen er vi generelt sett konservative, det holder bare å se på hvilke tresorter 
som blir brukt. Andre bransjer er mer innovative. I motebransjen prøver man for eksempel 
med ananasblader i stedet for skinn, og 3D-utskrevne sko fremstilt av plastavfall fra 
havet. Fremtidens beslutningstakere kommer til å stille krav om at vi er mer nytenkende 
i materialvalgene våre.»

JOHANNA SPANER

FIRE BÆREKRAFTSTRENDER
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The Better Effect Index er det første dekkende verktøyet for deg som  
vil ta bærekraftige innredningsvalg. En enkel måte å skape en bedre  
effekt på, for både individet, organisasjonen og verden rundt oss.

THE BETTER  
EFFECT INDEX
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Ved å velge riktig kan du skape miljøer der mennesker 
trives og jobber bedre – med færre belastningsskader og 
sykmeldinger. Men du kan også redusere belastningen på 
jordens ressurser, tenke klimasmart og sørge for at de som  
har laget produktene også har gode arbeidsvilkår. Det kan 
høres vanskelig ut, men med riktig verktøy blir det enkelt. 

Hittil har det manglet et effektivt og tydelig verktøy for 
bærekraftige innredningsvalg. 

Det finnes mange gode merkinger på markedet allerede 
i dag, for eksempel Svanen, Möbelfakta, Blauer Engel, NF 
Environnement og FSC®. Men mange av dem tar bare for 
seg nisjer, og besvarer ikke alle de viktige spørsmålene 
om bærekraft, blant annet de som gjelder sosialt ansvar 
og ergonomi. Med unntak for FSC er også de fleste 
miljømerkinger nasjonale eller regionale, noe som gjør det 
vanskelig å sammenligne dem i et internasjonalt perspektiv. 

Mange gode initiativer er utviklet av våre bransjekolleger, 
blant annet har SB Seating laget en CO2-kalkulator for sine 
produkter. Herman Miller tilbyr en LEED-kalkulator der man  
kan sammenligne ulike produkter.  

Men i lengden blir det uholdbart å sitte og legge pusle- 
spill for å få svar på alle spørsmålene. Derfor har vi skapt  
The Better Effect Index. Vårt håp er at The Better Effect 
Index skal inspirere til en ny bransjestandard i vårt felles 
bærekraftsarbeid.

SLIK FUNGERER DET
Vi begynte med å spørre kundene våre – arkitekter, innredere, 
innkjøpere og brukere – hva de syntes var viktig for å kunne  
ta bærekraftige valg. Med utgangspunkt i deres ønsker og  
i FNs bærekraftsmål har vi skapt en indeks der vi vurderer og 
setter karakter på produktene våre innen seks viktige områder: 
råvarer og ressurser, klima, rene materialer, sosialt ansvar, 
gjenbruk og ergonomi. Til sammen gir de et helhetsbilde av 
produktenes bærekraft. Siden en karakter bare blir interessant 
hvis man vet hva den er basert på, oppgir vi også hvilke kriterier 
som ligger til grunn for poengene innen hvert indeksområde. 
Dessuten viser vi produktenes potensielle bærekraftsvirkninger 
innen ulike bærekraftsområder, for eksempel i form av øko-
systemtjenester, sirkularitet, velvære, effektivitet og alternative 
forretningsmodeller. 

TIL FOR ALLE
Hvis The Better Effect Index skal fungere, må det være mulig 
å sammenligne ulike produkter med hverandre. Derfor er The 
better Effect Index «Open Source». Alle, også konkurrentene 
våre, kan se hvordan indeksen er utformet og hvilke kriterier 
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THE BETTER  
EFFECT INDEX 

RÅVARER OG RESSURSER
INDIKATORER

	Kunnskap om råvarenes opphav
	Kunnskap om vilkår i produksjonskjeden
	Ressursoptimering

KLIMA
INDIKATORER

	Transport
	Produksjon/prosess
	Materiale

RENE MATERIALER
INDIKATORER 

	Kjemikalier i produksjonen
	Utslipp
	Gode materialvalg

SOSIALT ANSVAR
INDIKATORER

	Code of Conduct
	Leverandøroppfølging
	Oppfølging i risikoland

RESIRKULERING
INDIKATORER

	Mulig å reparere/renovere
	Mulig å gjenvinne materialer
	Fremstilt av gjenvunnet materiale

ERGONOMI
INDIKATORER

	Ergonomi
	Lydmiljø

som finnes for hvert enkelt område. Alt kommer 
til å bli oppgitt på nettsidene våre.

HVA ER EFFEKTEN?
Med The Better Effect Index hjelper vi kundene å 
ta bærekraftige valg, styrke sitt bærekraftsarbeid 
og styre mot ulike mål. For oss i Kinnarps-
konsernet blir The Better Effect Index også en 
konkret metode for å drive endringen av våre 
design- og forretningsmodeller mot en mer 
sirkulær tilnærming. The Better Effect Index blir 
rettesnoren som motiverer oss i innovasjons- 
prosessen, og en motor i utviklingen av nye, 
sirkulære prosesser. Indeksen har en rekke 
mulige positive effekter for enkeltmennesket, 
organisasjonen og omverden. Vi kan skape 
arbeidsplasser med bedre ergonomi, mindre 
stress og lavere utslipp av løsemidler (VOC) 
for bedre helse og økt produktivitet. Vi kan 
styrke arbeidet med ulike økosystemtjenester 
– for eksempel tre fra bærekraftig skogbruk, 
miljømerkede tekstiler, mindre kjemikaliebruk 
og en ressurseffektiv produksjon. Vi kan utvikle 
sirkulære tjenester der vi kan ta imot, gjenbruke 
og gjenvinne kundens gamle møbler, og utforme 
nye delingstjenester som gjør det mulig å leie 
eller sameie i stedet for å kjøpe møblene. 

HVA SKJER NÅ?
I 2017 lanserer vi The Better Effect Index i form 
av et raskt og brukervennlig nettverktøy. Better 
Effect Index omfatter alle varemerker i Kinnarps-
konsernet. Innledningsvis er ca. 20 ulike 
produkter inkludert. Vi har begynt med produkter 
vi vet er ekstra interessante for kundene våre. 
Verktøyet kommer etter hvert til å bli fylt opp 
med både nye og gamle produkter, med det mål 
at hele Kinnarps-konsernets produktsortiment 
skal være med. Det betyr ikke at vi slutter med 
de kvalitets- og miljømerkingene vi allerede har. 
De kommer også til å være med som indikatorer 
i The Better Effect Index.
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Alle produkter får karakter innen seks ulike områder. Høyeste karakter i hvert område er 3 poeng. Karakteren  
i hvert område er et gjennomsnitt av poengene på indikatorene. Høyeste mulige totalkarakter når alle områder 
legges sammen er 3 poeng. Totalkarakteren er et snitt av poengene i hvert område.

Med The Better Effect Index blir det lett å sammenligne bærekraften for ulike produkter innen ulike områder. 
Raskere og tydeligere enn en tradisjonell EPD (Europeiske miljødeklarasjoner) eller livssyklusanalyse. Det  
blir lettere for deg å argumentere for og gjøre bærekraftige valg. Du kan bidra til å styrke både ditt eget og  
kundens bærekraftsarbeid. Ved hjelp av de ulike indeksområdene blir det også lett å styre mot ulike mål. 

SLIK FUNGERER  
THE BETTER EFFECT INDEX

RÅVARER OG RESSURSER

KLIMA

RENE MATERIALER

SOSIALT ANSVAR

GJENBRUK

ERGONOMI



OMRÅDER  
DER EFFEKTEN  
KAN BEDRES
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1 RÅVARER OG RESSURSER 22
2 KLIMA 28
3 RENE MATERIALER 34
4 SOSIALT ANSVAR 42
5 RESIRKULERING 48
6 ERGONOMI 54

OMRÅDER  
DER EFFEKTEN  
KAN BEDRES
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NÅR DU VELGER OSS, FÅR DET EFFEKT. VI TAR ANSVAR FOR 
MATERIALENE VÅRE, OG DU KAN VÆRE TRYGG PÅ AT DE IKKE 

BELASTER MILJØET UNØDIG. SNART BRUKER VI FOR EKSEMPEL 
BARE SERTIFISERT TRE I PRODUKTENE VÅRE. 

RÅVARER OG  
RESSURSER

1
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AV TREMATERIALET VI BRUKER  

ER SERTIFISERT ELLER KONTROLLERT  

AV EN TREDJEPART

92%

Vår ambisjon er å ha kunnskap om alle delene som 
inngår i produktene, hvor de kommer fra og hvordan 
de er fremstilt. 

TRE
Treet i våre produkter er alltid sertifisert eller har 
en opprinnelse som er kontrollert av oss. Kinnarps 
er engasjert i styret for FSC®, og er også medlem i 
GFTN (Global Forest and Trade Network), som er 
WWFs foretaksnettverk for ansvarlig skogbruk. Vårt 
mål er at alt tre vi bruker skal være FSC-sertifisert 
i år 2020. I 2016 gikk tallet opp til 26 %, som er en 
beskjeden økning fra året før, og mindre enn de 
27 % som ble rapportert i 2014. En av årsakene er 
begrenset tilgang til FSC-sertifiserte komponenter. 

TEKSTIL
Hvordan vi velger og håndterer tekstiler har stor 
betydning for produktenes bærekraftsegenskaper. 
Vi tilbyr slitesterke og naturlige materialer, som 
gjenvunnet jute og ull, og deltar i innovasjons-
prosjektet «Etablera nærodlad textil i Sverige» 
(Etabler kortreist tekstil i Sverige). Målet er å skape 
bærekraftig produksjon av tekstilfibre av trevirke 
fra skogen eller resirkulerte biobaserte tekstiler. 
Vi arbeider også med resirkulerte kunstmaterialer; 
Xtreme er laget utelukkende av resirkulert polyester. 

For øyeblikket er 69 % av stoffene i vårt sortiment 
 sertifisert med Oeko-Tex® eller EU Ecolabel. Alt lær 
er vegetabilsk garvet. Ved tilskjæringen bruker vi et 
automatisert optimerings program som reduserer 
stoffspillet. Her har vi nådd så langt vi kan – 
materialutnyttelsen ligger stabilt på ca. 80 %. Nå 
fokuserer vi i stedet på å utvikle nye produkter der 
gjenværende spill kan brukes. 

METALL
Vi bruker gjenvunnet metall så langt det er mulig 
med hensyn til tilgang og kvalitetskrav – gjerne 
støpt aluminium fordi den metoden muliggjør en  
høyere andel av gjenvunnet materiale. Ved overflate-
behandling velger vi i hoved sak pulverlakkering da 
metoden har en lav miljøbelastning og skjer i en 
lukket prosess. På skruer, beslag og innredning med 
høye krav til slitestyrke er det berettiget å bruke 
krom fordi det forlenger levetiden. Da bruker vi 
trivalent krom som er mindre skadelig for helse og 
miljø enn seksverdig krom.

Vi bruker også gjenvunnet magnesium – blant 
annet i Kinnarps arbeidsstol Capella. 

PLAST
Polstringen i våre sittemøbler er fremstilt av et plast- 
materiale. Derfor har vi investert i et eget formstøpe- 
anlegg ved vår fabrikk i Skillingaryd, noe som gir 
oss full kontroll over materialet. Vi har blant annet 
fjernet den helsefarlige isocyanaten TDI og erstattet 
den med MDI. Gjenvunnet plast fungerer ikke alltid 
i møbelproduksjon, ettersom plasten har dårligere 
styrke og tilgjengeligheten er begrenset. 
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Vi bruker imidlertid resirkulert plast i noen 
komponenter, inkludert deksler. Vi har også utviklet 
vårt eget plastmaterialet Re:fill, som inneholder 
gjenvunnet PET-plast. Alle plastdetaljer over 50 g  
er typemerket for å lette gjenvinningen.

ELEKTRONIKK
Vi stiller krav om at konfliktmineraler ikke skal 
inngå i elektronikken. Slik ønsker vi å sikre at 
vi ikke bruker elektronikk som inneholder tinn, 
tantal, wolfram eller gull utvunnet ulovlig, eller hvis 
utvinningen av disse bidrar til å støtte konflikter.

UTFORDRING
Utvinning og fremstilling av råvarer og materialer 
er en del av en komplisert, global sammenheng. 
Det er en stor utfordring å spore hvor råvarer som 
olje, plast, malm og metall kommer fra, og hvordan 
forholdene har sett ut under fremstillingen. For å 
kunne ta ansvar for at materialene i våre produkter 
er produsert på en miljømessig god måte, må vi 
skaffe oss enda bedre kunnskap om leverandørkje-
den. Tre er unikt, siden det finnes gode sporbarhets-
sertifiseringer, og det er også derfor vi har satt 
ekstra høye mål innen området. Men tilgangen 
til sertifisert tre er langt fra tilstrekkelig, noe som 
innebærer at bransjen må engasjere seg for å spre 
kunnskap og vekke interesse blant produsentene. 
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MÅL 2020

LANGSIKTIG MÅL I ÅR 2030 BRUKER VI BARE RESSURSEFFEKTIVE OG FULLT SPORBARE 
RÅVARER I VÅRE VARER OG TJENESTER. MÅLET ER KOBLET TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL  
9 OG 15, «BÆREKRAFTIG INDUSTRI, INNOVASJONER OG INFRASTRUKTUR» SAMT 
«ØKOSYSTEM OG BIOLOGISK MANGFOLD». DERFOR HENTER VI SYSTEMATISK INN  

OG HÅNDTERER INFORMASJON OM MILJØYTELSEN TIL MATERIALENE VI KJØPER INN. 

ANDEL SERTIFISERT TREVIRKE AV TOTALT INNKJØPT TREVIRKE*

* Innkjøp av trevirke til våre egne produkter i Kinnarp, Skillingaryd, Worms, Tranås og Vinslöv.

u	ANALYSE OG OPPFØLGING 
Vi har rutiner for å kontrollere opprinnelsen til alt 
trevirke. Våre grunnkrav er at alt tre vi kjøper inn 
skal komme fra lovlige og akseptable kilder. Det vil 
si ikke fra skoger med høy naturverdi, områder som 
er gjort om fra naturskog til plantasje eller skoger 
med sosiale konflikter. Av våre totale innkjøp av 
tre er 92 % enten FSC® , FSC CW eller PEFC, det vil 
si sertifisert eller kontrollert av en tredjepart. Men 
vi har et ambisiøst mål om å øke andelen FSC-
sertifisert materiale fra 26 % til 100 % til år 2020. 
Tilgjengelighet og prisbilde er et hinder for å oppnå 
dette. Vi arbeider imidlertid med leverandørene 
våre for å få dem til å sporbarhetssertifisere seg og 
dermed kunne levere sertifisert materiale. Flere av 
våre leverandører har sertifisert seg eller startet en 
sertifiseringsprosess i løpet av året, og dermed vil  
vi kunne øke andelen FSC til neste år. 

I Tyskland er det størst tilgang på PEFC, mens vi 
i de svenske fabrikkene har større tilgang til FSC. 
I løpet av året har vi kjøpt inn mer trevirke i vår 
fabrikk i Worms, og derfor har andelen PEFC økt.  
Våre enheter i Kinnarp, Skillingaryd, Tranås og 
Vinslöv er sporbarhetssertifisert ifølge FSC. I dag 
omfatter sortimentene våre en mengde merkede 
produkter, i alt 45 ulike produktserier.

u	MÅL 
I år 2020 skal alt trevirke som kjøpes og selges 
gjennom Kinnarps’ varemerker komme fra FSC- 
sertifiserte skoger. 
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STØTTER KLIMAMÅLET
Redusert avskoging og ansvarlig skogbruk 
er nødvendig for å stanse den globale opp-
varmingen. Med FSC®-merkede produkter 
bidrar vi, du og kundene våre til en ansvarlig 
forvaltning av verdens skoger og til å oppnå 
det globale klimamålet.

BEDRE RESSURSUTNYTTELSE
Med gjenvunnet materiale reduserer vi bruken 
av råvarer og sparer på jordens begrensede 
ressurser.

MINDRE MATERIALFORBRUK
Vi arbeider på flere måter for å redusere spillet 
i produksjonen. Vi har blant annet utviklet nye 
metoder for finerlegging, og bruker ulike typer 
spill til nye materialer eller produkter. Ved å 
fremstille produkter på en materialeffektiv 
måte, får vi ressursene til å vare lenger.

EFFEKTEN AV 
GODE RÅVARER 
OG MATERIALER

RESSURSOPTIMERING GJENNOM  
UTNYTTELSE AV TEKSTILER*

*Produksjonen i Skillingaryd.

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Materialutnyttelsen i tilskjæringen av stoff har 
ligget stabilt rundt ca. 80 % de siste årene. 
Det er et høyt nivå. Vi bruker optimerings-
programmer som er helt automatiserte. 
Utnyttelses graden påvirkes av to faktorer:  
hvilke mønstre stoffet skal skjæres ut i, samt 
hvordan dagssammensetningen ser ut, det vil  
si hvor mange likeverdige produkter som skal 
fremstilles ifølge vårt ordrestyrte system. 
Overskytende stoff blir i dag sendt til 
gjenvinning, eller gjenbrukes i et materiale  
vi kaller Re:fill og blir til nye produkter. 

u	MÅL
Vårt mål er å beholde det høye nivået på 82 % 
og å utvikle nye produkter der gjenværende  
spill kan brukes.
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Karmstolen Jackie fra NC Nordic Care er FSC-merket, noe som 
innebærer at treet i stolen er sporbart gjennom hele kjeden og 
kommer fra ansvarlig forvaltede skoger. Jackie er også merket  
med Möbelfakta.

VELG FORNYBARE MATERIALER 
Tre og ull er eksempler på naturlige 
materialer fra fornybare kilder.

VELG FSC®-MERKET 
Da er treet sporbart gjennom 
hele verdikjeden helt tilbake  
til skogen. Du kan være sikker 
på at trematerialet i produktene 
kommer fra ansvarlig  
forvaltede skoger. 

VELG MILJØMERKET 
Med miljømerkede produkter  
vet du at det er stilt krav også  
til materialet.

MATERIALGUIDEN
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NÅR DU VELGER OSS, BIDRAR DU TIL DET GLOBALE  
KLIMAMÅLET. MED SMARTE MATERIALVALG OG EFFEKTIV  

PRODUKSJON OG TRANSPORT REDUSERER VI UTSLIPPENE AV 
KARBONDIOKSID. NÅ HAR VI SOM MÅL Å BLI KLIMANØYTRALE. 

KLIMA
2
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Den største reduksjonen av klimapåvirkning er knyttet til våre transporter. 
Vi har en fyllingsgrad på 90 % i Kinnarps-bilene.

266
KG EMBALLASJE SOM SPARES  

I HVER TRANSPORT FORDI KINNARPS  
BRUKER FILTTEPPER

Vi fokuserer på energieffektiviseringer i vår egen 
virksomhet og valg av fornybare energikilder. Siden 
2014 har vi redusert våre totale klimapåvirkende 
utslipp med 13 %. Den største reduksjonen av 
klimapåvirkning er knyttet til våre transporter i 
konsernet. Kinnarps er den aktøren på markedet 
som kan tilby et eget, fullt utbygd transportsystem. 
Det innebærer at vi selv kan optimere transportene 
våre – utforming og ruter – med tanke på klima- 
påvirkning. Kinnarps-produktene lastes som et 
puslespill, uten kartonger, noe som muliggjør en 
fyllingsgrad på 90 %. I stedet bruker vi filtpledd 
som emballasje, filtpledd som vi tar med hjem og 
gjenbruker. Det sparer oss og kundene for 6,5 tonn 
emballasje hver dag. På vei tilbake til fabrikkene 
fyller vi bilene med materialer fra våre leverandører. 
Vi har investert i nye lastebiler, og kjører hoved-
sakelig på diesel med iblandet furuolje for å 
redusere klimapåvirkningen. Transportene omfatter 
produkter fra varemerkene Kinnarps og Drabert. 

UTFORDRING
Det globale klimamålet innebærer at den globale 
temperaturøkningen skal holdes under 2 grader, 

og helst stoppe ved 1,5 grader. Bevisstheten rundt 
spørsmålet er stor i samfunnet, men tydelige initi-
ativer er fortsatt nødvendig. Vi opplever at det ofte 
er avstand mellom politiske beslutninger på EU-nivå 
og iverksettelsen i form av praktiske løsninger og 
incitamenter. Den største enkeltutfordringen er at 
mange av dagens prosesser er fossilavhengige, 
også innen Kinnarps-konsernet. Vi må fortsatt ar-
beide med å finne nye, fossilfrie alternativer for pro-
duksjonen og transportene. For å kunne gjøre det, 
kreves det nye, mer effektive teknologier og større 
tilgang til fornybart brensel. Men også langsiktige 
politiske spilleregler for fornybart drivstoff som gjør 
det konkurransedyktig i forhold til fossilt brensel. 
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NØKKELTALL

FORNYBAR ENERGI
Flere av våre fabrikker varmes 
opp med overskytende treverk  
fra vår egen virksomhet.  
En fornybar energikilde  
som reduserer utslippene  
av fossilt karbondioksid. 

MINDRE EMBALLASJE
Kinnarps’ egne transporter,  
«de blå bilene», er optimert for 
å redusere klimapåvirkningen. 
Våre sjåfører tar også hånd om 
emballasjen, slik at vi kan sikre 
energieffektiv gjenvinning.  
Dessuten slipper kundene  
å ta hånd om det. 

LAVERE UTSLIPP  
AV KARBONDIOKSID
Ved å velge produkter som er 
fremstilt med klimasmarte mate-
rialer, energieffektiv produksjon 
og optimert transport, bidrar du 
til å oppfylle det felles globale 
klimamålet. 

EFFEKTEN AV SMARTE KLIMAVALG  
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ENERGIBRUK I ORGANISASJONEN*

* Produksjonen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, 
Tranås, Vinslöv, ISO-sertifiserte salgskontorer i Sverige, 

Norge, Storbritannia og Frankrike. 

u	ANALYSE OG OPPFØLGING 
I våre produksjonsenheter i Kinnarp, Skillingaryd og 
Worms har vi helt fornybar oppvarming gjennom 
forbrenning av eget spilltreverk. Oljefyrer er tilgjengelig 
som reserve ved avbrudd eller reparasjoner. 
Materias fabrikk i Tranås varmes opp med grunn- 
varme. Andre enheter varmes opp med fjernvarme, 
strøm, gass eller olje. Propan brukes til lakkerings-
prosessen og oppvarming i Jönköping. 13 % av det 
totale forbruket av brennstoff består av fornybart 
brensel i form av ren biogass eller iblanding av 
biodiesel i fossil diesel. 

u	MÅL
Vårt mål er å energikartlegge virksomheten og 
redusere energiforbruket med 10 % til 2020.

Enhet: TJ

El 114,5
Brikettoppvarming 93,0
Fjernvarme 9,3
Naturgass 0,7
Fyringsolje 3,9
Propan 14,2
Biodiesel 8,3
Diesel 65,1
Bensin 1,4
Biogass 0,1

NØKKELTALL

RESSURSOPTIMERING GJENNOM 
FYLLGRAD I EGNE BILER*

* Kinnarps-eid uttransportering

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Vår stabilt høye fyllingsgrad er mulig takket være 
god planlegging og pakking av leveransene ut fra 
leveringsrekkefølge. Fordi vi bruker tepper og 
pappemballasje som pakkemateriale og har en 
gjennomtenkt pakketeknologi, kan vi også laste 
produktene svært tett per kubikkmeter og få inn 
flere produkter i hver bil. I løpet av året har vi økt 
mengden materialer vi tar med tilbake fra leveran-
dører til våre fabrikker etter at vi har levert til kunden. 
Vi har dessuten begynt å kjøre flere eksterne 
spedisjonsoppdrag for å fylle transportene våre 
enda mer etter levering til kunden. 

u	MÅL
Vår ambisjon er å øke fyllingsgraden i våre retur-
transporter. Derfor kommer vi til å innføre et system 
som letter planleggingen, og selv ta ansvaret for og 
planlegge all transport. Vi kommer også til å søke 
flere eksterne spedisjonsoppdrag.

LANGSIKTIG MÅL I ÅR 2030 ER VI KLIMANØYTRALE I ALLE PROSESSER OG VIRKSOM-
HETER. MÅLET ER KNYTTET TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL 7, «BÆREKRAFTIG ENERGI  
FOR ALLE» SAMT TIL BÆREKRAFTSMÅL 13, «BEKJEMPE KLIMAFORANDRINGEN».  
VI ARBEIDER KONTINUERLIG MED ENERGIEFFEKTIVISERING I HELE VÅR VIRKSOMHET, 

OG HAR SOM MÅL Å BRUKE MER ENERGI FRA FORNYBARE KILDER.
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NØKKELTALL

UTSLIPP AV KARBONDIOKSIDEKVIVALENTER 
(TONN)* 

* Produksjonen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv, 
ISO-sertifiserte salgskontorer i Sverige, Norge, Storbritannia og Frankrike. 

Ifølge Greenhouse Gas Protocol Scope 1 og 2. www.ghgprotocol.org

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Totalt har vi redusert våre klimapåvirkende utslipp med 13 % siden 
basisåret 2014. Den største reduksjonen har skjedd knyttet til 
transport. Det skyldes blant annet at vi har investert i 16 nye Euro 
VI-lastebiler som er med drivstoffeffektive. I våre egne lastebiler 
har vi gått over til diesel med høyere iblanding av biodiesel. Neste 
trinn er å innføre ren biodiesel i transportene våre, noe vi nå 
undersøker muligheten for. I de nye bilene er det også et avansert 
førerstøttesystem som beregner optimal fart ved hjelp av GPS.  
I løpet av året har vi brukt mer olje enn normalt. Det skyldes at  
vi har foretatt reparasjon av fyringsovnene for briketter. Det holdes 
regelmessige energimøter i fabrikkene våre for å identifisere 
energieffektiviserende tiltak, og i fabrikken i Worms har vi derfor 
gjennomført en energikartlegging. I fabrikken i Skillingaryd har  
vi investert i et nytt klimaanlegg, som medfører en strømbesparing 
på 162 GJ per år. Det er viktig å vedlikeholde trykkluftsystemer.  
Ved å lytte etter lekkasje har vi i løpet av året tettet 37 lekkasjer – 
ifølge våre beregninger har det medført besparinger på 1093 GJ.  
I Kinnarp har vi energieffektivisert ved å installere nye rør og smart 
styring av UV-lakkeringen. Vi har også endret sponavsuget ved den 
nye sagen, slik at det bare er i drift i forbindelse med saging. Til 
sammen innebærer disse energieffektiviseringene en reduksjon  
av konsernets totale energiforbruk på ca. 1 %.

u	MÅL
I 2020 er utslippene redusert med 20 % sammenlignet med 2014.
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Oppbevaringsserien Space fra Kinnarps er klimaeffektiv både i forbindelse med 
produksjon og ved transport. Den fremstilles ved vår energieffektive fabrikk  
i Kinnarp, og transporteres til kunden med våre egne biler, som drives på 50 %  
biodiesel. Space består dessuten hovedsakelig av tre, som er et fornybart materiale.

TRANSPORT
Kort transport av materialer og 
komponenter til produksjonen  
gir lavere klimapåvirkning.  
Transport med fornybart drivstoff 
og drivstoffeffektive biler samt 
høy fyllingsgrad er også en  
effektiv måte å redusere  
CO2-utslippene på. 

PRODUKSJON
Kontroller hvilke energityper 
produsenten bruker til strøm, 
oppvarming og prosesser, samt 
hvor energieffektiv produksjonen 
er. Energitypene bør være  
fossilfrie og fornybare. 

MATERIALVALG
Velg gjerne tre, som er et  
fornybart materiale med lav 
klimapåvirkning gjennom  
hele verdikjeden.

Disse tre områdene har størst betydning for produktenes klimapåvirkning.

KLIMAGUIDEN
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RENE MATERIALER
3

NÅR DU VELGER OSS, FÅR DU ARBEIDSMØBLER UTEN UNØDIGE 

KJEMIKALIER. VI TILSTREBER AT DINE MEDARBEIDERE SKAL FÅ  

DE BESTE MØBLENE TIL OPPGAVENE SOM SKAL LØSES, OG DERMED 

KAN JOBBE MER FOKUSERT. VI VIL IKKE BRUKE NOEN MATERIALER  

SOM PÅVIRKER MENNESKER ELLER MILJØ NEGATIVT.
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AV ALLE STOFFENE I KINNARPS COLOUR  

STUDIO ER MERKET MED EU ECOLABEL  

ELLER OEKO-TEX

69%

Mange materialer og produkter inneholder stoffer 
som påvirker miljøet og menneskers helse. Disse 
stoffene kan finnes i råvaren fra begynnelsen, eller 
bli tilført i produksjonen av møblene. De påvirker 
ved direkte kontakt eller gjennom utsondring i 
luften. I møbelbransjen er VOC (Volatile Organic 
Compounds), det vil si flyktige organiske løsemidler, 
spesielt vanlige. VOC forekommer i ulike typer lim 
og lakk, og utsondres i luften vi puster inn, noe som 
kan gi hodepine og konsentrasjonsvansker. 

I Kinnarps-konsernet har vi redusert VOC- 
forbruket med 47 % siden 2012. Bare i løpet av 2016 
er bruken av VOC ved våre egne produksjonsenheter 
redusert med 10 %.

Produktene våre inneholder ingen av de skade- 
lige stoffene som er med på Reachs kandidatliste, 
som er en liste over spesielt farlige stoffer. Nøkkel- 
tallet som rapporteres gjelder våre egne produk-
sjonsenheter i Kinnarp, Skillingaryd og Worms, og 
gjelder for varemerkene Drabert og Kinnarps. Andre 
varemerker i konsernet arbeider aktivt med rene 
materialer gjennom egen leverandøroppfølging og 
ved å følge kriteriene i The Better Effect Index. 

UTFORDRING 
Kjemikalier brukes i lakk, lim og farge for å skape 
overflater som tåler væske og rengjøringsmidler\. 
Dette er egenskaper som er viktige i miljøer med 
høye krav til rengjøring og desinfeksjon – for 
eksempel sykehus, skoler og restauranter. Med 
denne typen motstandsdyktig overflatebehandling 
oppfyller ikke kravene i de ledende miljømerkingene. 
Vår største utfordring er å utvikle overflate- 
behandlinger som oppfyller både høye miljøkrav  
og tøffe kvalitetskrav.

PLAST
Polstringen til mange av stolene med varemerkene 
Kinnarps og Drabert støpes ved vårt eget anlegg 
i Skillingaryd. Vi har valgt bort den helsefarlige 
isocyanaten TDI, og bruker en «snillere» MDI som 
gir sikrere produksjon. Skummet er uten flamme-
hemmere. All plast i konsernets møbler skal være 
frie for Bisfenol A og ftalater.

TRE
Ved produksjon av sponplater brukes det lim som 
inneholder formaldehyd. Alle våre sponplater 
oppfyller kravene til E1, noe som innebærer svært 
lave utslipp av formaldehyd. Mange av platene  
har halverte E1-verdier eller lavere.

METALL
Seksverdig krom er allergi- og kreftfremkallende. 
Derfor bruker vi bare treverdig krom, som er et 
bedre alternativ, i våre produkter.

TEKSTIL
Alle stoffene i Kinnarps Colour Studio er uten 
flammehemmere og AZO-fargestoffer. Vi bruker 
i stedet ull, som er naturlig flammehemmende, 
eller polyesterstoff med en flammehemmende 
fiberkonstruksjon. 69 % av stoffene i kolleksjonen 
Kinnarps Colour Studio er miljømerket med enten 
EU Ecolabel eller Oeko-tex.

ELEKTRONIKK
Elektronikk inneholder metaller og kjemikalier som 
kan gi miljø- og helseproblemer. Vi stiller krav om 
at våre leverandører stiller RoHs-direktivet, som 
begrenser eller forbyr bruk av enkelte tungmetaller 
og flammehemmere i elektronikk. Bly, kvikksølv, 
kadmium, seksverdig krom samt flammehemmerne 
PBB og PBDE skal ikke brukes. 
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EFFEKTEN AV RENE MATERIALER

(TONN)

MÅL 2020

NØKKELTALL

LANGSIKTIG MÅL I 2030 BRUKER VI I KINNARPS-KONSERNET INGEN  
MATERIALER SOM ER KLASSIFISERT SOM HELSE- ELLER MILJØFARLIGE  

ELLER PÅVIRKER HELSE OG MILJØ NEGATIVT. MÅLET ER KNYTTET TIL FNS  
BÆREKRAFTSMÅL 12, «BÆREKRAFTIG FORBRUK OG KONSTRUKSJON», SOM W 
HAR SOM MÅL Å SIKRE ANSVARLIG OG EFFEKTIV BRUK AV NATURRESSURSER.  
ET MÅLVI SKAL OPPNÅ GJENNOM INNOVATIV PRODUKTUTVIKLING OG NYE  
METODER I PRODUKSJONEN. 

FORBRUK AV LØSEMIDLER (VOC, TON)*

* Nøkkeltallet gjelder vår egen produksjon i Kinnarp, Skillingaryd, Worms (Drabert og Kinnarps)

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
I 2016 er bruken av VOC ved våre egne produk-
sjonsenheter redusert med 10 %. I Skillingaryd 
er bruken halvert ved at løse middelbasert lim 
er erstattet med vannbasert lim og smeltelim. 
I Worms fortsetter utskiftingen av rengjøring 
med 100 % løsemidler til varianter med 19 % 
og 5 %. I Kinnarp har vi nådd målet om å 
redusere forbruket av rensetynner ved vask av 
lakkeringsmaskiner med 30 % per vask.

I Kinnarps-fabrikken bruker vi UV-lakk på 
flate, finerte overflater, noe som gir en slitesterk 
overflate og svært lave mengder VOC. 

Kinnarps Capella og Serie P er testet i et 
klimakammer der vi har målt hvilke kjemikalier 
de avgir. Testresultatene er langt under grense-
verdiene, noe som betyr at de har svært lave 
utslipp av VOC, og dessuten gir poeng i bygg- 
sertifiseringen LEED. 

NC Nordic Care har byttet ut syreherdende lakk 
med mer miljøvennlig, vannbasert lakk på flere  
produkter. 

Stolen Entrada fra Drabert ble tidligere 
produsert med løsemiddelbasert lim. I 2016 er 
dette limet byttet ut med smeltelim, som ikke er 
klassifisert som negativt for miljøet eller helsen. 
Det gir et bedre arbeidsmiljø både for dem som 
produserer stolen og dem som bruker den. 

u	MÅL
I 2020 er utslippene av VOC i vår egen produk-
sjon redusert med 20 % sammenlignet med 
basisåret 2015.
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ENKLERE SERTIFISERING
Stadig flere eiendomseiere vil 
bærekraftsertifisere bygningene 
sine, f.eks. i henhold til LEED. Her 
stilles det krav til luftkvaliteten 
innendørs og hvor mye kjemi-
kalier innredningen avgir. Her  
har innredningen stor betydning. 

EFFEKTEN AV RENE MATERIALER

ØKT PRODUKTIVITET
Forskning viser at medarbeidernes 
evne til å tenke og ta beslutninger 
øker i miljø sertifiserte bygninger, 
fordi utslippene av VOC er mindre 
og innholdet av karbondioksid er 
lavere (NIH, National Institute of 
Environmental Health Sciences).

BEDRE ARBEIDSMILJØ
Hver dag kommer vi i kontakt med 
kjemikalier i ulike produkter. For-
skere har oppdaget en sammen-
heng mellom hormonforstyrrende 
stoffer og fedme, diabetes type 2, 
hormonrelatert kreft, forplant-
ningsproblemer, allergi og astma. 
Med rene materialer reduseres  
risikoen for at mennesker blir syke. 

REDUKSJON AV LØSEMIDLER  
SIDEN 2012

47%
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UNNGÅ!
FTALATER. Brukes som mykgjører i plast og  
gummi. Forekommer også i maling og lim. 
Mistenkes å være hormonforstyrrende. 

FLAMMEHEMMERE. Brukes på tekstiler og  
plast. Enkelte er hormonforstyrrende.

BISFENOL A. Brukes i plast, lakk og lim. 
Hormonforstyrrende.

FORMALDEHYD. Kan finnes i limet i sponplater, 
i tekstiler og skinn. Er allergifremkallende ved 
hudkontakt samt kreftfremkallende. 

FLYKTIGA ORGANISKE LØSEMIDLER (VOC). 
Finnes i maling, lakk, lim og rengjøringsmiddel.  
Kan gi hodepine, konsentrasjonsforstyrrelser  
og dårlig luftkvalitet. 

KJEMIKALIER PÅ REACHS KANDIDATLISTE. 
Spør produsenten, som er lovpålagt å gi informasjon.

VELG!
MILJØMERKEDE PRODUKTER. Möbelfakta  
og NF Environnement er gode alternativer. 

VANNBASERT LAKK. Gir ingen eller svært lave 
utslipp av VOC.

LAMINATPLATE. Hvis det stilles høye krav til 
rengjøring med væske og desinfeksjonsmiddel, 
kan du erstatte lakkerte overflater med 
høytrykkslaminat.

MILJØMERKEDE TEKSTILER. EU Ecolabel 
og Oeko-tex sikrer at tekstilene er uten skadelige 
kjemikalier.

VEILEDNINGEN TIL 
RENE MATERIALER
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Kontorstol Entrada II fra Drabert, oppbevaring Space og skrivebord Oberon 
fra Kinnarps. Entrada ble tidligere fremstilt med et lim basert på løsemidler. 
I 2016 er dette limet byttet ut med smeltelim, som ikke er klassifisert som 
farligt for helse eller miljø. Det gir et bedre arbeidsmiljø både for dem som 
produserer stolen og dem som bruker den.
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Embrace – knakende god. 
Da vi utviklet Embrace, stilte vi tøffe krav til 
konstruksjon og materiale. Alle materialene 
skulle oppfylle kravene i miljømerkingene, 
og vi har kontrollert innholdet i alle 
inngående deler. 

DETTE TRENGER DU
20 g gjær eller 1 msk råsurdeig
1 msk mørk sirup
Ca. 4,5 dl vann
1/2 dl bjerkemel fra Kinnarps
1,5 dl grovt rugmel (økologisk)
3 dl melblanding (rågsikt)  
(økologisk)
2 dl hvetemel (økologisk)
1 tsk havsalt

SLIK GJØR DU
Smul opp gjæren i en bolle, og  
løs den opp med lunkent vann.
Tilsett bjerkemel, sirup og salt. 
Bland deretter inn resten av 
ingrediensene, og la det heve  
i romtemperatur i ca. 1 time. Hvis 
du bruker surdeig, må hevetiden 
fordobles. Kna og legg i ønsket 
form, la heve i ca. 45 minutter 
eller til brødene ser ferdig hevet 
ut. Sett ovnen på 180°. Stek  
i 50 min eller til brødet har fått en 
fin skorpe. Ta brødet ut av formen 
og la det hvile over natten.

BAK VÅRT  
EMBRACE-BRØD!

I 2016 var Kinnarps på plass i Almedalen i Sverige for å debattere 
kjemikalier i møbler og øke allmennhetens kunnskap om hvordan det 
påvirker helsen vår. Vi ønsker at flere skal være oppmerksomme på 
spørsmålet og stille krav om rene materialer i innredningen! En under-
søkelse utført av oss viser at mange svensker – 9 av 10 spurte – 
bekymrer seg over kjemikalier i produkter, men at bare halvparten  
(49 %) vet at møbler kan avgi eller inneholde helseskadelige kjemikalier.  
Vi fortalte også om hvordan Kinnarps arbeider med rene materialer i 
utvikling og produksjon – og så inviterte vi på snitter. Snittene var bakt 
med mel fremstilt av vår egen stol Embrace, produsert av FSC®-sertifisert 
bjerk. Så rent at det kan spises. Fiber får du på kjøpet!
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NÅR DU VELGER OSS, VET DU AT PRODUKTENE ER FREMSTILT I GODE 

ARBEIDSMILJØER. VI STOLER IKKE PÅ ALT SOM BLIR SAGT, MEN 

SKAFFER SELV KUNNSKAP PÅ STEDET HOS LEVERANDØRENE VÅRE.  

VI HAR SNART KONTROLLERT ALLE HØYRISIKOLEVERANDØRENE VÅRE. 

SOSIALT ANSVAR
4
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 AV VÅRE HØYRISIKOLEVERANDØRER  
HAR GJENNOMGÅTT EN GRANSKNING

79%

Vi vil være sikre på at produktene våre er produsert 
under sosialt akseptable vilkår med gode arbeids-
vilkår, lønn og forsikringer. Vårt sosiale ansvar 
omfatter ikke bare arbeidsvilkårene ved våre egne 
anlegg, men også leverandører i alle ledd. For å 
kunne gjøre det, kreves det kunnskap. Det holder 
ikke bare med en skriftlig forsikring fra leverandøren 
– hvis vi har den minste grunn til å tro at forholdene 
ikke er som de skal være, er det vårt ansvar å følge 
opp og gjøre forbedringer. Det gjør vi gjennom 
risikoanalyser og revisjoner på stedet. 

ARBEIDSMÅTE
Alle våre leverandører må skrive under på vår 
Supplier Code of Conduct. I den klargjør vi hvilke 
forventninger og krav vi har til leverandøren med 
tanke på sosialt ansvar. Koden er basert på FNs 
Global Compact. I tillegg til dette grunnkravet stilles 
det også material spesifikke krav til materialet som 
leveres, basert på miljømerkinger. Vi kjøper i stor 
utstrekning inn materialer og komponenter som 
bearbeides og/eller monteres i vår egen produksjon, 
men vi kjøper også inn ferdige produkter. Kravene 
er imidlertid de samme, og vi kartlegger leverandør-
kjeden helt ned til komponent produksjonen. Deretter 
foretas en risikovurdering av leverandørene. Den 
baseres på produksjons prosessen, bransje kunnskap 
og i hvilket land produksjonen finner sted. I tilfeller 
der vi vurderer at det er høyere risiko for at kravene 
i våre retningslinjer ikke blir oppfylt, gjennomfører vi 
en revisjon hos leverandøren. Revisjoner gjøres også 
hos alle nye leverandører. Tilsynene på stedet har 
flere formål, blant annet å avklare risikoer og skape 
grunnlag for risikoreduksjon. Poenget er å gi leveran-
dørene muligheten for å utvikles og så oppfylle 
samtlige krav. Revisjonene resulterer i en rapport 
med eventuelle avvik som leverandøren må utbedre. 

Hvis kravene ikke blir oppfylt og leverandøren ikke 
utbedrer feilene, blir forretningsforholdet avsluttet. 
Hvis det gjelder en ny leverandør, uteblir forholdet.

LEVERANDØROPPFØLGING I LITAUEN
Ett eksempel på en vellykket leverandørrevisjon 
gjelder den formpressede platen til bordet Viper  
fra Materia. Ved en første revisjon hos leverandøren 
i Litauen oppdaget vi både store og små avvik.
Blant annet var brannøvelse ikke gjennomført, 
sikkerhetsdatablad fantes bare på kontoret og ikke i 
produksjonen, standarden på spiserom, garderober 
og dusjer var lav, og det manglet pustemasker til 
personalet ved lakkeringen. Leverandøren iverksatte 
tiltak, og ved en oppfølgingsrevisjon i 2016  
konstaterte vi at leverandøren hadde gjort mange 
forbedringer. Blant annet i form av nye garderober, 
ny personal spisesal og utskifting av ventilasjons-
systemet for å redusere støvmengden. Man hadde 
også arbeidet for økt kunnskap om arbeidsmiljø, 
gjennomført brannøvelser og sørget for at første- 
hjelpsutstyr var tilgjengelig på flere steder i 
produksjonen. Dessuten fantes det pustemasker 
for alt personale som arbeider ved og i nærheten av 
lakkeringen. De store avvikene var altså utbedret. 
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Viper fra Materia er ett av produktene som har gjennomgått  
leverandørrevisjon på stedet, noe som resulterte i flere forbedringer. 

UTFORDRING
Å ta effektivt sosialt ansvar innebærer at det ikke 
holder å stille krav. Vi må også følge opp og sikre 
at kravene faktisk blir etterfulgt. Generelt trenger 
bransjen å bli bedre på oppfølging. 

Behovet for enda bedre oppfølging gjelder 
naturligvis Kinnarps-konsernets egen virksomhet.  
Vi bør vite hvor komponenten faktisk er produsert 
og hvordan forholdene ser ut på stedet. Derfor må 
vi noen ganger ha kunnskap om leverandør kjeden 

lenger enn til det første leverandørleddet. En 
spesifikk utfordring for møbelbransjen er at mange 
mindre møbelkomponenter, for eksempel skruer 
og beslag, blir produsert i Kina. Kina er et vanskelig 
marked å kontrollere, og et eksempel på et land 
med høyere risiko med tanke på arbeidsvilkår og 
lønn. Her er det viktigere å kontrollere at kravene 
blir oppfylt.
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 79%

ANDEL AV INNKJØPSVOLUM (I SEK) SOM ER KLASSIFISERT SOM HØY 
RISIKO DER ETISKE RETNINGSLINJER ER FULGT OPP MED REVISJON*

* Innkjøp til produktene i vårt eget sortiment

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Størsteparten av våre leverandører finnes i Nord-
Europa. En liten del av våre leverandører befinner 
seg i Kina. For å kunne arbeide direkte mot disse 
leverandørene har vi etablert et innkjøpskontor 
i Shanghai. Dermed har vi lokal forankring med 
forståelse for språk og kultur, noe som letter 
utviklingsarbeidet i samarbeid med leverandørene. 

Resultatene av de gjennomførte revisjonene 
viser at forholdene hos leverandørene våre generelt 
sett er svært bra. Det vanligste er mindre feil i 
forbindelse med brannvern – for eksempel blokkerte 
brannslukkingsstasjoner eller brannutstyr som ikke 
er merket. Det forekommer til og med at verneutstyr 
ikke brukes – til tross for at det finnes. I Asia kan  
også andre brudd knyttet til arbeidstider fore-
komme, fordi det er vanlig med migrantarbeidere. 
Arbeidsmiljøbrudd ved kjemikaliehåndtering fore-
kommer også i form av utilstrekkelig verneutstyr. 
Når vi følger opp leverandørenes tiltak, ser vi at det 
har skjedd forbedringer og at arbeidet vårt gir effekt. 

Materia, NC Nordic Care og Skandiform kjøper inn 
både komponenter og ferdige produkter. Her er det 
også gjort revisjoner på underleverandører, og vi har 
coachet og hjulpet leverandørene til å utføre egne, 
regelmessige revisjoner hos sine underleverandører.

Av 15 nye leverandører i 2016 har vi revidert seks. 
Det betyr at det gjenstår å granske ni leverandører. 
Vi fokuserer på leverandører av materialer og 
komponenter, og i løpet av året har vi arbeidet for 
å konsentrere avtalene hos de leverandørene som 
lever best opp til kravene våre. Det gir oss mulighet 
til å fordype samarbeidet.

u	MÅL 
I 2020 skal 100 % av innkjøpsvolumene som er 
klassifisert som høy risiko være kontrollert med  
en revisjon. 

NØKKELTALL

LANGSIKTIG MÅL I ÅR 2030 HAR VI ET GODT ARBEIDSMILJØ SOM BIDRAR POSITIVT 
TIL SAMFUNNSUTVIKLINGEN DER VI HAR VIRKSOMHET OG HAR VÅRE SAMARBEIDS-
PARTNERE. MÅLET ER KNYTTET TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL 8 OG 10 «ANSTENDIGE 
ARBEIDSVILKÅR OG ØKONOMISK VEKST» SAMT «REDUSERE ULIKHET». VI SKAL  

OPPNÅ MÅLET VED Å KARTLEGGE OG RISIKOVURDERE VÅR LEVERANDØRKJEDE, BLANT  
ANNET VED Å FØLGE OPP PÅ STEDET. ET TETT SAMARBEID MED LEVERANDØRENE ER 
GRUNNFORUTSETNINGEN FOR Å KUNNE BIDRA TIL GODE ARBEIDSVILKÅR.
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Pausegymnastikk hos Materia i Tranås.

EFFEKTEN AV  
SOSIALT ANSVAR

ENDREDE HOLDNINGER
Sosiale krav motvirker usunn 
konkurranse og reduserer antallet 
leverandører som ikke lever opp 
til sine sosiale forpliktelser.

GOD SAMVITTIGHET
Ved å stille krav til sosialt ansvar 
bidrar du til at menneskene  
som har fremstilt produktene 
har gode arbeidsvilkår og godt 
arbeidsmiljø.

I disse situasjonene bør du være ekstra oppmerksom.  
Spør om det finnes utarbeidede systemer for å sikre  

at de ulike kravene blir oppfylt.

RISIKOLAND
Fremstilles produktet i, eller inneholder det komponenter fra,  

et land som står på BSCIs liste over risikoland?
(Business Social Compliance Initiative er et europeisk, virksomhetsdrevet  

samarbeidsinitiativ for foretak som vil forbedre arbeidsvilkårene  
i den globale leverandørkjeden.)

ARBEIDSMÅTE
Er produksjonen arbeidsintensiv? Forekommer det mye manuelt eller  

ukvalifisert arbeid, noe som kan innebære risiko for barnearbeid?  
Forekommer det sesongarbeid og migrantarbeidere på markedet?

KJEMIKALIER 
Inneholder produksjonen mye kjemikalier, eller er den på annen måte  

knyttet til store helse- eller miljøfarer?

ANSVARSGUIDEN
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NÅR DU VELGER OSS, KAN DU UTNYTTE RESSURSENE. VI HJELPER  

DEG Å FOREDLE OG GJENBRUKE GAMLE MØBLER. DET DU IKKE  

TRENGER LENGER, SELGES VIDERE ELLER GJENVINNES PÅ EN  

ANSVARLIG MÅTE. VI ØNSKER Å BLI BRANSJENS BESTE TIL Å SKAPE 

SIRKULÆRE LØSNINGER OG PRODUKTER SOM VARER LENGER. 

GJENBRUK
5
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Lydabsorbenten Prim består av halvparten gjenvunnet materiale. 25 % er stoffspill fra vår fabrikk i Skillingaryd,  
og 25 % er gjenvunnet PET-plast.

Ressursutnyttelse i form av gjenbruk og renovering 
er en global megatrend. Utviklingen drives frem 
av EU, som akkurat nå utarbeider nye kriterier for 
innkjøp av kontormøbler. Kriteriene, som er en 
guide for grønne offentlige innkjøp, er basert på et 
grunnleggende spørsmål: Trenger din organisasjon 
virkelig å kjøpe nytt? Eller kan dere renovere og 
gjenbruke noe? 

THE BETTER LOOP
Som en av Europas største leverandører av innred-
ningsløsninger vil vi tilby en forretningsmodell og 
tjenester som dekker kundenes etterspørsel etter 
inventering, renovering og oppgradering. I vårt 
tilbud «The Better Loop» har vi samlet tjenester 
og materialer som muliggjør sirkulær møbelflyt og 
forlenger produktenes levetid. Innenfor rammene 
av «The Better Loop» har vi identifisert tre ulike 
strategiske områder: Re:fresh, Re:use og Re:cycle.  

I 2016 har vi dessuten startet arbeidet med å 
utvikle en ny, sirkulær forretningsmodell. Arbeidet 
er ikke ferdig ennå, men vår ambisjon er å integrere 
den sirkulære tenkningen i alle ledd. Vi vil hjelpe 
kundene våre å utnytte ressursene best mulig og 
forlenge levetiden til produkter i omløp.

UTVIKLINGSPROSJEKT
Som en del av forstudien har vi deltatt i prosjektet 
«Sirkulær forretningsinnovasjon for regional 
møbelflyt» sammen med Victoria Swedish ICT 
AB. I dette prosjektet har vi undersøkt hvordan 
bedrifter kan skape jobbmuligheter, lønnsomhet 
og konkurransedyktig produksjon ved å kraftig 
redusere ressursbruk. I samarbeid med kundene 
våre har vi også kartlagt forretningsmodeller og 
tilbud som bygger på gjenbruk, oppgradering 
og renovering. Vi har også deltatt i prosjektet 
«Holdbar industriell utvikling», som er gjennomført 
i samarbeid med Miljösekretariatet i Västra 
Götalands län og Industrial Development Center. 
Prosjektet besto av en forstudie omkring gjenbruk 
av møbler. Blant annet har vi i samarbeid med kunder 

 AV VÅRT RESTMATERIALE GJENVINNES 
ELLER GÅR TIL ENERGIPRODUKSJON

96%

5
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identifisert hvilket kvalitetsnivå som er akseptabelt 
for at møblene skal kunne gjenbrukes.Grunnlaget 
for vårt sirkulære tilbud legges i utviklingsarbeidet, 
der vi allerede i dag arbeider med å skape produkter 
med lang levetid. Produktene skal holde god kvalitet, 
ha et formspråk som holder over tid, og det skal 
være mulig å gjenbruke og renovere samt bytte ut 
slitte deler. I forbindelse med endelig gjenvinning 
skal alle komponenter enkelt kunne separeres og 
gjenvinnes. Dette arbeidet styres gjennom vår 
designstrategi. 

For øyeblikket måles gjenvinningen i vår virksom- 
het bare gjennom nøkkeltall som er direkte forbundet 
med materialgjenvinning med tilknytning til vår 
virksomhet og produksjon. 

 I takt med at den sirkulære forretningsmodellen 
implementeres, blir det en utfordring å rapportere 
gjenbruk og renovering i form av relevante nøkkeltall.

UTFORDRING
Den aller beste måten å redusere miljøpåvirkningen 
til et produkt er å forlenge produktets levetid. Vår 
bransje har som så mange andre arbeidet lenge 
med lineære flytprosesser og forretningsmodeller. 
Det betyr at det ikke finnes noen effektiv infra-
struktur for å tilgodese markedets ønsker om 
renovering og gjenbruk. Prosjektene risikerer å bli 
tungrodde og dyre. Hvis det blir dyrere å renovere 
og gjenvinne enn å kjøpe nytt, reduseres kundenes 
vilje til å velge gjenbruk. Kinnarps-konsernets 
fremste utfordring er å utvikle nye, ressurseffektive 
produkter og tilbud for virksomheter som er i sterk 
endring, både organisatorisk og teknisk. Nye arbeids- 
måter og digitale trender stiller økte krav til at vi er 
lydhøre og raskt kan tilpasse forretningsmodellen vår. 

PRODUKTENE SKAL HOLDE GOD KVALITET, HA ET FORMSPRÅK  
SOM HOLDER OVER TID, OG DET SKAL VÆRE MULIG Å GJENBRUKE  
OG RENOVERE SAMT BYTTE UT SLITTE DELER.

Slik skaper vi «The Better Loop»

RE:CYCLE
Når alle andre muligheter til  
gjenbruk eller gjenproduksjon 
er uttømt, gjenstår bare én 
ting; gjenvinning. Ved hjelp av 
seriøse partnere sørger vi for 
at produktene separeres og 
gjenvinnes på en ansvarlig måte. 

GJENBRUKSGUIDEN

RE:FRESH 
Visse produkter kan med enkle 
midler oppgraderes eller renoveres, 
for eksempel ved omlakkering, 
rengjøring eller omtrekking. Et 
gammelt bord kan få ny bordplate 
eller nytt styreutstyr. En stol kan  
få nye armlener.

RE:USE 
Vi tilbyr en inventering der vi  
går gjennom hvilke produkter  
som kan gjenvinnes i den  
nye innredningen.
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KOMPOSTERING

FARLIG AVFALL

DEPONI

MATERIALE TIL 
ENERGIPRODUKSJON

MATERIALER TIL  
GJENVINNING

ANDEL MATERIALE TIL GJENVINNING AV TOTAL MENGDE AVFALL*

* Produksjon i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv.  
ISO-sertifiserte salgskontorer i Sverige, Norge, Storbritannia og Frankrike.

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Vi har nådd målet om at 30 % av avfallet vårt 
skal gå til materialgjenvinning. Det skyldes delvis 
at vi sender mer avfall til materialgjenvinning 
enn tidligere, men også at bruken av briketter 
av trebasert spill fra produksjonen i Kinnarp, 
Skillingaryd og Worms er redusert. Det som 
sendes til deponi består i hovedsak av aske fra 
fyringsovnene våre. Mengden avfall til deponi 
har økt noe, først og fremst på grunn av avfall 
som er oppstått i forbindelse med renovering av 
fyringsovnene i Kinnarp og Skillingaryd. Matavfall 
er en liten del av den totale mengden avfall, men 
håndteres for kompostering og produksjon av 

biogass. I Kinnarp har vi begynt å samle inn brukt 
IT-utstyr og sende det til en gjenvinningsaktør  
som gjenbruker produktene i stedet for å bare  
å gjenvinne materialene. Vi reduserer også 
mengden avfall fra emballasje ved å transportere 
produkter fra varemerkene Kinnarps og Drabert  
i tepper som vi bruker igjen etter levering til kunde. 

u	MÅL 
Vår videre utfordring er å holde nivået av avfall  
til materialgjenvinning på dagens nivå. Målet  
vårt er derfor å stabilisere oss over 30 % avfall  
til materialgjenvinning frem til 2020. På sikt skal  
ikke noe avfall sendes til deponi. 

NØKKELTALL

LANGSIKTIG MÅL I ÅR 2030 ER ALLE VÅRE INNREDNINGSLØSNINGER OG TJENESTER  
EN DEL AV EN SIRKULÆR FLYT. MÅLET ER KNYTTET TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL 12  

«BÆREKRAFTIG FORBRUK OG PRODUKSJON». FOR Å NÅ MÅLET ARBEIDER VI MED Å UTVIKLE 
OG VIDEREUTVIKLE SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER, PRODUKTER, INNREDNINGS-
LØSNINGER OG TJENESTER. VÅR AMBISJON ER Å BRUKE MER GJENVUNNET MATERIALE 
I PRODUKTENE VÅRE OG Å FINNE INNOVATIVE MÅTER Å BRUKE SPILLMATERIALET SOM 
OPPSTÅR I VIRKSOMHETEN PÅ. 
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** Støpt aluminium varierer mellom 60 og 95 % gjenvunnet,  
 avhengig av leverandør og komponent.

u	ANALYSE OG OPPFØLGING   
Vi etterstreber å bruke resirkulert materiale 
i våre produkter. Mulighetene begrenses 
imidlertid av tilgangen på markedet, men 
også av at materialene ikke oppfyller våre 
kvalitetskrav. Muligheten til å bruke gjenvunnet 
metall er relativt stor, og vi bruker for eksempel 
100 % gjenvunnet magnesium i kontorstolen 
Capella. Gjenvunnet plast oppfyller imidlertid 
sjelden våre kvalitets- eller miljøkrav, og derfor 
brukes den bare i mindre utstrekning, for 
eksempel i deksler. Innenfor rammene for våre 
ulike virksomheter undersøker vi mulighetene  
til å bruke spill fra produksjonen i nye produkter. 
Et eksempel er Materias pall Patch, som vi 

forteller mer om på side 80. Et stoff i vårt 
sortiment som er fremstilt av 100 % gjenvunnet 
polyester. Det finnes flere resirkulerte tekstiler, 
men ofte oppfyller de ikke kvalitetskravene 
våre. De har ofte mangler i fargeekthet og  
i kontinuiteten i fargeskalaene. Kvalitet er en 
viktig bærekraftsfaktor, siden stoffet skal vare 
og se bra ut lenge. I takt med at teknologien blir 
bedre, tror vi at vi kommer til å kunne inkludere 
flere resirkulerte og resirkulerbare tekstiler som 
oppfyller våre kvalitetskrav. Vi deltar i forsknings- 
prosjekter som tar sikte på å skape resirkulerte 
bio-baserte tekstiler.

NØKKELTALL

STÅLSPONPLATERSTØPT
ALUMINIUM

MAGNESIUM

GJENVUNNET MATERIALE I PRODUKSJONEN* 

* Innkjøp av råmateriale til produksjonen i Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Worms, Tranås, Vinslöv.
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** Støpt aluminium varierer mellom 60 og 95 % gjenvunnet,  
 avhengig av leverandør og komponent.

ANSVARLIG GJENVINNING
Å bruke resirkulerte materialer 
og sikre at produktene kan 
gjenvinnes når livssyklusen er 
over, er en god måte å redusere 
ressursbruken på.

EFFEKTEN AV GJENBRUK

LANGSIKTIG INVESTERING
Produkter som kan endres i takt 
med innredningen får også et 
lengre liv. Det bør være mulig  
å endre eller legge til deler for å 
få et nytt utseende, for eksempel  
å bytte stoff eller bordplate.

ØKT LEVETID
Den beste måten å redusere miljø-
påvirkningen til et produkt på, er 
å bruke det lenge. Produkter som 
kan renoveres eller friskes opp 
har bedre levetid. 
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ERGONOMI
NÅR DU VELGER OSS, SKAPER VI GODE ARBEIDSMILJØ 

SAMMEN. ARBEIDSMILJØ MED HØY ENERGI. VÅRE  

ERGONOMISKE LØSNINGER FÅR MEDARBEIDERNE  

TIL Å TRIVES OG GJØRE EN BEDRE JOBB. I EN TID  

DER HJULENE SNURRER STADIG FORTERE,  

SKAPER VI NYE, INNOVATIVE PRODUKTER  

SOM SETTER MENNESKET I SENTRUM. 

6
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HØYERE EFFEKTIVITET PÅ KONTOR SOM 
HAR INNREDNING BASERT PÅ AKTIVITETER 

/ OPPGAVESTYRT, SAMMENLIGNET MED 
TRADISJONELLE «KONTORBÅSER»

14%

Når vi utvikler produktene våre, tar vi hensyn til hele 
mennesket. Vi jobber med et helhetsperspektiv, 
der vi ikke bare tar utgangspunkt i kroppen, men 
tar hensyn til alle menneskets behov – også de 
psykiske. Stadig flere foretak og organisasjoner 
velger å gå over til aktivitetsbaserte kontorer, der 
medarbeiderne kan være mer fleksible og mobile, 
jobbe individuelt eller delta på møter. Den 
tradisjonelle personlige arbeidsplassen, der man 
bruker samme skrivebord og stol hver dag, erstattes 
av mange alternative arbeidsplasser som har 
forskjellig utforming avhengig av hva medarbeiderne 
skal gjøre. Riktig utført skaper aktivitetsbaserte 
kontorer forutsetninger for økt kreativitet og 
effektivitet. Effektiviteten på et aktivitetsbasert 
kontor er 14 % høyere sammenlignet med klassiske 
kontorbåser ifølge en undersøkelse utført av 
Superlab. 

Med flere tiårs erfaring med utvikling av ergo-
nomiske produkter har vi unike forutsetninger for å 
ta vare på og videreutvikle alle mulighetene ved det 
aktivitetsbaserte kontoret. Vi gjør det mulig å skape 
fleksible løsninger som gir individet mulighet til å 

styre sin situasjon og redusere risikoen for stress 
– blant annet gjennom Kinnarps Next OfficeTM.  
Brukeren bestemmer selv om man vil jobbe stille og 
konsentrert, delta i et møte eller være sosial.

Lydmiljøet er viktig for økt trivsel og redusert 
stress på arbeidsplassen. Vi kontrollerer produkt-
enes innvirkning på lydmiljøet ved å måle den 
lydabsorberende evnen. Vi, foreskrivere og kunder 
kan deretter sammenligne resultatene mellom ulike 
produkter i det varemerkeuavhengige verktøyet 
Acoustic Facts. 

UTFORDRING
Sverige har vært et foregangsland innen ergonomisk 
design, og for de fleste i bransjen er det en selvfølge 
å innta et ergonomisk perspektiv i produkt-
utviklingen. Hvor viktig det er med ergonomi, er 
velkjent på nordiske arbeidsplasser – men det er 
langt fra alle som kan tilby en arbeidsplass-
ergonom. Nye funn som viser hvor viktig det er 
for helsen å reise seg opp og bevege seg i løpet 
av arbeidsdagen er ikke like sterkt forankret blant 
foretakene og medarbeiderne,  
og vi har et felles opplæringsarbeid foran oss. 

I ulike typer åpne eller fleksible kontorer er det 
alltid risiko for økt stress i form av høye lydnivåer 
eller fordi medarbeiderne ikke vet hvor de skal jobbe 
fra én dag til den neste. Når en arbeidsstasjon skal 
brukes av mange, blir det vanskeligere å tilgodese 
behovet for individuelle ergonomiske innstillinger. 
Produktene må være superenkle å forstå og stille 
inn – ellers er det stor risiko for at brukerne blåser 
i ergonomien. Utviklingen mot fleksible kontorer og 
mindre kontorarealer har gått fort, og derfor er det 
viktig å følge opp virkningene.

ERGONOMI

Boullée er et mangefasettert møbel som kombinerer 
egenskapene til en ergonomisk balanseball. Formen 
motvirker monoton stillesitting og gir en dynamisk 
sitteopplevelse, der du kan gynge og balansere på 
møbelet ved hjelp av kroppsvekten. 
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MÅL 2020

u	ANALYSE OG OPPFØLGING 
Hvordan vi lykkes med å oppfylle vårt kunde-
løfte, måler vi i første omgang ved hjelp av vår 
kundetilfredshetsundersøkelse, NPS. Følgende 
spørsmål er stilt: Hvor sannsynlig er det at du 
ville anbefalt oss til en kollega eller en venn?

Kinnarps-konsernets kundetilfredshets-
undersøkelse (basert på 1025 svar) viser 
at kundene våre er både fornøyde og lojale. 
Undersøkelsen ga oss en Net Promotor Score 
på 26, noe som er litt bedre enn foregående 
år (25). Resultatet kan betraktes som svært 
bra. Til sammenligning regnes en NPS 
på over 0 som bra, og et resultat på 0–10 
som normalprestasjon. Foretak med gode 
prestasjoner har en NPS på over 50. Vi måler 
også vårt Customer Satisfaction Index (CSI), 

som i år gikk opp til 8,0 (skala 0–10). Også 
dette regnes som svært bra. 

u	FORBEDRINGER I LØPET AV ÅRET
I 2016 har vi fokusert på å øke kunde tilfreds-
heten innen tre områder. Oppfølging av 
leveranser for å sikre at kunden er fornøyd. 
Håndtering av klager for å redusere svartiden 
og korrigere avvik raskere. Øke kundens 
kunnskap om vårt omfattende miljøarbeid og 
fordelene med dette. For hvert område har  
vi utarbeidet lokale handlingsplaner for å jobbe 
med forbedring basert på de tilbakemeldingene 
vi får. 

u	MÅL 
Vårt mål er å nå nivået for høytpresterende 
foretak, det vil si en NPS på 50, innen år 2020.

KUNDEUNDERSØKELSE: NET PROMOTOR SCORE*

* Nøkkeltallet gjelder markedene Sverige, Norge, Danmark,  
Polen, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sveits og Belgia.

AMBASSADØRERPASSIVEKRITIKER

NPS    =    % AMBASSADØRER   –   % KRITIKERE

NØKKELTALL

LANGSIKTIG MÅL VÅRT MÅL ER Å SKAPE ARBEIDSMILJØ  SOM FØRER 
TIL HELSE OG TRIVSEL FOR ALLE SOM OPPHOLDER SEG I DEM. MÅLET 

ER KOBLET TIL FNS BÆREKRAFTSMÅL 3 «HELSE OG LIVSKVALITET». VI TAR 
UTGANGSPUNKT I VÅR DESIGNSTRATEGI, SOM ER BASERT PÅ MENNESKELIG 
ATFERD OG MENNESKELIGE BEHOV. VÅRT VERKTØY ER «INKLUDERENDE DESIGN» 
– ERKJENNELSEN AV AT ALLE MENNESKER OG KROPPER ER FORSKJELLIGE. HVER 
BRUKER SKAL KUNNE TILPASSE MØBELET TIL SINE BEHOV, OG PÅ DEN MÅTEN 
REDUSERE RISIKOEN FOR ARBEIDS- OG BELASTNINGSSKADER. UTVIKLINGEN  
SKJER I TETT SAMARBEID MED ERGONOMER, FORSKERE OG DESIGNERE.
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Stolen deciBel, som er designet av Ruud Ekstrand for Skandiform ikke bare en 
stol, den fungerer også som en akustikkløsning. Under setet sitter et effektivt 
lydabsorberende materiale som reduserer forstyrrende bakgrunnslyd og støy. 

ØK T TRIVSEL
God ergonomi er avgjørende 
for at man skal lykkes med et 
aktivitetsbasert kontor. Hvis 
medarbeiderne føler seg hjemme, 
lett kan tilpasse arbeidsplassene 
og selv får velge når de vil være 
sosiale eller arbeide konsentrert, 
øker trivselen og produktiviteten.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER
En inspirerende og sunn arbeids-
plass styrker virksomhetens 
varemerke. Det blir lettere å 
beholde og tiltrekke seg nye 
talenter. 

FRISKERE MEDARBEIDERE
Ergonomiske løsninger gir mer 
opplagte og kreative med-
arbeidere, bidrar til reduksjon 
av helseplager og færre 
sykmeldinger. 

EFFEKTEN AV GOD ERGONOMI

NØKKELTALL
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OPPMUNTRE TIL BE VEGELSE
Kroppen er skapt for bevegelse, belastning og 
variasjon En undersøkelse utført av Texas A&M Health 
viser at produktiviteten kan øke med 46 % hvis vi har 
mulighet til å veksle mellom å stå og å sitte. Elektrisk 
hev- og senkbare arbeidsbord reduserer risikoen for 
problemer med hjerte- og karsykdommer, og er bra  
for ryggen, skuldrene og nakken. 

LETT Å FORSTÅ
Møblene, for eksempel bord og arbeidsstoler, skal 
være lette å håndtere og stille inn – ellers er det fare 
for at de ikke brukes, og den positive effekten uteblir. 
Ekstra viktig i aktivitetsbaserte kontorer uten faste 
arbeidsplasser. 

KONTORSTOLER SOM FØLGER KROPPEN
Alle mennesker har ulike sittestillinger, og kroppen  
har godt av å bytte stilling ofte. Velg en kontorstol som 
kan følge kroppen, og som brukeren kan justere for 
personlig passform. Man skal kunne stille inn høyde, 
setets dybde og vinkel, ryggstøtten og nakkestøtten 
samt gyngemotstanden. 

KONTROLL PÅ LYDNIVÅET!
Planlegg for akustiske løsninger og «stille rom». Ifølge 
markedsanalysebyrået Leesman mente 70 % av spurte 
kontoransatte at lydnivået er det mest forstyrrende 
på jobben. Det koster tid og energi. British Council of 
Offices har beregnet at bedre akustikk kan forbedre 
produktiviteten hos britiske foretak med to prosent. 

RIK TIG LYS PÅ RIK TIG STED
Lys som gjør det lettere å se og som ikke blender, er 
viktig for at man skal klare å jobbe. Riktig lys i riktig 
mengde kan også gjøre medarbeiderne mer opplagte 
gjennom økt produksjon av kortisol. Velg armaturer 
som brukerne selv kan stille inn. 

ERGONOMIGUIDEN
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Embrace er en flere  
ganger prisbelønt stol  
fra Kinnarps, fremstilt  
av FSC®-merket tre.

KINNARPS-KONSERNET

I FRONTLINJEN  
FOR BÆREKRAFTIG 
DESIGN
Vi vil være best på bærekraftig design. Med våre ulike varemerker blir det enkelt  
å lage helhetsløsninger med fokus på bærekraft, funksjon og estetikk. Ved å mikse  
og matche produkter fra de ulike kolleksjonene, kan arkitekter og innredere skape 
unike miljøer som gjenspeiler kundens visjon og verdier.



Kinnarps Embrace 2015
Materia Clip 2015

MartinStoll Collection S 2017

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

Kinnarps Capella 2016
Skandiform Matsumoto 2016

Skandiform Stripe 2015
Skandiform Modulor 2015

Kinnarps Embrace 2016

Clip

Stripe

Capella

Modulor Frame
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UTMERKET DESIGN FRA KINNARPS-KONSERNET 2015-2017

Kinnarps-konsernet omfatter seks ulike varemerker: 
Kinnarps, Drabert, Materia, MartinStoll, NC Nordic 
Care og Skandiform. Samarbeidet innen bærekrafts-
spørsmål er vår store styrke. Vi motiverer hverandre 
og deler kunnskapene våre. Sammen kan vi ta 
ledelsen og danne opinion når vi mener at bransjen 
mangler gode løsninger. Som søsken i en fremsynt 
foretaksgruppe kan vi også dra nytte av ressursene 

som finnes for overvåking av verden rundt oss, 
produktutvikling og testvirksomhet. Våre trend-
rapporter setter fingeren på fremtiden og inspirerer 
oss til innovative løsninger, som møter samfunns-
utviklingen og som kommer til å fungere i lang tid 
fremover. De mange internasjonale designprisene  
vi har blitt tildelt, er beviset på at vi har lykkes.
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RÅVARER SALG

DISTRIBUSJONPRODUKSJONDESIGN

KINNARPS-KONSERNET

Foretakene i Kinnarps-konsernet har en felles verdikjede som forenkler bærekrafts-
arbeidet for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi finner hele tiden nye løsninger  
som gir bedre effekt. Der andre ser en stol eller et skrivebord, ser vi hundre måter  
å endre dem på. Endringer som påvirker deg, medarbeiderne dine og samfunnet  
på en positiv måte. Samtidig som vi gir naturen bedre mulighet til å gjøre sitt. 

EN VERDIKJEDE  
SOM ER UNIK  
I BRANSJEN
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Vi stiller tøffe miljøkrav til materialene som 
brukes i produktene, og bruker sertifisert tre fra 
en godkjent og risikovurdert kilde. Mange tekstiler 
er miljømerket. Resirkulert metall brukes så mye 
som mulig, og polstringen fremstilles i en egen 
produksjon som gir full kontroll over materialet.

Effekt. Produkter som er fremstilt av rene 
materialer bidrar til sunnere inneluft, bærekraftig 
skogbruk og bedre utnyttelse av jordens ressurser.

Vi utvikler produkter som er ergonomiske, kan 
tilpasses og som lar brukeren gjøre produktet 
til sitt. For å sikre lav miljøpåvirkning stiller vi 
høye krav til kvalitet og materialvalg. Inkluderte 
materialer skal enkelt kunne separeres og 
gjenvinnes. Med innovativ design har vi også  
skapt nye produkter av gammelt spillmateriale.

Effekt. Med ergonomisk optimerte produkter  
skaper vi arbeidsmiljøer der alle mennesker  
trives. Produkter som kan brukes i lang tid har 
mindre miljøpåvirkning.

Varekjeden beskriver hvordan vi i Kinnarps- 
konsernet tar ansvar gjennom hele prosessen –  
fra produktene designes, produseres og leveres  
til det er tid for å pensjonere dem. 

SALG BRUK

GJENBRUKDISTRIBUSJON

RÅVARERDESIGN
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Effekt. Teppene innebærer at kunden slipper  
å håndtere tom emballasje – og en besparing  
på 6,5 tonn emballasje hver dag. Biodiesel  
bidrar til mindre klimapåvirkning.

BRUK

Produkter med god design og høy kvalitet kan 
gjenbrukes flere ganger. Visse produkter kan enkelt 
oppgraderes eller renoveres – for eksempel ved 
å bytte bordplater, stolseter eller avtakbare trekk. 
Produkter som ikke lenger kan brukes, tas hånd  
om og gjenvinnes på en ansvarlig måte.

Effekt. Gode møbler hører ikke hjemme på  
søppelplassen. Ved å gjenbruke eller renovere  
et produkt, forlenger vi levetiden. Det sparer  
både naturens og kundens ressurser.

Kinnarps-konsernets brede sortiment gir mange 
muligheter for tilpassing og innredningsløsninger 
som setter mennesket i fokus. Lydabsorbenter er  
et eksempel på hvordan vi kan skape gode arbeids-
miljøer som reduserer stresset og øker trivselen. 
Med høye materialkrav og ved å unngå unødige 
kjemikalier kan vi bidra til sunn inneluft.

Effekt. Rene materialer, ergonomi og fleksible  
løsninger som dekker individets behov skaper  
forutsetninger for kreative og sunne arbeidsmiljøer.

I vårt eget logistikksystem leveres produktene fra 
fabrikken i Kinnarp med svært høy fyllingsgrad – 
over 90 %. I stedet for engangsemballasje pakker 
vi tepper rundt produktene. Deretter tar vi dem 
med tilbake og bruker dem igjen. På veien tilbake 
til fabrikkene blir lastebilene fylt med materialer 
fra leverandører eller eksternt gods. Bilene kjøres 
hovedsakelig på diesel med en innblanding av 50 % 
biodiesel. Transporter for våre andre varemerker 
skjer med en ekstern partner.

Kinnarps Next OfficeTM-analyseverktøy gjør det 
mulig å utforme en aktivitetsbasert løsning som 
passer foretakets behov i samarbeid med kunden. 
Flere salgsselskaper i konsernet er ISO-sertifisert, 
og arbeider for bedre kvalitet og mindre miljøpå-
virkning. Blant annet har vi byttet til energieffektiv 
belysning i mange av våre utstillingslokaler.

Effekt. Med en løsning som tar utgangspunkt  
i organisasjonens og medarbeidernes behov,  
skapes en arbeidsplass der medarbeiderne  
trives bedre og blir mer kreative og produktive.

I konsernet unngår vi miljøfarlige og usunne 
stoffer i alle produksjonsprosesser. Virksomhetene 
arbeider med å forbedre arbeidsmiljøet: Materia, 
NC Nordic Care og Skandiform er for eksempel 
arbeidsmiljøsertifisert, og fabrikken i Kinnarp har 
fått optimale resultater i SMETAs etiske granskning. 
Alle leverandører må undertegne konsernets etiske 
retningslinjer, og vi følger opp at de blir etterfulgt. 

Effekt. Produktene fremstilles på en rettferdig og 
ansvarlig måte i hele kjeden. Ved å unngå unødige 
kjemikalier skaper vi et sunnere arbeidsmiljø  
for våre ansatte og for kundene våre.

GJENBRUK

DISTRIBUSJON

SALG

PRODUKSJON
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I STEDET FOR ENGANGSEMBALLASJE PAKKER VI TEPPER  
RUNDT PRODUKTENE. DERETTER TAR VI DEM MED TILBAKE  
OG BRUKER DEM IGJEN.
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SOM EN AV EUROPAS STØRSTE LEVERANDØRER  
AV INNREDNINGSLØSNINGER FOR GODE ARBEIDSMILJØ  
ER DET VÅRT ANSVAR Å DRIVE UTVIKLINGEN.

VÅRE VAREMERKER
Kinnarps’ kundetilbud om funksjonelle 
helhetsløsninger til arbeidsplassen omfatter 
alle konsernets varemerker. 

Varemerkene Kinnarps, Drabert og 
MartinStoll utvikles og produseres i Kinnarp, 
Skillingaryd, Jönköping og Worms. I Tranås 
utvikles Materia og NC Nordic Care, og i Vinslöv 
skjer utviklingen av varemerket Skandiform.

 
FRIHET UNDER ANSVAR
Hvor og hvordan produktene fremstilles og 
leveres skiller seg mellom varemerkene, men  
vi tar ansvar for hele verdikjeden og arbeider  
for å skape bedre effekt.

Det forventes at hvert varemerke følger 
konsernets grunnverdier, eierdirektiv og 
forretningsstrategi. Alle jobber med vår felles 
verdikjede som ledestjerne, men siden produk-
sjonsvilkårene er ulike – flere varemerker  
kjøper inn hele eller deler av sine produkter –  
er det nødvendig med individuelle løsninger. 

Det ser vi som en fordel, siden hver 
virksomhet har mulighet til å optimere bære-
kraftsarbeidet med hensyn til sine egne 
forutsetninger. I de virksomhetene som kjøper 
inn hele produkter, blir det for eksempel større 
fokus på kontroll i leverandørkjeden og merking. 

ETISKE RETNINGSLINJER
Vi baserer våre etiske retningslinjer på FNs 
Global Compact. For å tydeliggjøre forvent-
ningene våre har vi utarbeidet en Supplier Code 
of Conduct, som alle våre leverandører må 
godta og skrive under. Vi har et varslersystem 
for at personer i foretaket skal kunne rapportere 
eventuelle brudd på retningslinjene anonymt og 
uten risiko for represalier. I 2016 har vi mottatt 
tre varslinger, og utredet dem.

BRANSJE- OG SAMFUNNSENGASJEMENT
Som en av Europas største leverandører av 
innredningsløsninger for arbeidsmiljø er det  
vårt ansvar å drive utviklingen. Vi er for 
eksempel medlemmer i internasjonale FSC®,  
og er engasjert i styret i svenske FSC og aktive  
i Möbelfaktas tekniske komité og arbeids-
grupper for utvikling av merkesystemet 
Möbelfakta. Vi er medlem av den svenske 
bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen TMF 
og den europeiske bransjeorganisasjonen 
FEMB. Vi arbeider aktivt med utvikling og 
harmonisering av standarder for kvalitet  
på møbler i Sverige gjennom SIS, i Europa 
gjennom CEN og globalt gjennom ISO.

INTERESSENTDIALOG OG 
VESENTLIGHETSANALYSE
For å identifisere hvilke spørsmål som er viktige 
for dem som påvirker eller påvirkes av vår 
virksomhet, fører vi regelmessig dialog med 
våre interessenter. Våre nøkkelinteressegrupper 
er kunder, medarbeidere, eiere, leverandører, 
myndigheter, samfunn, långivere og forhandlere. 
Dialogen skjer gjennom undersøkelser, 
intervjuer, fokusgrupper og løpende møter i den 
daglige virksomheten. Spørsmålene som blir 
identifisert, blir sammenlignet og prioritert ut 
fra betydningen for interessentene og ut fra 
vår vurdering av betydningen for Kinnarps’ 
økonomiske, miljømessige og sosiale effekter. 
Kinnarps og våre interessenter regner følgende 
områder som mest vesentlige: ergonomi 
og kundehelse, produkt- og servicekvalitet, 
kjemikalier, sosialt ansvar i leverandørkjeden, 
energieffektivitet og utslipp, produktmerking, 
sirkulær økonomi og resirkulerte materialer, 
ansvarlig fremstilt trevirke, arbeidsmiljø samt 
langsiktig og ansvarlig forretningsdrift. 
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+

-
ARBEIDSMILJØHENDELSER

Vi arbeider systematisk med arbeidsmiljøet ved våre 
enheter. En del av arbeidet er å registrere og håndtere 
hendelser, for utredning av hendelsene og identifisering 
av mulige forbedringer. Hendelser skjer hovedsakelig 
i produksjonen, siden relativt mye materiale blir håndtert 
manuelt. Statistikken omfatter også hendelse av mindre 
alvorlig karakter, som lettere kuttskader, klemskader eller 
at man har snublet. De fleste hendelsene er av enklere art, 
og resulterer ikke i fravær fra jobben. Vi mangler imidler tid 
statistikk på tapte dager på grunn av arbeids miljø skader. 
Alle hendelser blir utredet for å sikre at de ikke forekommer 
igjen. Alvorlige ulykker rapporteres til nasjonal myndighet 
i henhold til gjeldende lov. Også uhell og risiko observasjoner 
blir registrert, det vil si når en ulykke nesten har inntruffet, for 
at vi skal kunne arbeide proaktivt. Uhellene inngår imidlertid 
ikke i den rapporterte statistikken. 

ANTALL HENDELSER I 2016: 61

65 % AV DE ANSATTE HAR KOLLEKTIV AVTALE

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

Totalt 144 52 196

LEDERE

Kvinner
Totalt antall  

medarbeidereMenn

Kvinner
Totalt antall  

medarbeidereMenn

PERSONALE

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

Totalt 1435 885 2320

NETTOOMSETNING
3 813 401 382     

SALG AV MØBLER
3 795 434 863     

EIENDOMSUTLEIE
17 966 519  

ØKONOMI

KOSTNAD FOR RÅVARER, 
HANDELSVARER OG ANDRE  

KOSTNADER
-2 432 332 200

TOTAL LØNN OG  
GODTGJØRELSER

-955 762 502     

TOTALE SOSIALE AVGIFTER  
SAMT PENSJONER

-309 833 039    

RENTEKOSTNADER
-8 069 100

SKATTER
-14 579 738
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Forhandlere

Datterselskap

MATERIA GROUP AB

NC NORDIC CARE ABSKANDIFORM ABMATERIA AB

SALES SUBSIDIARIES

KINNARPS AB
Kinnarps/Drabert/MartinStollKINNARPS GMBH

KINNARPS HOLDING AB

Leverandører

Hovedkontor

Kinnarps-konsernet har produserende enheter i Sverige og Tyskland, samt et innkjøps- og 
konstruksjonskontor i Kina. Selgende datterselskaper finnes i 11 land, og vi er dessuten 
representert via forhandlere i ytterligere 32 land. Hovedkontoret ligger i Kinnarp.
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6764 68
20152014 2016

NØKKELTALL

u	ANALYSE OG OPPFØLGING 
Kinnarps’ medarbeiderindeks har utviklet seg positivt også 
i 2016, med en indeks på 68 sammenlignet med 67 (2015) 
og 64 (2014). En indeks mellom 60 og 100 regnes som høy 
arbeidstilfredshet, og resultatet er også bedre enn gjennom-
snittet (64) i svenske foretak. Svarfrekvensen var hele 87 %, 
som er en svært høy andel. Det tyder på stort engasjement 
til tross for at vi har en så stor og spredt organisasjon med 
mange ulike produksjonsenheter og salgsorganisasjoner. 
Årets måling viser også at Kinnarps totalt har en høyere 
andel motiverte medarbeidere sammenlignet med 2015. 
Oppfatningen er at vi er mer effektive når det gjelder både 
organisasjon, arbeidsmåter og mål. Våre grunnverdier er 
godt forankret, og medarbeiderne oppfatter sitt fysiske 
arbeidsmiljø som mer tilfredsstillende enn tidligere. I årets 
undersøkelse har vi også notert muligheter for forbedring. 
Enkelte arbeidsgrupper har behov for å arbeide med å foran-
kre Kinnarps’ verdier i det daglige arbeidet. Vi har også behov 
for å vise utviklingsmulighetene i foretaket. For å skape enda 
større engasjement må vi være tydeligere på hvordan man 
som medarbeider kan påvirke resultatene og ha innflytelse 
på arbeidet. Dette er i tråd med vårt varemerkeløfte: At vi 
skaper arbeidsmiljøer som fører til fremgang og trivsel.

u	MÅL
I 2020 er vår medarbeiderindeks 70. Målet er omformulert, 
siden vi allerede har nådd målet på 68.

MEDARBEIDERINDEKS (MI)*
* Medarbeiderundersøkelse for Kinnarps AB 

(produserende enheter og hovedkontoret)  
og selgende datterselskaper i 10 land. 
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«

Kinnarps Test & Verification Center er et av få akkrediterte møbellaboratorier i Sverige.  
Her testes ikke bare møbler fra Kinnarps. Her er alle foretak velkomne!

LABORATORIET 
GJØR INNKJØPENE 
ENKLERE»

KINNARPS
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«PRODUKTTESTENE ER SVÆRT VERDIFULLE I EN SIRKULÆR  
FORRETNINGSMODELL, SIDEN DE SIKRER AT PRODUKTENE  
HAR GOD KVALITET OG HOLDER OVER TID.»

Kinnarps’ testlaboratorium ble akkreditert av SWEDAC 
allerede i 1994. Da var det Sveriges første interne 
testlaboratorium for møbler. Det innebærer at man 
har tillatelse til selv å teste og utarbeide rapporter 
for de godkjenningsstandardene som er omfattet av 
akkrediteringen. 

«Litt forenklet kan man dele vår virksomhet inn 
i to deler. ”Trykk og test” – det vil si tekniske tester 
og målinger som hjelper oss å sikre produktenes 
funksjon og kvalitet – samt innsamling av all 
nødvendig dokumentasjon rundt våre sertifiseringer, 
blant annet Möbelfakta, GS, NF og CE-merking. Det 
innebærer at vi må ha kontroll på alt. Hvis et møbel 
skal merkes med Møbelfakta, har vi ansvaret for 
alle godkjenninger – fra kvalitets- og miljøkrav til 
sosialt ansvar og leverandøroppfølging. Det er også 
ganske vanlig at enkelte kunder eller markeder har 
spesifikke krav. Da foretar vi nødvendige tester for 
å kontrollere det som etterspørres», forteller Daniel 
Landberg, som leder arbeidet.

Laboratoriet har fem medarbeidere, Daniel, tre 
testteknikere samt en person som arbeider heltid 
med bærekraftskrav, miljøkrav og innkjøpsstøtte. 

VIKTIG INNKJØPSSTØTTE
Kinnarps Test & Verification Center har en 
strategisk viktig rolle i Kinnarps-konsernets 
bærekraftsarbeid, og betjener alle varemerkene 
i konsernet. Men det forekommer også at andre 
foretak bruker laboratoriet for å utføre tester – 
virksomheten er upartisk og kan derfor også tilby 
konsulenttjenester. 

Testlaboratoriet er en forutsetning for at 
konsernet skal kunne drive innovativ produkt-
utvikling, og virksomheten har sterkt gjenno mslag 
innen alle konsernets prioriterte bære krafts områder. 
I tett samarbeid med innkjøps- og utviklings-
avdelingene sikres og samles dokumentasjonen 
av råvarer og materialer angående opprinnelse, 
materialets renhet og sosialt ansvar. 

TØFFE TESTER
Tøffe tester bidrar til funksjonelle produkter som 
oppfyller både lovmessige behov og Kinnarps-
konsernets egne krav til inkluderende design for 
alle typer brukere. I laboratoriet kontrollerer man 
også produktenes og materialenes levetid, som har 
stor betydning for mulighetene for lang brukstid, 
gjenbruk og redusert klimapåvirkning.

«Produkttestene er svært verdifulle i en sirkulær 
forretningsmodell, siden de sikrer at produktene har 
god kvalitet og holder over tid. En utmattingstest 
viser svart på hvitt at både produkter og materialer 
tåler den tiltenkte slitasjen og bruken».
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Entrada II er utstyrt med en innovativ mekanisme som gjør stolen enkel å stille inn og bruke.

Drabert er spesialister på kontorstoler. Med en sterk tradisjon innen ergonomiske  
og miljøvennlige produkter passer Drabert perfekt i Kinnarps’ helhetsløsninger.
«Draberts unike bidrag til konsernet er de egenutviklede, innovative mekanismene. 
Smart ingeniørkunst, helt enkelt!, sier International Procuct Manager Pehr Gårlin. 

«SOM SKAPT FOR 
HVERANDRE»

DRABERT
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«TIDLØS DESIGN OG 
KVALITETSMATERIALER 
GJØR DRABERTS 
KONTORSTOLER 
TIL EN LANGSIKTIG 
OG BÆREKRAFTIG 
INVESTERING.»

«Ergonomi og bærekraft er Draberts fremste kjenne-
tegn – og vi har en lang tradisjon å lene oss på. 
Drabert begynte å produsere kontorstoler allerede 
i 1915, og er blitt kjent på det europeiske markedet 
for konseptet med fire punkter for ergonomisk sitte-
stilling. Alt under mottoet «den neste stillingen er 
den beste stillingen», forteller Pehr. 

Kinnarps og Drabert har med andre ord svært 
mye felles. Draberts virksomhet går også hånd i  
hånd med konsernets verdikjede og bærekraftsløftet 
«The Better Effect». 

«PLUG & PLAY»
Vi mennesker er late av natur, konstaterer Pehr.

«Vi orker ikke å velge mange forskjellige inn-
stillinger på stolen – det blir ikke gjort. Derfor har 
vi spesialisert oss på smarte mekanismer som er 
lette å håndtere. Våre kontorstoler fungerer ifølge 

prinsippet «plug and play». På samme måte som 
det skal være enkelt å slå på en datamaskin eller et 
musikkanlegg – sett i kontakten, sett på strømmen 
og sett i gang – så skal det være enkelt å sitte 
ergonomisk. Ett eksempel er stolen Entrada II, som 
har en helt ny, patentert mekanisme som gjør stolen 
lett å bruke.» 

ALLTID RESERVEDELER
Tidløs design og kvalitetsmaterialer gjør Draberts 
kontorstoler til en langsiktig og bærekraftig 
investering. 

«Vi er nøye med å tilby reservedeler til de ulike 
modellene våre, slik at kundene enkelt kan reparere 
og friske opp stolene sine. Det er mye bedre enn  
å kjøpe billige stoler med uklar opprinnelse, som 
går i stykker og må erstattes hvert femte år.»
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Senor er en eksklusiv møbelkolleksjon 
som er tilpasset moderne teknologi. 
Design Volker W Eysing.

EN INVESTERING  
I GODT HÅNDVERK

MARTINSTOLL

Innredning fra MartinStoll er kompromissløs – alt blir tilpasset for kunden. 
«Med godt håndverk og utvalgte materialer skaper vi miljøer som gjenspeiler 
kundens varemerke og verdier. Miljøer som lever videre i flere årtier».  
forteller Martin Rau, International Procuct Manager hos MartinStoll. 
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MartinStolls innredningsløsninger er eksklusive.  
Du finner dem i representative kontormiljøer,  
konferanse- og styrerom. 

«I Europa har vi lenge vært ett av de naturlige 
alternativene for denne typen miljøer. Vi er ekstra 
sterke på de tyske, britiske, franske og italienske 
markedene», sier Martin Rau. 

BEVISST KUNDEGRUPPE
Man kunne tro at kravet om eksklusivitet er en  
bærekraftsutfordring – ikke minst med tanke på 
materialene. Men det er snarere tvert om, sier 
Martin Rau.

«Vi har de samme kravene og merkingene som 
andre varemerker i Kinnarps-konsernet. Vi har et 
svært bredt tilbud av bærekraftige materialer, og  
i tilfeller der kunden ønsker egne materialer tar vi 
med bærekraftsaspektet i diskusjonen. Hvis  

materialet ikke oppfyller våre krav til bærekraft,  
tar vi det opp med kunden og foreslår alternativer. 
De fleste kunder er positive. Dette er en tydelig trend 
som vi er svært glade for – spesielt med tanke på 
MartinStolls egen historie.»

PIONERER INNEN BÆREKRAFT
Foretaket ble grunnlagt allerede i 1870 av Albert 
Stoll. På 1970-tallet fikk virksomheten en avlegger  
i form av MartinStoll under ledelse av den visjonære 
direktøren med samme navn.

«Martin Stoll var interessert i den antroposofiske 
livsstilen, og la stor vekt på nettopp ergonomi, helse 
og menneskets samspill med naturen. Han fikk 
blant annet anlagt en grønnsakshage i tilknytning  
til fabrikken. Innhøstingen ble servert i personal- 
kantinen. Dette er verdier som har preget vår virksom- 
het og som fortsatt sitter dypt i varemerkets ryggrad.»
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Varemerket Kinnarps står for innovative,  
ergonomiske og funksjonelle helhetsløsninger  
for arbeidsplassen.

GRUNNLAGT. 1942. 

PRODUKSJON. Produktene for varemerket  
Kinnarps produseres i egne fabrikker i Kinnarp –  
som er konsernets største anlegg – samt Jönköping  
og Skillingaryd i Sverige.

PRODUKTMERKINGER. Möbelfakta, FSC®,  
NF Environnement og GS.

MartinStoll produserer tidløse og elegante  
leder- og konferansemøbler med godt håndverk  
og høy detaljfølelse.

GRUNNLAGT. 1870, i Kinnarps-konsernet  
siden 2010.

PRODUKSJON. Hovedkontor og salg i Worms.  
Produksjonen skjer hos utvalgte, håndverksmessig  
innrettede underleverandører i nærområdet. En viss 
produksjon av stoler skjer ved Kinnarps’ anlegg  
i Worms, Kinnarp og Skillingaryd. 

PRODUKTMERKINGER. Varemerket omfatter  
produkter som er merket med GS.
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FELLES LEDELSE  
OG PRODUKSJON

Kinnarps arbeider med tre av konsernets  
varemerker; Kinnarps, Drabert og MartinStoll.  
Utvikling og produksjon skjer i Kinnarp,  
Skillingaryd, Jönköping og Worms.

HOVEDKONTOR. Kinnarp.

ANTAL MEDARBEIDERE. 1320  
(Medarbeidere i Kinnarps AB og Kinnarps GmbH.)

SERTIFISERINGER

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

Drabert er spesialister på innovative kontorstoler, 
besøksstoler og konferansestoler med utmerket 
ergonomisk design. 

GRUNNLAGT. 1889, i Kinnarps-konsernet siden 2010. 

PRODUKSJON. Produktene for varemerket Drabert 
produseres i Kinnarps’ fabrikker i Worms i Tyskland  
og Kinnarp, Skillingaryd og Jönköping i Sverige.

PRODUKTMERKINGER. Varemerket omfatter  
produkter som er merket med GS.
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Krakken Patch, design Mia Cullin og Axel Bjurström, er helt trukket  
med spilltekstil fra Materias møbeltapetseringsverksted. Krakken  
finnes i sju fargeskalaer, og hver stoffkombinasjon er unik. 
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MATERIA

Ved å bruke materialer på uventede måter utfordrer Materia seg selv og markedet. 
Pallen Patch er et eksempel – trukket med tekstil som er til overs fra egen produksjon.  
«Vi har forenklet kundens valg ved å sortere tekstilene i sju ulike fargegrupper»,  
sier produktutviklingssjef Krister Jonsson.    

Materia har ingen egen komponentproduksjon, 
men fokuserer på montering, tilskjæring, søm 
og tapetsering. Derfor består spillet nesten 
utelukkende av tekstiler. 

«I 2016 startet vi et utviklingsprosjekt med det 
formål å finne bruksområder for tekstilspillet i nye 
produkter. Det første produktet er pallen Patch», 
forteller Krister. 

Tekstilspillet som er tilgjengelig den aktuelle 
dagen avgjør hvilke ulike stoffer og mønstre 
som blir kombinert. Spilltekstilene sorteres i sju 
forskjellige fargegrupper som senere blir brukt til 
Patch. Hver pall får sin egen unike kombinasjon  
av teksturer og nyanser innenfor fargeskalaen. 

Å VELGE ELLER IKKE VELGE …
«Vårt mål er å bruke så mye som mulig av teks-
tilspillet til Patch. Men vi vet allerede nå at vi ikke 
kommer opp i 100 %. Stoff som inneholder mange 
forskjellige farger eller svært store mønstre funge-
rer ikke med designen, så vi må sortere dem ut.»

«Det blir spennende å se hva kundene synes. 
Om produktet – og om det faktum at stoffet er 
bestemt på forhånd. Vi kommer naturligvis til  
å hjelpe til med bilder og materialprøver i hvert 
enkelt tilfelle.» 

I det øvrige sortimentet jobber ikke Materia  
med standardtekstiler i det hele tatt – alt stoff blir 
valgt av kundene. 

«Derfor prøver vi å være proaktive og hjelpe kundene 
å gjøre gode og bærekraftige valg. Vi har god 
kompetanse innen området, og gir gjerne gode råd 
til dem som er usikre.» 

ET LANGT OG FLOTT LIV
De gode håndverkskunnskapene til medarbeiderne  
i Materia er en forutsetning for god ressursbruk. 
 I møbeltapetseringsverkstedet skapes det møbler 
med presise og holdbare sømmer som tåler den 
tøffe slitasjen i offentlige miljøer. 

«Et møbel fra Materia skal holde over tid – både 
estetisk og praktisk. Derfor velger vi kvalitets-
materialer og er grundige i produksjonen. Med gode 
tekstiler, god passform og limt stoff kan et sitte-
møbel se like fint ut etter mange år, forklarer Krister.

«Siden vi ikke har noen egen komponent-
produksjon, har vi mulighet til å vurdere de nyeste 
trendene innen materialutvikling og produksjons-
teknikk. Vi er kresne i materialvalget, og prøver alltid 
å jobbe med materialer som kan separeres ved 
sluttgjenvinning. Patch er naturligvis utformet etter 
de samme prinsippene.»

Tanken er å utvikle flere produkter med samme 
tema, og hvis Patch tas godt imot kommer utviklings- 
takten til å bli skrudd opp. 

«Vi har flere ideer!»

NYTENKENDE  
MATERIALARBEID
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Hvis man har som mål å skape innovative og 
utviklende arbeidsmiljøer for kundene, må man 
naturligvis begynne med seg selv. Arbeidsmiljø er et 
høyt prioritert spørsmål i Materia, som er sertifisert 
ifølge OHSAS 18001. Sertifiseringen sikrer at 
alle arbeidsmiljølover følges, og at man arbeider 
aktivt med engasjement, trivsel og sikkerhet for 
personalet. Disse vilkårene gjelder for alle – med 
samme krav til underleverandørene som i vår egen 
virksomhet. Materia har inngående kunnskap om 
hvordan kontorer og arbeidsplasser kan utformes 

for å skape inspirerende og sunne miljøer, og i våre 
egne lokaler i Tranås utforsker vi nye muligheter. 
Medarbeiderne i produksjonen har tilgang til flott 
innredede garderober der de møtes av fuglekvitter, 
og kontordelen er utformet for en aktivitetsbasert 
arbeidsmåte. Her finnes det heller ingen barrierer 
mellom ulike funksjoner. En stor glassvegg mellom 
verkstedet og kontoret skaper forutsetninger  
for innsyn og samhørighet. 

ARBEIDSMILJØ. 
Å LEVE SOM MAN LÆRER!
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Materia står for det eksperimentelle og kreative, et 
varemerke som strekker grensene for anvendelighet 
og det arkitektoniske. Med uforutsigbarhet og 
konseptuell design gestalter og støtter Materia de 
dynamiske prosessene i moderne bedrifter.

STED. Tranås

GRUNNLAGT. 1992, i Kinnarps-konsernet siden 2004.

ANTALL MEDARBEIDERE. 76

PRODUKSJON. Hovedkontor, montering, søm 
og tapetsering i Tranås. Materia har ingen egen 
komponentproduksjon. Alla deler produseres av 
underleverandører, mange av dem i nærområdet. 

PRODUKTMERKINGER. FSC® og Möbelfakta.

SERTIFISERINGER. ISO 9001, ISO 14001,  
OHSAS 18001, FSC Chain of Custody
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NC NORDIC CARE

NC Nordic Care er det svenske varemerket som har flest produkter  
merket med Möbelfakta. Og flere skal det bli, sier Tomas Reibring,  
som er kvalitets- og miljøkoordinator. «En stor fordel med Möbelfakta  
er at kravene samsvarer med innkjøpsmyndighetenes krav – og det  
forenkler kundens innkjøp.»

MESTER PÅ  
MÖBELFAKTA
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I dag er 125 av sortimentets 170 produkter merket 
med Möbelfakta, det vil si 75 %. Nesten like mange, 
ca. 100 produkter, er merket med FSC. Andelen 
merkede møbler økes hele tiden. 

«Det at vi satser så stort på Möbelfakta skyldes 
at det er en så omfattende produktmerking, som 
inkluderer både kvalitet, miljø og sosialt ansvar. 
Möbelfakta er en garanti for møbler med god hold-
barhet og kvalitet, samt lang levetid. Med Möbelfakta 
kan man også være sikker på at miljøfarlige stoffer 
er unngått og at leverandørkjeden er kartlagt. 
Leverandørene er risikovurdert, og det finnes fore-
byggende tiltak for å kontrollere at de følger FNs 
etiske retningslinjer», forklarer Tomas.

På NCs nettsider vises produktene som er 
merket med Möbelfakta i en egen kategori. 

«Kunden kan gå inn på sidene og velge fritt.  
Det går raskt og enkelt å få beskjed, og kundene 
slipper en lang prosess med spørsmål om hvilke 
møbler som oppfyller miljøkravene.» 

EN KOMPIS SOM STILLER OPP
Tre er det dominerende materialet i NCs produkter, 
og utgjør dermed en stor andel av virksomhetens 
miljøpåvirkning. 

«For å være sikre på at skogen er utnyttet med 
mest mulig hensyn til naturen, er vi FSC-sertifisert  
og bruker FSC-tre i størst mulig utstrekning.»

Den nye krakken Kompis er et godt eksempel 
på hvordan NC jobber med merkinger i produkt- 
utviklingen. Kompis er en sammenleggbar krakk 
som kan henges på veggen når den ikke er i bruk – 
en arealeffektiv ekstra sitteplass eller besøksstol. 
Kompis er merket med Möbelfakta, og er fremstilt 
av 100 % FSC-merket tre fra ansvarlig forvaltede 
skoger. Stoffet består av 74 % gjenvunnet materiale, 
og er sertifisert med Cradle to Cradle™ og Oeko-Tex. 
Dessuten er stoffet utrolig slitesterkt, noe som er 
nødvendig i en konstruksjon av denne typen, der 
stoffet tar en så stor del av belastningen. 

GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID
«Gjenbrukstanken er til stede allerede i design-
prosessen. Seter og trekk må være lette å bytte  
ut, rengjøre eller trekke om. Møblene skal være  
fine lenge, og skal kunne brukes av mange», 
resonnerer Tomas. 

Krakken Kompis er merket med Möbelfakta og 
fremstilt av 100% FSC®-sertifisert materiale. 
Det slitesterke stoffet er fremstilt av 74 % 
gjenvunnet materiale, og er dessuten sertifisert 
med Cradle to Cradle™ og Oeko-Tex. 



86

«Men av samme grunn må vi også tilby 
lakkerte treoverflater som er lette å rengjøre  
og tørke av, og som tåler desinfeksjon. Miljø- 
vennlig, vannbasert lakk er ikke like slitesterk, 
og derfor kreves det av og til mer motstands- 
dyktige alternativer, som syreherdende lakk.  
Slik lakk har negativ miljøpåvirkning og større 
utslipp av VOC, flyktige organiske løsemidler.» 

NC har sammen med andre produsenter 
vært pådriver for at lakkprodusentene skal 
intensivere utviklingsarbeidet. Akkurat nå  
pågår et samarbeidsprosjekt mellom flere 

møbelprodusenter, TMF, som er bransje-
organisasjonen for treforedlingsindustrien i 
Sverige samt produsenter av lakk og 
desinfeksjonsmiddel. Sammen har man utviklet 
ulike prøver som er lakkert med vannbasert 
lakk, syreherdet lakk og polyuretan. Disse 
prøvene kommer til å bli testet i Kinnarps’ 
laboratorium. 

«Vi håper at testene kan gi nye kunnskaper 
som kan være til nytte i produktutviklingen og 
hjelpe bransjen fremover i dette spørsmålet.»

NC Nordic Care utvikler møbler for alle typer offentlige miljøer, og er blant de ledende aktørene innen 
områdene pleie og omsorg samt kafé og restaurant. Møbler som representerer et lekende og moderne 
formspråk med omsorg for mennesker, miljø og estetikk. Ambisjonen er å tilby et møbelkonsept som  
skaper tilgjengelighet og inkluderer alle. Grunnverdiene, som bygger på delaktighet og ansvar,  
skal avspeiles tydelig i produktene.

STED. Tranås

GRUNNLAGT. 1950, i Kinnarps-konsernet siden 2009.

ANTALL MEDARBEIDERE. 16

PRODUKSJON. NC har ingen egen produksjon. Alle produkter fremstilles  
på oppdrag av nøye utvalgte leverandører.

PRODUKTMERKINGER. FSC® og Möbelfakta. 

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

NC HAR SAMMEN MED ANDRE PRODUSENTER  
VÆRT PÅDRIVER FOR AT LAKKPRODUSENTENE  
SKAL INTENSIVERE UTVIKLINGSARBEIDET.



Bildtext om Rialto (stolen) som 
har både FSC och möbelfakta.
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«

SKANDIFORM

Langsiktig samarbeid med erfarne designere er Skandiforms kjennemerke. 
«Ved at produktene våre holder lenge, både estetisk og kvalitetsmessig, motvirker  
de bruk og kast», forteller Bengt Persson, som er plassjef hos Skandiform. 

DESIGN SOM  
MOTVEKT TIL  
BRUK OG KAST
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« MIN DESIGNPROSESS HANDLER OM Å REDUSERE SÅ MYE SOM MULIG, 
BÅDE I DESIGN OG I MATERIALE. JEG LIKER ENKELHET I FORM,  
OG DET ER EFFEK TIV T UT FR A ET BÆREKR AFTSYNSPUNK T.»

NINA JOBS, DESIGNER

Stefan Borselius, Claesson Koivisto Rune, Ruud 
Ekstrand og Jonas Lindvall er noen av de kjente 
designere som er med i Skandiforms designerstall. 
Det handler om en relativt liten og eksklusiv skare. 

«Vi arbeider med erfarne designere som har 
en profesjonell holdning og evnen til å se ut over 
rådende trender. For oss er det viktig med langsiktig 
samarbeid som kan bidra til å utvikle og forsterke 
Skandiforms uttrykk og egenart», forklarer Bengt 
 Persson.

 «Fordelen med erfarne designere er at de har 
svært god materialkunnskap og har bærekrafts-
tenkningen integrert i prosessene sine».

MODERNE KLASSIKER
Ambisjonen er å tilby tidløse produktserier som  
lett finner sin nye plass når miljøet endres. Hvem 
ville vel kastet ut Lindvall-klassikeren Oak bare  
fordi det er tid for oppussing? 

«Det er viktig at produktene kan gjenbrukes. 
Vi har mange trofaste tjenere i sortimentet vårt, 
og mange av dem er designet for enkelt å kunne 
fornyes og gjenbrukes. Et godt eksempel er 
modulsofaen Nonstop av Ruud Ekstrand. Den har 
vært med i 25 år nå, og er fortsatt svært populær. 
Når det er tid for forandring, kan man både trekke 
den om og bygge om eller komplettere modulene.»

  
STILLE MILJØ
Nina Jobs er Skandiforms nyeste samarbeids-
partner. Nina er en av Sveriges mest kjente 
designere, med drøyt 20 års erfaring og en lang 
merittliste. Hun er utdannet produktdesigner ved 
Ecole National Supérieure des Arts Décoratifs i 

Paris, og har mastereksamen innen økologiske 
tekstiler. Den nye veggabsorbenten Deep Forest er 
utviklet i 2016, og er det første fellesproduktet. 

Veggabsorbenten bidrar til bedre lydergonomi 
og stressfrie arbeidsmiljøer – og det er derfor 
skogen har stått for inspirasjonen, forteller Nina.

«Skogen er et av våre aller stilleste miljøer.  
Her er lydnivået ca. 15 dB, sammenlignet med  
en arbeidsplass, som ofte ligger rundt 60 dB.»

REDUKSJON I FORM OG MATERIALE
Deep Forest er designet for minimal miljøpåvirkning 
gjennom hele livssyklusen – fra materialvalg og  
materialets levetid til lokal produksjon som mulig- 
gjør kort transport. Gjenbruk og sluttgjenvinning 
har vært viktige parametre. Veggabsorbenten 
består av tre materialer. Resirkulerte filler fra en 
leverandør i Småland, resirkulerte PET-flasker og fire 
standardtekstiler som er gode miljøvalg. Kunden 
har imidlertid mulighet til å velge tekstiler selv.

«Min designprosess handler om å redusere  
så mye som mulig, både i design og i materiale.  
Jeg liker enkelhet i form, og det er effektivt ut fra  
et bærekraftsynspunkt», resonnerer Nina.

I tråd med Skandiforms filosofi om et langt og 
lykkelig innredningsliv er hver absorbent utstyrt 
med en fiffig festeanordning som gjør det enkelt  
å bytte ut modulene, rengjøre og trekke dem om  
i takt med at kontoret endrer seg. 

DESIGN SOM  
MOTVEKT TIL  
BRUK OG KAST
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Veggabsorbenten Deep Forest bidrar til et stillere og mindre stressende miljø på jobben. Med utgangs-
punkt i flere ulike moduler og tekstiler kan man bygge sin egen «stille» skog som et kunstverk på veggen. 
Absorbenten er fremstilt av resirkulerte filler, resirkulert PET og miljøvennlig stoff.



91

Skandiform er en av Skandinavias ledende leverandører av møbler til kontorer og inspirerende offentlige miljøer.  
Selskapet har sine røtter i den skandinaviske designtradisjonen, og henter inspirasjon i naturens organiske formspråk  
og mangefasetterte nyanser.

STED. Vinslöv

GRUNNLAGT. 1962, i Kinnarps-konsernet siden 2004.

ANTALL MEDARBEIDERE. 29

PRODUKSJON. Hovedkontor i Vinslöv. Montering og kvalitetskontroll.  
Alle deler fremstilles av underleverandører, hovedsakelig i nærområdet. 

PRODUKTMERKINGER. Möbelfakta, FSC®.

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

Focus-stolen,  som ble produsert av Skandiform 
på 1980-tallet,  er renovert i samarbeid med Västra 
Götaland-regionen. I Skandiforms regi er stolene 
omlakkert og utstyrt med ny polstring og nytt stoff. 
Tapetseringsjobben ble gjort av samme syerske  
som trakk stolene da de ble produsert! Prosjektet  
har blitt svært vellykket, og får trolig en fortsettelse – 
det finnes mange Focus-stoler der ute … 

GJENBRUK I FOCUS
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MILJØ- OG PRODUKTMERKINGER

FSC® CHAIN OF CUSTODY Sporbarhetssertifisering for 
FSC med krav til sporbarhet for tre i leverandørkjeden.

ISO 9001 Standard for kvalitetsstyringssystem.  
En strukturert arbeidsmåte for kontinuerlig forbedring  
av kundetilfredshet og interne rutiner. 

ISO 14001 Standard for miljøstyringssystem.  
En strukturert arbeidsmåte for å følge virksomhetens 
miljøpåvirkning og systematiske miljøarbeid. 

OHSAS 18001 Standard for arbeidsmiljøstyringssystem. 
En strukturert arbeidsmåte for systematisk forbedring  
av arbeidsmiljøet.

PEFC CHAIN OF CUSTODY Sporbarhetssertifisering for 
PEFC med krav til sporbarhet for tre i leverandørkjeden.

SERTIFIKAT

ORDLISTE

ACOUSTIC FACTS Uavhengig evaluering av lydspesifi-
kasjoner for produkter, som gjør det mulig å sammenligne 
produkter. Basert på en svensk standard. 

BLAUER ENGEL Tysk miljømerking. Omfatter krav til 
miljø i produktets livssyklus.

CE-MERKING Merking som viser at produktet oppfyller 
EUs normer for sikkerhet, helse og miljøvern. 

CRADLE TO CRADLE Produktmerking som stiller krav  
til sikre materialer, resirkulerbarhet, kunnskap om produkt- 
innhold og sosiale faktorer. 

EU ECOLABEL EUs offisielle miljømerking for tjenester 
og produkter. Stiller krav til kvalitet og miljø. 

FSC En merking for ansvarlig skogbruk. Det betyr en miljø- 
tilpasset, sosialt ansvarlig og økonomisk gjennomførbar 
forvaltning av verdens skoger. FSC-C010544, www.fsc.org

FSC CW (FSC CONTROLLED WOOD) Virke fra  
kontrollerte og akseptable kilder. 

GS (GEPRÜFT SICHERHEIT) En tysk kvalitetsmerking 
for møbler som dekker europeiske juridiske krav til 
sikkerhet og i noen tilfeller strengere krav enn loven tilsier.

MÖBELFAKTA En svensk møbelmerking med et klart 
fokus på bærekraft. Omfatter produktkrav på områdene 
kvalitet, miljø og leverandørkrav til samfunnsansvar.

NF ENVIRONNEMENT Den eneste offisielle miljø-
merkingen for møbler i Frankrike. Omfatter produktkrav  
til kvalitet og miljø og produsentkrav på miljø.

OEKO-TEX® En global merking for tekstilvarer. Stiller  
krav om at produktene ikke skal inneholde noen helse- 
farlige stoffer. 

PEFC En merking av trevirke fra ansvarlig skogbruk. 

SVANEN Nordisk miljømerking som stiller krav til 
tjenesters og varers miljøpåvirkning i løpet av livssyklusen. 
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BIOLOGISK MANGFOLD Mangfold blant arter, mellom 
arter og av økosystemer. 

BISOFENOL A Et mistenkt hormonforstyrrende stoff som 
blant annet kan finnes i plast, lakk og lim.

BSCIS LANDSRISIKOLISTE Business Social 
Compliance Initiatives risikoklassifisering av land  
med tanke på sosialt ansvar.

CEN Comité Européen de Normalisation. En europeisk 
standardiseringsorganisasjon. 

CO2 Kjemisk betegnelse på karbondioksid. 

CODE OF CONDUCT Etiske retningslinjer. Retningslinjer 
for hvordan en organisasjon skal drive virksomheten på  
en etisk, sosial og miljømessig måte.  

CSR Corporate Social Responsibility. Angår foretakets 
samfunnsansvar. 

ØKOSYSTEM Økologisk system som omfatter alt levende 
og miljøet som finnes i et naturområde. 

EPD Environmental Product Declaration. Et godkjent og 
registrert dokument som viser et produkts miljøytelse  
i et livssyklusperspektiv. 

FEMB Europeisk føderasjon som samler bransje-
organisasjoner for kontormøbler og deres medlemmer. 
Fremmer standardisering og harmonisering mellom de 
europeiske landene.

FNS BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGSMÅL FNs 17 mål 
for bærekraftig utvikling som skal forandre verden frem til 
år 2030. 

FNS GLOBAL COMPACT FNs globale initiativ for å få 
foretak til å agere ifølge prinsipper om menneskerettig-
heter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon. 

FORMALDEHYD Stoff som kan finnes i limet i sponplater, 
i tekstiler og skinn. Er allergifremkallende ved hudkontakt 
samt kreftfremkallende.

FTALATER Brukes som mykgjører i plast og gummi. 
Forekommer også i maling og lim. Mistenkes å være 
hormonforstyrrende.

MDI Iscocyanat som brukes til å fremstille polstring.  
Et sunnere alternativ enn TDI.

REACHS KANDIDATLISTA Liste over stoffer som er 
klassifisert som spesielt farlige ifølge EUs kjemikalie-
myndighet. 

RE:FILL Kinnarps materiale som inneholder tekstilspill, 
resirkulert PET-plast og smeltefibre. 

ROHS-DIREKTIV EU-direktiv som forbyr eller begrenser 
bruken av farlige stoffer i elektriske og elektroniske 
produkter. 

SIS Swedish Standards Institute. Svensk organisasjon 
som sammen med medlemmene utarbeider standarder 
innen en rekke områder. 

SMETA Sedex Member Ethical Trade Audit. Etisk 
revisjon som brukes til å kontrollere etiske aspekter i 
leverandørkjeder. 

SWEDAC Sveriges nasjonale akkrediteringsorgan.

TANTAL Metallisk grunnstoff og ett av fire konflikt-
mineraler der man risikerer at utvinning finansierer 
pågående konflikter. 

TDI Isocyanat som kan brukes ved fremstilling av 
polstring. Kan forårsake astma og allergi. 

TMF Svensk bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for 
treforedlingsindustrien og møbelindustrien i Sverige.

VOC Volatile Organic Compounds, flyktige organiske 
løsemidler. Finnes i maling, lakk, lim og rengjøringsmiddel. 
Kan gi hodepine, konsentrasjonsforstyrrelser og  
dårlig luftkvalitet.

WOLFRAM Metallisk grunnstoff og ett av fire konflikt-
mineraler der man risikerer at utvinning finansierer 
pågående konflikter.

WWF Verdens naturfond WWF, ideell miljø- og 
naturvernorganisasjon som arbeider med å fremme 
jordens naturlige livsmiljøer og skape en fremtid  
der mennesker lever i harmoni med naturen. 

ANNET




