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Kinnarps AB-konsernet er en av Europas ledende leverandører  
av innredningsløsninger for kontor, skole og pleie/omsorg.  
Vi er en helhetsleverandør som hjelper kundene våre med å skape  
bærekraftige og fremtidsrettede miljø ved hjelp av egen varemerkeportefølje, 
ulike tjenester og kompletterende produkter. Vår interesse og dedikering  
for bærekraftige løsninger gjør at vi hele tiden jobber for å forbedre  
klimaavtrykket, øke trivselen og skape tidløse miljø.  I denne oppsummeringen 
fra vår mer detaljerte bærekraft rapport, fokuserer vi på seks viktige områder 
der vi, sammen med våre kunder og leverandører, bidrar til å skape en bedre og 
fremtidsrettet effekt.

SAMMEN BLIR  
VI BEDRE

INNHOLD
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Hos Kinnarps skaper vi reelle bærekraftige løsninger. Det er noe vi fokuserer  
på hver eneste dag, og slik har det vært helt siden starten for snart 80 år siden. 
Det betyr at vi fokuserer på å skape faktisk nytte, for kundene våre og for miljøet. 

BÆREKRAFT ER OG  
FORBLIR DET VI ER 
MEST KJENT FOR

Sammen med kundene våre ønsker vi å skape 
langsiktige, bærekraftige løsninger som er attrak-
tive og inspirerende, samt fremmer kreativitet og 
effektivitet. Vi vil hjelpe kundene med å velge riktig 
innredning fra begynnelsen av, noe som blir en lang-
siktig og lønnsom investering, og som skaper både 
bærekraftige mennesker og organisasjoner. 
Med Covid-19-pandemien stilles det nye krav til 
abeidsmiljø og arbeidsmetoder. Hos Kinnarps har 
vi lenge jobbet med arbeidsmiljøanalyser der vi 
hjelper kundene våre med å analysere og kartlegge 
behovene sine, for deretter å skape en skredder-
sydd og virksomhetstilpasset innredningsløsning. 
Vi designer løsningen slik at den ikke bare dekker 
dagens behov, men også er fleksibel for endrede 
behov i fremtiden. Det tror vi kommer til å være viktig 
for mange virksomheter fremover, når de vurderer 
hvordan de skal jobbe i fremtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi utvikler produkter med lange livssykluser som 
tåler langvarig bruk. Det skaper en reel nytte for  
både miljøet og kundene våre. Med produktdesign 
som forenkler renovering og oppdatering gjør vi det 
mulig å forlenge produktenes levetid ytterligere,  
med enkle midler. Ved å tilby sirkulære tjenester  
og forretningsmodeller hjelper vi kundene våre  
med å skape enda lengre livssykluser og utnytte 
innredning som ressurs på en enda bedre måte.  
Vi satser nå på å utvikle tilbudet ytterligere, og vi har 
for eksempel pågående piloter for et leiekonsept.  
Det er viktig å være oppmerksom på at sirkularitet 
ikke automatisk bidrar til bærekraft, siden sirkulær 
flyt med korte produktlivssykluser bidrar til at produk-
ter og materialer forbrukes raskt. Derfor har vi som 
mål å skape løsninger og produkter som holder lenge, 
og som er sirkulære. Vi legger stor vekt på at produk-

tene våre skal fremstilles og leveres på en bærekraf-
tig måte. Med produksjon i Sverige har vi kontroll 
over hele kjeden, og vår måte å produsere på preges 
av å ta vare på de ressursene som finnes. Vårt eget 
logistikksystem er unikt i bransjen og kjennetegnes 
av effektivitet. Ved å pakke produktene med tepper 
i stedet for engangskartonger får vi for eksempel 
inn 50 % mer møbler i en lastebil sammenlignet med 
bransjegjennomsnittet. Det betyr at når andre tren-
ger tre lastebiler, klarer vi oss med to. Dessuten kan 
vi installere raskt hos kunden og unngår over et halvt 
tonn avfall per lastebillast, ved å bruke tepper som  
vi også tar med oss hjem for å bruke på nytt.  

Våre kortsiktige bærekraftsmål var satt til å nås 
innen 2020, og vi er svært fornøyde med å ha over-
gått flere av målsettingene våre. Vi har nådd målet 
om å redusere utslippene av CO2 med god margin,  
og vi har også overgått målene om å redusere ener-
giforbruket og bruken av løsemidler. Den pågående 
pandemien har påvirket markedet og ført til redusert 
produksjonsvolum og dermed også hatt en viss 
påvirkning på utslippene våre. Vi kan imidlertid  
konstatere at vi ville nådd målene med arbeidet  
og satsingen, selv om produksjonsvolumet hadde 
vært som forventet i en situasjon uten pandemi.  
Vårt bidrag til en bærekraftig utvikling ligger i å skape 
langsiktig bærekraftige løsninger som gjør nytte for 
kundene våre, med et så lite miljøfotavtrykk som 
mulig. Derfor har vi satt nye ambisiøse mål til 2025. 

ROBERT PETERSSON 
CEO KINNARPS AB

Vi har nådd målet  
vårt om å redusere 
utslippene av CO2  
med god margin.
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ET NYTT SKIFTE MED  
FORNYBAR DIESEL
Kinnarps' transportkonsept har skiftet  
til diesel med det høyest tilgjengelige nivået 
av fornybart innhold, som reduserer CO2- 
utslippene med 85 % sammenlignet med 
fossil diesel. Det gjør at vi reduserer utslip-
pene våre med nærmere 2000 tonn per år, 
eller ca. 358 ganger rundt jorden med bil.

BÆREKR AFTIG SOFA SIGNERT  
NC NORDIC CARE
Dahlia er en sofa- og lenestolserie  
som skaper en ekte hjemmefølelse.  
Her kombineres alle nødvendige funksjoner 
for å sikre god hygiene. Gummimateriale, 
avtagbart og vaskbart stoff i setet, samt 
glipe mellom sete og rygg for å unngå at 
det fester seg smuss og bakterier. Bære-
kraft har vært et stikkord i utviklingen av 
Dahlia, og serien er konstruert for å være 
sirkulær i alle ledd, da møblene er enkle  
å gjenbruke, kle om eller reparere.  
Serien er også møbelfaktamerket  
og FSC®-sertifisert.

KUNSTEN Å SK APE ET NY TT  
BÆREKR AFTIG KUNSTSKINN 
I løpet av året er Kinnarps Color Studio 
komplettert med kunstskinnet Joy,  
som er utviklet for å oppfylle de tøffe 
kravene til rengjøring, for eksempel innen 
pleie, uten at selve materialet tar skade. 
Kunstskinnet er enkelt å holde rent med 
vann og såpeløsning, men også ett av få 
kunstskinn på markedet som ikke krever 
ettertørking ved desinfeksjon. Joy er  
miljømerket med Oeko-Tex® og helt fritt  
for biocider og antimikrobielle stoffer.

EN LETT L ASTEBIL SOM  
MOT VIRKER TUNGE UTSLIPP
Kinnarps har investert i en lastebil som  
går på gass, og erstatter dermed en  
3,5 tonn tung diesellastebil. Noe som gir  
en reduksjon på 50 % av fossile CO2-ut-
slipp. Gassdrevne transportbiler er dessu-
ten ekstra bra for omgivelsene, ettersom 
de slipper ut betydelig mindre miljøfarlige 
partikler, noe som igjen gjør de spesielt 
egnet for distribusjon i byer. Investeringen 
i gassbilen er ganske enkelt et ekstra skritt 
for å oppfylle kravene, og gjøre transpor-
ten av møbler enda mer klimaeffektiv. 

GJENVINNING PÅ SITT BESTE
Høsten 2020 lanserte vi bordet Tinnef  
fra Skandiform, sammen med designeren 
Charlotte von der Lancken. Bordet har et 
understell i ask eller eik med en plate av 
100 % resirkulerte plastflasker. Hver bord-
plate er unik, med sitt eget mønster laget av 
kassert plastavfall i en ny og vakker form. 

-47%
96%

-57%

UTSLIPP AV K ARBONDIOKSID

SERTIFISERT TRER ÅVARE

FORBRUK AV LØSEMIDLER

LENGRE LE VETID ER MODELLEN
I løpet av det siste året har vi pilottestet 
en ny, sirkulær leiemodell for kundene 
våre i Sverige – med den hensikt å hjelpe 
dem med å tilpasse arbeidsmiljøet etter 
behov og over tid. Modellen gir kundene 
en bærekraftig og fleksibel løsning når de 
trenger den som mest. Etter leieperiodens 
slutt tar vi produktene tilbake igjen for å 
sikre at de blir gjenbrukt, noe som dels 
sikrer kundenes endrede krav, men også 
bidrar til en betydelig lengre levetid for 
produktene våre.

KORT OM ÅRET
2020 var et mildt sagt omveltende år for de aller fleste – på en rekke  
ulike måter. Ikke minst når det gjelder jobbsituasjoner og arbeidsmiljø. 
Men, året inkluderte også et omfattende arbeid og en streben mot  
grønnere tider – gjennom for eksempel klimasmarte beslutninger,  
innovasjoner og investeringer. Alt for en litt friskere planet.

ARBEIDSMILJØSERTIFISERING  
I HENHOLD TIL ISO 45001
Kinnarps har lang tradisjon i å jobbe  
med arbeidsmiljøspørsmål, og i løpet  
av 2020 startet reisen med å arbeidsmiljø- 
sertifisere de produserende enhetene  
i Kinnarps, Jönköping og Skillingaryd  
i henhold til ISO 45001. Alt for å forbedre 
arbeidsmiljøet, gjøre oss mer attraktive 
som arbeidsgiver samt muliggjøre  
enda bedre avtaler. 
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FOR  
THE  
GREATER 
GOOD

Vi i Kinnarps ser bærekraft fra et helhetsperspektiv. 
Det har vi alltid gjort, siden starten i 1942.  
Det handler om å bruke ressurser på en effektiv  
og miljøsmart måte, fremme trivsel og hjelpe  
kundene våre med å gjøre det samme.  
Det handler om å tilby produkter som kan  
oppdateres og gjenbrukes. Samt å levere  
bærekraftige, gjennomtenkte, fleksible og  
multifunksjonelle innredningsløsninger som  
er laget for å vare. Men det handler først og fremst 
om bærekraftige mennesker og organisasjoner.  
Det er der alt begynner og slutter. 

For oss er det ganske enkelt et livslangt 
engasjement, som bygger på nysgjerrighet, 
langsiktig tankegang og en vilje til å gjøre ting  
på nytt og riktig, samt å jobbe for å få en litt  
bedre morgendag.
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BÆREKRAFT  
À LA KINNARPS
GJØR DET RIK TIG OG GJØR DET PÅ NY TT
Gjennom våre arbeidsplassanalyser – tilpasset skole, 
helse og kontor – sørger vi for at kundene våre får en 
skreddersydd innredningsløsning som er bærekraftig 
på sikt og riktig fra begynnelsen av. Ikke minst  ved 
tidlig involvering i prosessen. Analysene bidrar også 
til at kundene kan optimalisere lokalene sine  og 
dermed spare både plass og energikostnader. I tillegg 
hjelper med å vurdere deres eksisterende innredning 
for å se hvilke deler av interiøret som kan gjenbrukes, 
renoveres eller oppdateres. 

TRIVSEL SITTER I RYGGR ADEN
I produktutviklingen samarbeider vi med ergonomer 
som tar utgangspunkt i våre fysiske og psykiske behov. 

Dette for å utvikle produkter som kan tilpasses 
og som gjør at folk får mulighet til å stå og sitte 
riktig, samt redusere sykefravær og yrkesskader. 
Kontorstolen Capella er for eksempel utviklet med et 
helt unikt sete som skaper balanserte mikrobevegelser 
og dermed fremmer aktiv sitting. Et annet tydelig 
eksempel er krakken Rocca, som oppmuntrer til 
bevegelse med sitt lekne design, for å øke trivselen  
og energinivået.

GJENBRUK IGJEN OG IGJEN
Vi tar alltid utgangspunkt i sirkularitet når vi designer 
 produktene våre. Vi mener at det skal være enkelt 
å oppgradere og bytte ut deler for å forlenge 
møblenes levetid. Alt for at kundene skal kunne fornye 
innredningen og skape attraktive arbeidsmiljø uten 
større vanskeligheter og miljøpåvirkning. Vi har for 
eksempel 24 produkter i vårt sortiment med avtakbare 
trekk, noe som gjør det enkelt å kle produktene om på 
en kostnadseffektiv måte uten unødvendig transport. 

PRODUK TER SOM TÅLER TØFFE TAK
Våre produkter testes mot strenge kvalitetskrav 
i vårt eget godkjente Test & Verification Center 
for å garantere høy kvalitet og produktsikkerhet. 
Kinnarps'hev- og senkbare bord testes for eksempel 
tre ganger mer enn industristandarden  

(15 000 sykluser i stedet for 5 000 sykluser)  
for å sikre levetiden. Dette gjør at kundene våre  
får produkter som holder lenger, noe som også  
gjør at investeringskostnaden reduseres over tid, 
samt at klimaavtrykket deres reduseres betydelig.

MILJØVENNLIG OG PENT
Alle fabrikkene våre ligger i Sverige og har  
dermed høye krav til miljøhensyn og arbeidsmiljø. 

Vi stiller også krav til sosialt ansvar til 
leverandørkjeden gjennom vår Supplier Code of 
Conduct, som foretar risikovurdering og oppfølging 
på stedet for å sikre sosialt akseptable forhold. 

I produksjonen tar vi også hånd om avfallsmateriale 
på ulike klimasmarte måter. Noen av fabrikkene våre 
blir for eksempel oppvarmet med treavfall fra egen 
produksjon. I tillegg har vi utviklet det innovative 
materialet Re:fill, som består av stoffrester fra 
produksjonen i Skillingaryd og resirkulerte PET-flasker. 

TEPPER SOM UTGJØR EN FORSKJELL
Hos Kinnarps og Drabert bruker vi tepper som 
emballasjemateriale i stedet for engangskartonger. 
Etter bruk tas teppene tilbake for brukes  
på nytt ved neste leveranse. Dette reduserer 
avfallshåndteringen og ca. 270 kilo emballasje  
per lastebiltransport. 

Teppene gjør også at vi får 50 % mer møbler  
inn i lastebilene sammenlignet med andre bedrifter  
i bransjen. Noe som er like positivt for klimaet  
og høyt verdsatt av kundene våre, ettersom det  
blant annet innebærer færre og raskere leveranser.

KUNDEN FØRST
Vi har ekstremt høye miljøkrav til både produktene 
våre og tilhørende materialer. Dette skaper stor 
trygghet og sikkerhet hos kundene våre. Ettersom 
samtlige møbler er kravtestet i henhold til en  
serie ulike sertifiseringer og miljømerkinger.  
For eksempel inneholder de verken unødvendige 
eller skadelige kjemikalier. Noe som skaper både 
sunne arbeidsmiljø og bedre innekvalitet.

236 
MØBELFAKTASERTIFIKAT 
 

129 
SERIER MED FSC®-MERKEDE PRODUKTER 
 

13 
NF ENVIRONNEMENT 
 

13 
NF OFFICE EXCELLENCE-SERTIFISERING

22 
GEPRÜFTE SICHERHEIT 

10 
QUALITY OFFICE

ANTALL  
MILJØMERKEDE  
PRODUKTER
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Hovedkontor

Datterselskap

+40  Land  

+200 Salgssteder

SELSK APSSTRUK TUR KINNARPS AB-KONSERNET

MARKEDERVAREMERKER

ANSATTE

OMSETNING

3,5 
Milliarder SEK

1889 stk.

BÆREKRAFT ER EN 
DEL AV VÅRT DNA
Det begynte med et ungt pars drøm om en liten 
snekkerfabrikk for nesten 80 år siden. I dag er vi en 
av Europas ledende leverandører av innredningsløs-
ninger for kontor, utdanning, pleie og omsorg. 

Siden starten i 1942 har vi hatt en lidenskap for 
bærekraft og en visjon om at alt kan gjøres litt bedre. 

Å spare på ressurser og skape langsiktige løsnin-
ger er ganske enkelt en del av vårt DNA og kjernen i 
vår virksomhet. Vi er alltid nysgjerrige og fortsetter 
å utvikle bærekraftige og tidløse innredningsløsnin-
ger som får både organisasjoner og mennesker til å 
blomstre. Kinnarps-konsernet omfatter i dag seks 
produksjonsenheter, alle i Sverige, og har en vare-
merkeportefølje med sju varemerker. Konsernet er 
familieeid, og verdiene som ble forankret i selskapet 
fra starten av er fortsatt en svært stor del av vår sjel 
og vårt hjerte.

KINNARPS AB

NC NORDIC  
CARE ABSALGS-SE LSK AP

MATERIA  
GROUP AB

KINNARPS
 HOLDING AB SKANDIFORM AB

MATERIA AB
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VEIEN TIL EN BÆREKRAFTIG  
INNREDNINGSLØSNING
Hvordan skaper man et attraktivt, velfungerende og fremtidsrettet arbeidsmiljø 
der alle trives og har det bra? Reisen til det nye arbeidsmiljøet omfatter en rekke 
faktorer som påvirker hvor bærekraftig og tidløs løsningen blir. Hos Kinnarps 
skreddersyr vi alltid en prosess for hvert enkelt unike prosjekt. Med vår erfaring 
ser vi fire tydelige faser som involverer alle interessentene i prosjektet,  
alltid med utgangspunkt i den spesifikke virksomheten. 

ANALYSE
Vi hjelper kundene våre med å kartlegge behov  
og arbeidsmønstre, samt involvere alt personale  
for å utforme rett miljø. Alt basert på faktiske aktivi-
teter, som fremmer helse, effektivitet og fremgang. 
Vi gjør dette gjennom våre arbeidsmiljøanalyser: 
Next Office®, Next Education® og Next Care®.

INNREDNINGSLØSNING
En virksomhetstilpasset innredningsløsning som 
møbleres med fleksible og multifunksjonelle produkter, 
blir en langsiktig investering, og som med små midler 
kan endres i takt med skiftende behov.

FORRETNINGSMODELL
Vi kan hjelpe til med fleksible finansierings-  
og leieløsninger som gir mulighet for å bruke  
produktene  nå og returnere eller kjøpe dem senere.

INNKJØP
Når vi kjøper råvarer, komponenter og ferdige  
produkter, er det viktig for oss at det kommer  
fra bærekraftige kilder og er fremstilt under gode 
arbeidsmiljøbetingelser. Vi stiller derfor høye krav 
både til leverandørene våre og til det som leveres.

PRODUKSJON
Når vi produserer produktene våre, er det viktig  
for oss å unngå miljøfarlige og usunne stoffer.  
Det gjør vi både for å ha et godt arbeidsmiljø  
i våre seks produksjonsenheter, men også for  
å forbedre arbeidsmiljøet hos kundene våre.  
Å redusere farlige stoffer i produktene våre  
forenkler også gjenvinningen av materialer.  
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre ressurs-
bruken ved å optimalisere forbruket av materialer, 
redusere avfall og ta vare på avfallsmaterialet. 

DISTRIBUSJON
Vi har et eget logistikksystem som leverer produkter 
fra våre varemerker Kinnarps, Drabert og Martin-
Stoll. Systemet optimerer leveranser både til og 
fra fabrikken, noe som gjør at lastebilene våre aldri 
kjører tomme. Når vi pakker produktene våre, bruker 
vi tepper og kartongplater som vi tar med tilbake  
og gjenbruker. Det gjør at vi sparer emballasje og 
kan øke fyllingsgraden i lastebilene våre betydelig. 

IMPLEMENTERING
Ved levering monterer vi møblene, og når vi reiser 
derfra er de klare til bruk. Vi tilbyr også en gjennom-
gang av møblenes funksjoner og hvordan de ulike 
arbeidsmiljøene kan brukes, slik at alle har kunnskap 
om hvordan de kan få så mye som mulig ut av den 
nye innredningsløsningen med én gang. 

OPPFØLGING
Det er viktig å følge opp for å sikre at innrednings-
løsningen fungerer som den skal, både for perso-
nalet og for virksomheten generelt. Det kan være 
nødvendig å foreta justeringer i takt med at behov 
endres. Våre produkter er utviklet for å ha en lang 
livssyklus og kunne oppdateres eller renoveres.  
Det blir en langsiktig og bærekraftig investering 
både for kundene og for planeten vår. 
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FORANDRING KREVER  
TID OG ETTERTANKE

Gjennom årene har vi hjulpet mange kunder med å  
utforme verdiskapende endringer i deres fysiske  
miljø. Det gjør vi gjennom våre analyser, Next Office®,  
Next Education® og Next Care®, som hjelper til med å 
skape virksomhetstilpassede og bærekraftige miljøer. 

Styrken i våre analyser er basert på den enkeltes 
organisasjons visjon og mål, samt å gjøre det lett  
å involvere og inkludere personale og andre inter-
essenter. Vi har lært oss betydningen av å involvere 
alle tidlig i prosessen for å kunne kartlegge behov  

i dag og i fremtiden, samt identifisere utfordringer  
og muligheter. Gjennom hele analyseprosessen 
hjelper vi kundene våre med å identifisere og forstå 
behovene sine, for deretter å utarbeide en rapport 
som ligger til grunn for innredningsløsningen. 

Vi er overbevist om at rådgivning om endringer  
i innredningsløsning og arbeidsmåte må baseres  
på data – ikke gjetting.

Den største bærekrafts-effekten oppnås ved å kjøpe riktig innredningsløsning fra 
begynnelsen av. For å vite hva som er rett, er det viktig å kartlegge og analysere 
behov – helt enkelt tenke seg godt om på forhånd. Våre arbeidsmiljøanalyser 
finner ut hva som trengs for å skape det optimale miljøet for hver virksomhet.

MENNESKER SOM  
FUNGERER SAMMEN
•  Bedre helse og trivsel med  

ergonomiske miljø som frem-
mer bevegelse og variasjon

•  Inkludering og involvering av alle 
interessenter skaper delaktighet

•  Økt produktivitet, effektivitet 
og kreativitet med miljø som 
støtter faktiske aktiviteter 
 

BÆREKR AFTIGE MILJØ
•  Riktig type og antall miljø  

for virksomheten

•  Miljø som er utformet  
etter kartlagte behov 

•  Inkluderende og fleksible  
innredningsløsninger som  
passer for ulike mennesker  
og aktiviteter

 
 

BÆREKR AFTIG ØKONOMI
•  Effektiv utnyttelse  

av kvadratmeter og  
en langsiktig investering

•  Mindre sykefravær med  
bedre ergonomi og mindre  
risiko for ulykker

•  Sterkt varemerke, noe somgjør 
det lettere både å rekruttere  
og beholde personale

NÅR ARBEIDSMILJØET ER BASERT PÅ K ARTL AGTE BEHOV, BLIR DET EN L ANGSIK TIG  
INVESTERING SOM GIR UTTELLING OG EFFEK T PÅ FLERE ULIKE PL AN.
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INNREDNING SOM STØTTER NY  
ARBEIDSMÅTE 
Treningskjeden Puls & Träning hadde allerede byttet kontorer noen ganger, og nå 
var det på tide igjen. Lokalene ble oppfattet som trange og lite effektive. lokalene 
var heller ikke hyggelige nok. Denne gangen ville ledelsen gjøre det riktig helt fra 
starten av, så de benyttet seg av Kinnarps' arbeidsplassanalyse, Next Office®. Nå 
har selskapet ikke bare fått ny innredning, men fremfor alt nye og bedre måter å 
jobbe på – i de eksisterende lokalene. 

CASEFAKTA  
PULS & TRÄNING

Puls & Träning ble grunnlagt i 2006. I dag har selskapet 
ca. 90 treningssentre rundt om i Sverige, og et 
hovedkontor med rundt 40 medarbeidere i Stockholm. 
For noen år siden opplevde man at kontoret føltes 
trangt. Dessuten opplevde både ledelsen og de ansatte 
at lokalene ikke bidro til ønsket effektivitet og trivsel. 
Grunnlegger og eier Karin Sager tenker tilbake:  

«Vi hadde et relativt nytt kontor, men var likevel 
ikke helt fornøyde. Vi tenkte at vi måtte flytte til større 
lokaler, men etter å ha tatt kontakt med Kinnarps, 
begynte vi å lure på om det heller var slik at vi brukte 
miljøet feil, og at vi i stedet kunne utnytte det vi hadde.» 

KARTLEGGING OG ANALYSE 
Ved hjelp av blant annet seminar, workshop, 
webundersøkelse og en gjennomgang av vår visjon  
og mål, laget Kinnarps en analyse av behovene  
til Puls & Träning. 

Analysen slo fast at arbeidsplassen måtte  
bli mer effektiv og hyggeligere, samt ha smartere  
og gode digitale løsninger. Det finnes også forslag  
til økt miljø- og helsefokus, bedre kommunikasjon  
og sterkere teamfølelse. 

«Analysen vår viste også at Puls & Träning ikke 
trengte å flytte til større lokaler. Med tilpasset 
innredning var det nok plass i de eksisterende 
lokalene. På den måten ble prosjektet også 
økonomisk bærekraftig, med mer effektiv 
utnyttelse av hver kvadratmeter», sier Henrik Axell, 
konseptansvarlig for Kinnarps Next Office® i Sverige. 

STYRKER VAREMERKET TIL ARBEIDSGIVER
Forvandlingen fra et tradisjonelt åpent 
kontorlandskap til et virksomhetstilpasset kontor  
har vært en interessant reise på flere måter.  
Karin Sager legger vekt på at Kinnarps arbeid med  
å involvere personalet har vært et viktig og nødvendig 
verktøy i det verdiskapende arbeidet for endring. 

«Vi får mange rosende kommentarer fra 
samarbeidspartnere og andre som kommer hit,  
og jeg merker at de er ganske imponert over at vi 
har jobbet så grundig med innredningsløsningen. 
Jeg ser også at vi har styrket varemerket vårt som 
arbeidsgiver og dermed blitt mer attraktive å jobbe 
for, så det er lettere for oss både å beholde og  
å rekruttere personale», sier Karin Sager. 

 Denne oppfatningen bekreftes i oppfølgingen,  
som er inkludert i Kinnarps' arbeidsplassanalyse. 
Den viser at medarbeidernes prestasjon på 
arbeidsplassen har økt kraftig. I gjennomsnitt 
med over 50 prosent, og i flere tilfeller med over 
100 prosent. Svarene på hvor godt arbeidsmiljøet 
støtter både fokusert arbeid og kreativt samarbeid, 
er det også tall som skiller seg positivt ut. «Det 
viser hvor viktige våre arbeidsplassanalyser er før 
man gjennomfører endringer på en arbeidsplass. 
Ved å skape skreddersydde løsninger basert på 
kartlegging og kunnskap, skaper vi en merverdi for 
organisasjonen, og innredningen blir en langsiktig, 
bærekraftig investering», sier Henrik Axell.

OVERFL ATE

ANTALL ANSATTE

FERDIGSTILT

650 m²

45

2020
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RÅVARER  
OG RESSURSER

KLIMA

RENE MATERIALER

LANGSIKTIG MÅL 2030
Målet vårt er at alle råvarer i produktene våre skal 
være sporbare og fra ansvarlige kilder. All treråvare 
skal være FSC®-sertifisert eller gjenvunnet, og alt 
materiale skal brukes på en enda mer ressurseffek-
tiv måte. Målet er knyttet til FNs bærekraftsmål 9 og 
15, «bærekraftig industri, innovasjoner og infrastruk-
tur» samt «økosystem og biologisk mangfold.»

LANGSIKTIG MÅL 2030
Vårt mål er å skape arbeidsmiljøer med mindre  
kjemikalier og uten materialer som er klassifisert  
som helse- eller miljøfarlige. Målet er knyttet til  
FNs bærekraftsmål 12 «Bærekraftig forbruk  
og produksjon».

LANGSIKTIG MÅL 2030
Vi streber etter å bli klimanøytrale. Vi jobber  
kontinuerlig med energieffektivisering i hele vår  
virksomhet, og har som mål å bruke mer energi  
fra fornybare kilder. Målet er knyttet til FNs  
bærekraftsmål 7, «Bærekraftig energi for alle»  
samt til bærekraftsmål 13, «bekjempe klimendringen».

96% 
SERTIFISERT TRE

-47% 
CO 2-UTSLIPP

-57% 
LØSEMIDDELBRUK

2120



SOSIALT  
ANSVAR

GJENBRUK

ERGONOMI

ET HELHETLIG PERSPEKTIV  
PÅ ERGONOMI OMFATTER BÅDE  

DET FYSISKE OG PSYKISKE MILJØET

LANGSIKTIG MÅL 2030
Vårt mål er å skape arbeidsmiljøer som fører  
til helse og trivsel for alle som oppholder seg i dem. 

Helhetsergonomi står i sentrum for våre innred-
ningsløsninger, og våre produkter er inkluderende 
og tilpasset mennesker. Målet er koblet til FNs 
bærekraftsmål 3 «Helse og livskvalitet».

LANGSIKTIG MÅL 2030
Vårt mål er å ha kontrollerte gode arbeidsforhold  
gjennom hele vår verdikjede, som bidrar positivt til 
samfunnsutviklingen på steder der vi driver virksom-
het og har våre samarbeidspartnere. Målet er knyttet 
til FNs bærekraftsmål 8 og 10 «Anstendige arbeids- 
vilkår og økonomisk vekst» samt «Redusere ulikhet».

LANGSIKTIG MÅL 2030
Vårt mål er at alle våre produkter skal være  
designet for lang levetid og at våre innrednings- 
løsninger skal være en del av en sirkulær flyt –  
som forlenger levetiden til produkter og materialer. 
Vår ambisjon er å bruke mer gjenvunnet materiale  
i produktene våre og å finne innovative måter å  
bruke avfallsmaterialet som oppstår i virksomheten 
på. Målet er knyttet til FNs bærekraftsmål 12  
«Bærekraftig forbruk og produksjon».

99,9% 
AV INNKJØPSVOLUMET KLASSIFISERT 

SOM LAV RISIKO ELLER ØKT RISIKO 
FULGT OPP MED REVISJON

26 
PRODUKTSERIER MED AVTAKBART  

TREKK I KONSERNSORTIMENTET
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VIL DU VITE MER?

I vår komplette bærekraftrapport  
kan du lese mer om vårt bærekraftsarbeid 

innenfor seks fokusområder. 

SE ENG


