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Hållbarhetsvision Lammhults Design Groups hållbarhetsvision är att agera för att 

minska koncernens klimatpåverkan, samtidigt som bolaget är 

en god förebild vad gäller hållbar utveckling i samhället i stort. 

I framtiden ser Lammhults Design Group också utökade 

möjligheter att skapa affärsmodeller som genererar helt nya 

förut-sättningar för cirkularitet till förmån för miljön, samhället 

och verksamheten. Lammhults Design Group ska vara 

förstahandsvalet inom branschen när kunder väljer att göra 

affärer med ansvarstagande, cirkulära och hållbara företag.

Separerbarhet och cirkulära flöden blir därför självklara delar i 

Lammhults Design Groups affärsmodell. Koncernens miljöpåverkan 

och livscykelbelastning kommer på så sätt att minska, produkterna 

kommer att bli mer kostnadseffektiva i en livscykelkostnadsanalys 

och därmed vinna konkurrenskraft. 

Med Lammhults Design Groups medvetna val och strategi ska 

koncernens produkter vara både aktuella och hållbara, också för 

nästa generations användare.
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Lammhults Möbel
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Hållbarhetsstyrning Koncernens styrning av social och miljömässig hållbarhet regleras 

huvudsakligen av de uppförandekoder och riktlinjer som är 

fastställda av styrelsen.

I korthet kan arbetet inom området sammanfattas med att 

Lammhults Design Group driver verksamheten i enlighet med 

FN Global Compacts tio principer och med den vägledande 

standarden ISO 26000 som är implementerat i majoriteten av 

dotterbolagen.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i bolagens affärsprocesser och 

ingår i bolagens ledningssystem där majoriteten av dotterbolagen 

är tredjepartscertifierade enligt ISO 14001. Koncernledningen vill 

säkerställa en tydlig koppling av ansvar och befogenheter till den 

strategiska lokala bolagsledningen där faktiska förbättringar för 

ekonomi, miljö, människor och samhälle mäts och följs upp. Det 

direkta ansvaret för miljö, arbetsmiljö och etik ligger lokalt hos 

varje koncernbolag. 

Ledningssystemen inom Lammhults Möbel och Abstracta är 

dessutom tredjepartscertifierade och godkända enligt såväl ISO 

9001 som OHSAS 18001, där en övergång till ISO 45001 kommer 

att ske. Fora Form certifierades enligt ISO 45001 redan under 2018 

och har dessutom certifiering för ISO 9001 och ISO 14001.

Under 2022 kommer Lammhults Design Group att tillsätta resurser 

för att dels förstärka kompetensen inom hållbarhetsområdet, dels 

för att internt förbättra uppföljningen vad gäller efterlevnad av 

koncernens riktlinjer.
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Hållbarhetspolicy: 

Policyn ger riktlinjer gällande produktutveckling, val av material, 

produktionsprocesser och hur medarbetare ska interagera 

med omvärlden. Den ger guidning i hur bolagets medarbetare 

ständigt kan söka förbättringar på ett systematiskt och strukturerat 

sätt. Den ställer upp information för att främja proaktivitet och 

kompetenshöjning för att koncernen ska kunna fortsätta att vara 

konkurrenskraftig och leva upp till de krav och riktlinjer som finns 

för verksamheten. 

Uppförandekod för leverantörer:

Lammhults Design Groups leverantörer är en förlängning av 

den egna verksamheten, varför en förväntan om att de agerar i 

enlighet med koncernens värderingar och policyer finns. Under 

2022 kommer Lammhults Design Group att fysiskt revidera och 

betygssätta majoriteten av leverantörerna på ett strukturerat och 

systematiskt sätt. 

Uppförandekod för medarbetare:

Koden ger instruktioner om hur medarbetare ska agera inom 

företaget såväl som mot kunder, leverantörer och andra 

intressenter, till exempel vad gäller affärsetik, anti-korruption, 

rättvis konkurrens och mutor. Den hanterar också hur företaget 

ska agera mot sina anställda vad gäller mänskliga rättigheter, 

likabehandling, jämställdhet och mångfald samt hur koncernen ser 

på arbetsmiljö och ohälsa.

Fora Form
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Ragnars
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Lammhults Design Group designar, köper in och producerar 

produkter med respekt för miljö, hållbarhet och människor. Bolaget 

integrerar ett framåtsträvande och ambitiöst hållbarhetsarbete i 

sin långa tradition av tidlös design, goda kvalitet och betydande 

produktlivslängd. 

Tidlös design och slitstarka premiumprodukter passar väl in i 

koncernens strategi att utveckla produkter och tjänster anpassade 

för cirkulär ekonomi. Lammhults Design Group kommer fortsätta 

att utveckla olika affärskoncept som stärker bolagets position i 

premiumsegmentet. 

Med hjälp av framtagna processer för återanvändning och 

renovering kommer koncernens klimatavtryck att minskas. 

Hållbarhetsstrategin blir en central del i affärsstrategin, vilket 

gynnar såväl bolagets lönsamhet som Lammhults Design Groups 

ambition att bli det naturliga valet för koncernens intressenter.

Hållbarhetsstrategi
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Övergripande  
miljö- och hållbarhetsmål

1 Innovationer för  
en hållbar livsstil

2 Cirkulära material 
och flöden

3 Minskad 
klimatpåverkan
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1. Innovationer för en hållbar livsstil 

Lammhults Design Groups produktutveckling och lansering av nya 

produkter ska kännetecknas av att det är enkelt och självklart att 

leva hållbart med koncernens sortiment. 

Lammhults Design Group kommer att utveckla produkter, tjänster 

och lösningar som bidrar till att hushålla med jordens resurser. 

Redan nu är många av Lammhults Design Groups produkter 

märkta med Möbelfakta, Svanen, FSC eller annan internationell 

miljömärkning. Målet för framtiden är att alla egentillverkade 

produkter ska uppnå sådan märkning. 

För att säkerställa att koncernen lever upp till målen inom 

området, kommer Lammhults Design Group att tillämpa en 

livscykelberäkning av koncernens egentillverkade produkter för 

att summera produkternas totala miljöpåverkan. Detta öppnar upp 

för nya affärsmöjligheter där det ska gå att återanvända hela eller 

delar av koncernens produkter genom att exempelvis erbjuda 

omklädsel av stoppade möbler och ljudabsorbenter.

FN-mål 8 och 12

2. Cirkulära material och flöden

Lammhults Design Groups produkter består främst av trä, 

skivmaterial av trä, metall och olika former av skumplast. 

Koncernen kommer framöver att verka för att produkterna ska 

vara anpassade till cirkulära flöden. Andelen certifierade hållbara 

produkter och material ska öka för att därigenom möjliggöra 

renare och mer cirkulära materialflöden. Koncernens produkter 

ska bli enklare att separera i sina beståndsdelar när de till slut 

inte längre går att återanvända eller renovera. En utmaning 

är skumplasten som ingår som stoppning i flertalet möbler. 

Lammhults Design Group följer utvecklingen på detta område  

och söker en mer hållbar lösning. 

 

FN-mål 8,12, 15 och17

3. Minskad klimatpåverkan

Tillverkning, transporter och utvinning av råvaror medverkar till 

negativ klimatpåverkan och Lammhults Design Group arbetar 

för att begränsa utsläppen av växthusgaser i värdekedjan. Under 

2021 har koncernen börjat med att sammanställa bolagets CO2-

emissioner från egen verksamhet samt i värdekedjan. 

I dag värms fabrikerna och kontoren upp med hjälp av el som är  

80 procent förnybar. Under 2022 kommer Lammhults Design 

Group att öka sin fyllnadsgrad på främst utgående leveranser, 

vilket sparar både kostnader och CO2-utsläpp. Koncernen kommer 

även att undersöka möjligheten att införa återanvända emballage 

vid transporter.

FN-mål 8,12, 15 och 17

FN-MÅL

8. Arbetsvillkor och 

ekonomimsk tillväxt

12. Hållbar konsumtion  

och produktion

15. Ekosystem och 

biologisk mångfald

17. Genomförande  

och partnerskap
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Hållbarhetsarbetet är en integrerad del i koncernens strategi. 
Under 2021 har dotterbolagen vidareutvecklat detta arbete, 
vilket sammantaget ska ge förutsättningar för koncernen att  
på sikt nå de övergripande hållbarhetsmålen.

Produkter med hög miljöprestanda 

Under 2021 fortsatte Ragnars sitt arbete med att utveckla 

ytterligare produkter med förnyelsebart material. Genom att 

använda mer solida trämaterial kan produkten slipas och lackas 

om flertalet gånger. Även växtbaserade fanérmaterial har blivit 

mer vanligt förekommande i Ragnas produktsortiment, liksom 

naturmaterial i akustikprodukter. Varumärket har även utvecklat 

förvaringssortimentet som nu produceras med utbytbara delar.

Fora Form har sedan tidigare norska Möbelfaktas 

hållbarhetsmärkning och genomför även miljömässiga 

produktdeklarationer (EPD) på samtliga produkter, med 

målsättningen att samtliga av bolagets produkter ska certifieras, 

såväl existerande som framtida möbler, enligt miljömärkningen 

Svanen eller svensk Möbelfakta. Detta är nödvändigt för att Fora 

Form ska kunna befästa sin ledande position i Norge och för att 

lyckas skapa ett starkt varumärke även i Sverige. Målsättningen 

är att Fora Forms produktportfölj ska vara godkänd enligt Svensk 

Möbelfaktas nivå typ 1 inom en treårsperiod.

Både Abstracta och Lammhults Möbel har under året fortsatt att 

utveckla sina tjänster inom renovering och återbruk av möbler. 

Nya produkter skapas för att kunna repareras, återanvändas och 

slutligen återvinnas. Parallellt anpassar bolagen sina befintliga 

produktsortiment för att kunna erbjuda samma typ av tjänst även 

gällande dessa möbler. Abstracta har sedan tidigare utvecklat 

Framsteg 2021

en tjänst där kunderna kan skicka tillbaka uttjänta produkter som 

företaget sedan separerar i komponenter och återanvänder delar i 

nya produkter. Även Lammhults Möbel vidareutvecklar sina tjänster 

kring möjligheten att reperara möbler.

Abstracta har även fortsatt att lansera produkter med akustikfyllning 

tillverkad av textilspill från egen produktion. Totalt har bolaget sålt 

produkter med 2 ton textilspill under 2021. Under året har bolaget 

också flyttat produktionen på det mest säljande bordsbeslaget från 

Kina till Sverige, vilket beräknas spara drygt  

13 ton/CO2e per år.

Library Interiors arbetar också vidare med sin miljöcertifiering 

och produktserien ”Lingo” har sedan 2021 FSC-märkning då den 

tillverkas med lackerad eller fanérad yta. Fler FSC-certifierade 

produkter har också införts i Eurobib Direct. Under året har även 

bolagets biobaserade bokplast ersatt den klassiska varianten. 

FSC-certifiering är en välkänd standard och svarar väl mot de ökade 

kraven bland bolagets offentliga kunder på produkter med hög 

miljöprestanda. 

Miljö- och klimatsmarta verksamheter 

Ragnars inledde under året ett hållbarhetsprojekt som 

innebär att bolaget kommer att intensifiera arbetet med 

hållbarhetsinvesteringar. Målsättningen är att bli mer eller mindre 

självförsörjande på el under 2022. I planen ingår även att byta ut all 
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fabriksbelysning till LED samt att utöka installationen av solceller. 

Även tjänstebilsflottan är under förändring, där målsättningen är att 

samtliga tjänstebilar ska vara elbilar.  

Genom flytten från Bodafors till Forserum har Morgana nu  

mer yteffektiva och moderna lokaler, med bland annat jordvärme  

och LED-belysning, vilket resulterat i energivinster. 

Library Interiors svenska, danska och tyska enheter har sedan 

tidigare erhållit certifiering enligt ISO 14001-standarden, vilket 

innebär att bolagen i dag har en tydlig struktur för att nå en högre 

miljömedvetenhet. 

Fora Form bedriver sedan tidigare en i hög grad klimatvänlig 

produktion. Uppvärmningen av fabriken sker med hjälp av vatten 

som värms upp av en bioanläggning och all el kommer från lokala 

vattenfall. 

Abstracta har under året bytt ut all belysning i produktionen mot 

energisparande, rörelsestyrd LED-belysning. Totalt beräknas 

uppgraderingen spara 74% (35 Mwh) jämfört med föregående år. 

Bolaget arbetar också enligt en plan för att bli CO2-neutrala enligt 

GHG-protokollet.  Abstracta har under 2021 uppnått kriterierna 

för Scope 1 och 2, och under 2022 fortlöper arbetet med att 

i framtiden uppnå Scope 3. För att kunna nå målet om att bli 

klimatneutral har Abstracta tillsatt en ny befattning under året  

som kommer att arbeta dedikerat med bolagets miljöambitioner.

God arbetsmiljö 

Fora Form har under året fortsatt med starkt fokus på god 

arbetsmiljö och organisationskultur. Samarbetet med 

organisationen Mental Health har fortsatt, bland annat genom att 

uppmärksamma den årliga Världsdagen för psykisk hälsa. Från och 

med 2021 har bolaget också infört sex medarbetarprinciper som 

påverkar arbetet med god arbetsmiljö. Dessa principer är; Hälsa, 

Beröm, Prata tillsammans, Fira framgångar, Se vem du pratar med 

och Utmana.

Library Interiors har under 2021 sett sin personal jobba från diverse 

geografiska platser i Europa, då merparten av de anställda har 

arbetat från hemmet som en följd av pandemin. Under tiden har 

bolaget renoverat sina lokaler och genomfört förbättringsåtgärder 

som ska leda till ökade förutsättningar för god arbetshälsa. 

Exempelvis har bolagets logistikcenter i Holsted, Danmark, 

byggt ett modernt lastutrymme som ger väsentligt förbättrade 

ergonomiska arbetsförhållanden och ökad effektivitet. Även 

kontorsdelen i Holsted har uppgraderats för att säkerställa en 

bättre arbetsmiljö med mindre buller. I Frankrike och Tyskland har 

bolagen flyttat in i nya och moderna lokaler, som också ger bättre 

förutsättningar för komfort och god arbetshälsa. 

Lammhults Möbel
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INTERNA
TILLÄMPNINGAR 
PROCESSER &  
VERKTYG

VÄRDEKEDJAN

UPPFÖLJNING:
NYCKELTAL / KPI:ER

UPPFÖLJNING 
OCH REVISIONER

  

 

 

 

 

  

 

 

  
 

  

 

 

  

Hållbarhet i ett företagsperspektiv

INTERNA OCH EXTERNA STYRDOKUMENT, LAGAR, REGLER, STANDARDER,  
TESTINSTITUT, KONVENTIONER, GRI, GLOBAL COMPACT MÅL ETC

Varje arbetsdag 

värnar koncernen om 

medarbetarnas säkerhet 

och välbefinnande. En säker 

och ergonomisk arbetsplats 

skapar effektivitet, 

kvalitetsprodukter 

tillverkade i rätt tid utan 

några olyckor

PRODUKTION

Varje år köper koncernen 

in råmaterial, komponenter, 

färdiga produkter och olika 

typer av tjänster. Så långt 

det är möjligt, kommer 

koncernbolagen kontrollera 

att leverantörer lever upp 

till och agerar i enlighet 

med våra värderingar och 

uppförandekoder  

 

INKÖPPRODUKTUTVECKLING

Lammhults Design Group 

designar produkter med 

lång livslängd och krav på 

att produktspecifikationen 

möter högt ställda krav 

  

Policies & 

hållbarhetsstyrning

Supplier Quality Audits 

Supplier Sustainability 

Audits  

Uppförandekod för 

leverantörer och för 

medarbetare 

 

Arbetsmiljörond, 

medarbetare 

undersökningar, 

produktionsnyckeltal, 

uppföljning av Scope 1 och 

2 på CO2e. Uppförandekod 

medarbetare 

 

Kravmärkning, Möbelfakta 

Svanenmärkning, FSC, RISE 

SWEDAC, Acoustic Facts,  

krav på cirkularitet 

Leveranssäkerhet, andel 

godkända leverantörer 

avseende kvalitet respektive 

hållbarhet 

Anmärkningar från 

skyddsrond, 

resultatförbättringar från 

medarbetarundersökningar. 

Förbättrinngar från 

produktionsnyckeltal 

(KPI:er) 

Tredjepartsuppföljningar av tillämpliga lagar, regler, standards, konventioner etc 
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Hållbarhetsarbetet skall integreras i företagets vision, 
mission, strategi och vara en av grundpelarna för 
verksamhetens existens

Många av koncernens 

produkter kan renoveras, 

exempelvis få ny beklädnad 

eller genom återbruk av 

vissa ingående råmaterial 

  

ÅTERVINNING  
OCH CIRKULARITET

DISTRIBUTION OCH 
EFTERMARKNAD

Leveranssäkerhet (On-

Time-In-Full) är en viktig 

del i kundnyttan och för att 

fortsatt bygga koncernens 

varumärken  

 

Relationer med designers, 

föreskrivande led och 

kunder är ofta långvariga 

och bygger på ömsesidig 

respekt och kunnande

MARKNADSFÖRING  
OCH FÖRSÄLJNING

Verksamhetens långvariga 

och återkommande 

relationer bygger på starka 

varumärken och service  

 

Materialhemtagning och 

produktion i rätt tid  till rätt 

specifikation

Interna policies avseende 

produktutveckling och 

hållbarhetsstyrning

Nöjd-kund-index Uppföljning av 

leveranssäkerhet 

reklamationer och KPI:er 

CO2e 

Försäljningsvärdet på 

produkter med ett cirkulärt 

flöde samt andelen 

återanvänt material i 

direkt material-delen och 

produktkostnaden 
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Hälsa och välbefinnande

Globala Målens delmål - Mål 3

Delmål 3.9 - Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till  

följd av skadliga kemikalier och föroreningar

Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd 

av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, 

vatten och mark.

Lammhults Design Groups Mål

Giftfria produkter

Lösningsmedelsfri tillverkning 2030

Ökad frisknärvaro

Nöjda medarbetare

Nöjda kunder

Aktivitet

Fasa ut klassade kemiska ämnen (*)

Fasa ut organiska lösningsmedel

Handlingsplaner

KPI

Antal och mängd klassade kemikalier (faro-klasser)

VOC-utsläpp ** (kg/år)

Sjukfrånvaro (%)

NMI samt personalomsättning

NKI

Jämställdhet

Globala Målens delmål  - Mål 5

Delmål 5.1 - Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor 

överallt.

Delmål 5.5 - Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap  

och beslutsfattande

Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika 

möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, 

ekonomiska och offentliga livet.

Delmål 5.C - Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet

Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning 

för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors 

egenmakt på alla nivåer.

Lammhults Design Groups Mål

Jämställda medarbetare, arbetslag och ledningsgrupper

Aktivitet

Ny och uppdaterad uppförandekod gäller sedan 2018. Denna 

klargör också vad som gäller avseende likabehandling, 

jämställdhet och mångfald. 

Planer för kompetensutveckling, karriärutveckling och rekrytering 

skall finnas i varje bolag.

KPI

Könsfördelning kollektivanställda

Könsfördelning tjänstemän

Könsfördelning ledningsgrupper

Könsfördelning styrelsen

Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Globala Målens delmål - Mål 8

Delmål 8.2 - Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 

teknisk innovation och uppgradering

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 

teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom 

att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög 

arbetsintensitet.

Delmål 8.4 - Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion  

och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten 

i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet 

med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, 

med de utvecklade länderna i täten.

Lammhults Design Groups Mål

Säkra arbetsplatser 

Nollvision för olycksfall

Konkurrenskraftig leverantörsbas som stödjer hållbart 

ansvarstagande miljömässigt och socialt

Lammhults Design Groups hållbarhetsstrategi och mål 2021-2026
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Aktivitet

Lärande genom aktiv tillbudsrapportering och riskanalyser.

Prioritera leverantörssamverkan med utvalda leverantörer.

Prioritera leverantörer som arbetar systematiskt med 

miljöförbättringar. Leverantörer skall infria och efterleva 

uppförandekoden. I första hand arbeta med leverantörer i 

närregionen.

KPI

Tillbudsrapportering

Arbetsolycksfall

Sjukfrånvaraodagar pga olycksfall

Systematiska leverantörsbedömningar och utvecklingssamarbeten 

med utvalda leverantörer.

Andel leverantörer som är ISO 14001-certifierade (80% av 

inköpsvolymen)

Andel lokala leverantörer (%)

Antal leverantörer i riskländer (BSCI/Amfori) samt  

andel av inköpen

Andel i riskländer med utförda Audits

Hållbar produktion och konsumtion

Globala Målens delmål  - Mål 12

Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande 

av naturresurser.

Delmål 12.4 - Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

Senast 2022 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 

alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med 

överenskomna internationella ramverk, samt avsevärt minska 

utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras 

negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för 

att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Lammhults Design Groups Mål

Produkter designade för cirkulära möbelflöden

Energieffektiva anläggningar

Fossilfria produktionsenheter före 2030

Klimatsmarta leverantörer

Avfall utgör resurs för andra produkter

Miljömärkta möbler

Miljövänligare transporter

Aktivitet

Design och redesign för cirkuläritet

Systematisk arbetet med energieffektivisering (EKL genomförd)

Reducera CO² genom ursprungsmärkt el och uppvärmning utan 

fossila bränslen samt övergång till elbilar mm

Leverantörsled med långsiktiga handlingsplaner

Material och processutveckling

Maximera återvinning genom återbruk, materialåtervinning, 

reducera avfall för förbränning

Alla volymprodukter skall vara Möbelfakta eller Ecolabel

Lägst Euro 6 för alla fjärrtransporter senast under 2021

KPI

Vägt Cirkulärt Material-Index (TBD) volymprodukter

Energiförbrukning (normerad i relation till nettoomsättning)

CO²-emission

Reducerat CO²-footprint betydande leverantörer

Avfall för deponi (kg)

Avfall till materialåtervinning respektive förbränning  

(mängd och andel av total)

Miljömärkta möbler (Möbelfakta, Svanen, EU-ecolabel

Andel EURO 6 hos speditörer

Ekosystem och Biologisk mångfald

Globala Målens delmål  - Mål 15

Delmål 15.2 - Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och 

återställ utarmade skogar

Till 2022 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer 

av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och 

kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.

Lammhults Design Groups Mål

All träråvara från hållbart skogsbruk

Aktivitet

Krav på och uppföljning av spårbarhet

KPI

Andel träråvara med dokumenterad spårbarhet  

(FSC eller motsvarande)

* Klassade kemiska ämnen är kemikalier som är Faro-klassade enligt CLP-förordningen

** VOC, Volatile Organic Compound = flyktiga organiska kolväteföreningar (i dagligt tal organiska lösningsmedel) - ingår i 

lösningsmedelsbaserade lacker och limmer.
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Året i sammandrag

Miljö

Genom olika samlokaliseringar som skett under året har CO2-

emissionen från el och värme minskat under 2021 jämfört 

med utsläppen för 2020 för koncernens bolag, trots en utökad 

verksamhet. Sammantaget står förnyelsebara källor för 84% 

av koncernens totala energibehov avseende el och värme. 

Koncernens totala energiförbrukning (el och värme) minskade med 

5,2% jämfört med föregående år för jämförbara enheter. Energin 

för värme är inte normalårskorrigerad. Produktionsenheten i Norge 

samt tre av fyra anläggningar i Sverige värms med biobaserad 

fjärrvärme. Elanvändningen i Sverige, Norge, Danmark och 

Tyskland är huvudsakligen baserad på elkraft från förnyelsebara 

källor (vattenkraft och vindkraft).

Flertalet volymprodukter är Svanen och Möbelfaktagodkända, 

vilket kräver att trä och träbaserat material är spårbart och 

kommer från lagligt skogsbruk (FSC eller PEFC-certifierat eller 

motsvarande). Antalet Möbelfaktagodkända produkter har minskat 

under året och uppgår totalt till 139 produkter. Detta förklaras med 

ett optimerat och minskat produktsortiment under 2021.  Det totala 

antalet produkter som är godkända enligt Svanen uppgår till 16 

stycken. Arbetet fortsätter för att uppnå ytterligare miljömärkningar 

som exempelvis Svanen och Möbelfakta under 2022.

Lackeringsverksamhet bedrivs på tre av koncernens 

produktionsanläggningar: Morgana, Lammhults Möbel och 

Ragnars. Morgana har tidigare reducerat lösningsmedelsutsläppen 

genom investering i UV-härdande lackering. Lammhults 

Möbel använder en liten del lösningsmedelsbaserad lack, 

främst till bordsskivor. Metallackeringen hos Lammhults Möbel 

sker med helt lösningsmedelsfri pulverlackering. De totala 

lösningsmedelsutsläppen för 2021 uppgick till 2,4 ton. Totalt ger 

detta en reduktion från föregående år med 45%.

Materialåtervinning är den dominerande metoden för 

avfallshantering. Av totalt avfall uppgick materialåtervinningen 

till 80% under året. Långsiktigt arbete bedrivs också inom 

produktutvecklingsavdelningarna som kommer att skapa 

förutsättningar för en högre demonterbarhet och separerbarhet, 

vilket stödjer en cirkulär materialanvändning.

Vatten är en kretsloppsresurs. Koncernens vattenanvändning 

är mycket begränsad. Produktionsenheterna använder vatten 

främst för sanitet och hushållsändamål som disk och dryck. 

Samtliga transportörer kan inte lämna en emissionsredovisning. 

Koncernens speditörer får regelbundet redovisa hur de byter till 

mer miljövänliga motorer (Euro-klasser). Några av de betydande 

aktörerna för frakt har 100% Euro 6-motorer, vilket i nuläget är den 

högsta miljöklassningen. 

Medarbetare

Medelantal anställda under 2021 uppgick till 321, varav 49% 

kvinnor och 51% män. Personalomsättning på grund av egen 

uppsägning uppgick till 8% och är högre än föregående år (6%).

Andelen tillsvidareanställda uppgår till 97%, varav 88% arbetar 

heltid (82% av kvinnorna och 95% av männen). Den totala 

sjukfrånvaron minskade från föregående år och uppgick till 

3,6% (4,3%) varav korttidssjukfrånvaro minskade jämfört med 

föregående år till 1,4 % (1,6%). Tillbud och arbetsolyckor följs och 

rapporteras av samtliga bolag. Under året uppgick antalet tillbud 

till 44 stycken och arbetsolycksfallen till 3 stycken som medförde 

sammantaget 0 förlorade arbetsdagar. En nollvision gäller för 

arbetsolyckor varför fokus på analys av risker och tillbud har hög 

prioritet.

Lammhults Möbel och Abstracta har ledningssystem som är 

certifierade avseende arbetsmiljön enligt OHSAS 18001, men en 

övergång till nya ISO 45001 kommer att ske. Fora Form har tredje- 

partscertifikat enligt ISO 45001 sedan 2018. 

Med regelbundenhet görs medarbetarundersökningar, vilket också 

har skett under året. Centrala områden är arbetsförhållanden, 

hälsa, miljö och motivation. Dessa görs bolagsvis men följs upp 

även på koncernnivå. Medarbetarsamtal är en etablerad årlig rutin. 

Under året har 83% av samtliga anställda haft medarbetarsamtal 

(83% av tjänstemännen och 84% av kollektivanställda).
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Medelantal anställda per region

Kvinnor Män Totalt

Sverige 71 104 175

Norge, 32 25 57

Danmark 31 14 45

Tyskland 7 12 19

Övriga länder 16 9 25

Totalt 157 164 321

Åldersfördelning

Kvinnor Män Totalt

< 30 år, tj-män 9 3 16

<30 år, arbetare 3 11 17

30-50 år tj-män 63 47 114

30-50 år, arbetare 22 35 58

> 50 år, tj-män 45 44 86

> 50 år, arbetare 15 25 61

Totalt 157 164 321

Anställningsform

Kvinnor Män Totalt

Tillsvidareanställda 157 159 316

Visstidsanställda/inhyrda/ 
bemanning 3 6 9

Totalt 160 165 325

Heltidsanställda 131 156 287

Deltidsanställda 29 9 38

Totalt 160 165 352

Andel 45% 55%

Personalomsättning i antal per åldersgrupp

Börjat Slutat
varav egen  

uppsägning

varav  
företagets 

uppsägning varav pension

< 30 år 9 6 5 1 0

31-50 år 27 29 15 14 0

> 50 år 8 33 7 12 14

Totalt 44 68 27 27 14

Sjukfrånvaro Sverige, Danmark, Norge och Tyskland

Totalt

Sjukfrånvaro < 14 dagar 1,4%

Sjukfrånvaro > 14 dagar 2,2%

Totalt 3,6%

Medelantal anställda per region Kvinnor Män
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Leverantörer

Leverantörssamverkan för att nå bättre resultat såväl ekonomiskt 

som miljömässigt är ett tema som ökar i betydelse och som 

kommer att bidra till en förbättring inom hållbarhetsområdet. Totalt 

136 leverantörer står för 80% av värdet för ingående material och 

komponenter för år 2021. Detta är en ökning med 5 leverantörer 

från föregående år och en fortsatt konsolidering pågår. 

För koncernen som helhet stod lokala leverantörer, det vill säga 

nationella, för 55% av inköpsvärdet under 2021. Av koncernens 

externa inköp av material och komponenter svarade leverantörer 

i Norden för 70%, övriga Västeuropa för 10%, Östeuropa för 19%. 

Inköpen från Asien (Kina) är avslutade sedan föregående år. 

Antalet leverantörer från riskklassade länder i Amfori BSCI:s 

sammanställning per januari 2022 är oförändrat 2 stycken 2021. 

Dessa leverantörsländer står sammantaget för mindre än 3% 

av inköpen. Uppföljningsprogrammet är en del av det arbete 

som bedrivs för ett socialt och miljömässigt ansvarstagande. En 

särskild rutin finns där VD i respektive bolag ska godkänna nya 

leverantörer.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Lammhults Design Group AB (publ) 

organisationsnummer 556541-2094.

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 

2021, på sidorna 66-87 och för att den är upprättad i enlighet med 

årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12. 

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 

Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 

den inriktning och omfattning som en revision enligt International 

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 

att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Malmö den 6 april 2022

Deloitte AB

Richard Peters

Auktoriserad revisor
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Andel inköp från olika länder

Procent

Sverige 35

Övriga Norden 22

Övriga västra Europa 22

Kina, Turkiet, Asien 2

Övriga östra Europa 19

Övriga världen -

Totalt antal leverantörer 1 036

Antal leverantörer som står för  
80% av inköpt värde 136

Sverige 35%

Övriga Norden 22% 

Övriga Västra 
Europa 22%

Övriga Östra 
Europa 19%


