HÅLLBA R H E T SRAPPORT
2019

knaufdanogips.se

Knauf Danogips GmbH, Filial omsätter 600 MSEK och har 150 medarbetare. Vårt huvudkontor med gipsproduktion
är beläget i Åhus och vi har även produktion av stålprofiler i Sävsjö. Knauf Danogips Sverige är en del av familjeföretaget Knauf med 48 000 medarbetare över hela världen. Vi är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade, vilket
innebär att vi årligen granskas av externa revisorer enligt ISO-standarderna 14001, 18001 och 9001.
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M ENSCH L ICH K EIT
•
•
•
•

Agera med socialt ansvar
Spela en aktiv roll på Knauf
Bygg upp en inkluderande Knauf-gemenskap
Behandla varandra rättvist och respektfullt

Visionen för Knauf är att vara marknadsledare inom säker, hälsosam
och bekväm rumsdesign.

PART NERSKAP

Vi vill vara ett konkurrenskraftigt och hållbart företag för våra
kunder, medarbetare och andra intressenter. Genom att uppfylla
lagkrav uppnår vi en miniminivå, men vi vill vara bättre än så.
Våra arbetssätt ska genomsyras av en vilja att göra det ”lilla extra”,
ständigt förbättras, ha kundens bästa i fokus samt skapa en trygg
och säker arbetsplats som leder till uthållighet och ständig förbättring. Det är så vi kommer att bli långsiktigt konkurrenskraftiga
och bidra till ett hållbart samhälle.

ENG AG EM ANG

De grundläggande värderingarna gäller inom hela Knauf och
bygger på fyra hörnstenar, som ger vägledning för vårt sätt att
tänka och agera.
Knauf Danogips Sverige har identifierat följande fokusområden
inom hållbarhet som vi arbetar med.
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Ta individuellt ansvar och fatta beslut
Uppmuntra nya idéer
Etablera och behålla ömsesidig tillit och lojalitet
Agera som ett team

Få våra medarbetare att växa och utvecklas
Njut av att sträva för att bli bäst
Gör det ”lilla extra”
Uppmuntra folk att ta ansvar

ENT REP RENÖRSKAP
•
•
•
•

Tänk och agera ”utanför boxen”
Driv på förändring och innovation
Var pragmatisk och ta kalkylerade risker
Ta initiativ och var resultatinriktad

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre

Deliver today, Build our tomorrow

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren

Vi vill skapa värde för våra kunder

Vi vill skapa nya hållbara lösningar

Vi vill kontinuerligt förbättra våra processer

Customer Pay-off: BUILDING BETTER TOGETHER
MENSCHLICHKEIT

PARTNERSHIP

COMMITMENT

ENTREPRENEURSHIP

Attraktiv arbetsgivare
Vi följer internationella arbetarorganisationens deklaration om
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där säkerhetsfrågor och kontinuerlig utveckling av personalen har hög prioritet.
Våra arbetsplatser ska vara fysiskt, psykiskt och socialt sunda
där alla behandlas lika och har möjlighet till välmående och
få vara sig själva. Arbetet mot en skadefri och hälsofrämjande
arbetsplats är ständigt närvarande.
Friska och välmående medarbetare presterar bättre och ger en
framgångsrik verksamhet. Alla anställda erbjuds årligen ett friskvårdbidrag.

A R B ET S M I LJ Ö O CH S Ä K E R H E T
För att säkerställa att vi uppfyller samhällets krav samt våra egna
utfästelser i vår arbetsmiljöpolicy har vi valt att certifiera vårt
sätt att arbeta med arbetsmiljö genom att följa kraven i OHSAS
18001. Det betyder att vi får regelbundna besök av externa
revisorer för att genomlysa vårt arbetsmiljöarbete.
Medarbetarundersökning genomförs regelbundet. Resultatet kommuniceras och diskuteras i arbetsgrupper inom varje avdelning
och en åtgärdsplan tas fram för att främja hälsa och säkerhet.
En konkret åtgärd är att erbjuda alla anställda en hälsoundersökning.
Vi har kontinuerliga arbetsmiljömöten med skyddskommittén och

arbetsmiljöronder för att identifiera risker och åtgärda dessa.
Skyddsommittén deltar i planeringen av vårt arbetsmiljöarbete
och följer även upp effekten av våra åtgärder för att sedan ta
ställning till om vårt arbetsmiljöarbete är tillräckligt effektivt för
att uppfylla våra utfästelser.
Ett av våra viktigaste områden är säkerhet för personal, både
egen personal och externa medarbetare som vistas i våra lokaler.
Säkerhetsföreskrifter kommuniceras genom TV-skärmar, tavlor,
broschyrer samt muntlig genomgång för externa besökare och
nyanställda. Varselväst och skyddsskor ska alltid användas i fabrik
och lager.
För att fånga upp brister och förbättringsförslag i våra verksamheter
använder vi ett gemensamt verktyg för registrering av olyckor
och arbetsmiljörapporter där vi kan följa och säkerställa att allt
blir hanterat på rätt sätt. Arbetsmiljörapporteringen är mycket
viktigt, då den ligger till grund för förbättringsarbetet avseende
säkerhet. Målet är att ha noll olyckor med sjukfrånvaro samt att
registrera 650 incidentrapporter under 2019. Alla ska våga säga
till om de ser risker avseende arbetsmiljön. Säkerheten får aldrig
åsidosättas.
Under 2018 och 2019 har det genomförts ett ledarskapsprogram
för alla chefer, där följande ska genomsyra ledarskapet.
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Värdefull partner
för våra kunder
Långsiktig framgång styrs av vår förmåga att skapa värde för
kunderna. För oss är det viktigt att våra kunder uppfattar oss som
en kunnig och pålitlig partner och satsar därför på en stark säljkår
och teknisk support. Vi hjälper våra kunder hela vägen som konsulter
för att minimera överförbrukningen, minska byggkostnaden och
förbättra produktiviteten. Under 2019 har vi också stärkt vår
tekniska support ytterligare genom ett utbildningscenter för våra
kunder, där de kan få värdefull kunskap om ny byggteknik och
vilka produkter som fungerar bäst beroende på situation och krav.
Vi genomför regelbundet kundundersökningar och resultaten använder vi systematiskt för att förbättra oss och leverera det kunderna
efterfrågar. En viktig parameter för kundnöjdhet är att vi levererar
rätt saker i rätt tid och att fakturan är korrekt. Vi mäter därför
hur många orderrader som uppfyller det kravet. En perfekt order

innebär att inget har gått fel i kedjan från order till leverans och
fakturering. Under 2019 uppnådde vi 97,8 %, dvs att något inte
har varit helt perfekt i 2,2 % av orderraderna. Målet är att uppnå
98 % i en samlad bedömning.
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Hållbarhet och
Ständig förbättring
RISKHA N T E R I N G
För att ständigt förbättras och uppnå ett hållbart företagande
krävs det att risker i omvärlden identifieras. De omvärldsfaktorer
som påverkar oss mest är valutakurser, konjunktur, råvarupriser
och konkurrens. Dessa områden är under ständig bevakning för
att vi ska ligga steget före och tidigt kunna anpassa vår verksamhet
till rådande omständigheter.

AN T I - KO R R U P T I ON O CH A F FÄ R S E TI K
Knauf ska vara en pålitlig aktör som agerar med hög etisk standard
och god affärssed. Lagar, andra rättsliga bestämmelser och avtal
ska alltid följas. Vi ska undvika intressekonflikter som kan äventyra vår trovärdighet. Vi får heller inte ge eller ta emot förmåner
som kan anses otillbörliga så som kontanter, varor, nöjesresor
eller tjänster. God affärsetik är en självklarhet för oss.
Vi bedömer att risken för korruption är som störst vid inköp och
försäljning. Vi har detaljerad månatlig försäljnings- och kostnadsuppföljning av flera oberoende personer med olika angreppssätt
för att minimera risken för bedrägeri och andra oegentligheter.
Vid godkännande av leverantörsfakturor och krediteringar till
kunder gäller 4-ögonprincip.
Vid tecknande av avtal med nya leverantörer görs en bedömning.
En del i den bedömningen hanterar risken för korruption och
om leverantören lever upp till de krav om mänskliga rättigheter
som vi följer. Leverantörsutvärderingar utförs sedan kontinuerligt
och samtliga leverantörsavtal ska vara föremål för en utvärdering
över en treårsperiod.

SO C I A LT A N SVAR O CH M Ä N S K L I GA R ÄTTI G H ET ER
Vi följer allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
(UDHR) från 1948.
Knauf Danogips GmbH, Filial i Sverige verkar till största delen
på en nationell marknad där det är självklarhet att stödja och
respektera mänskliga rättigheter. Vi och våra leverantörer respekterar, som ett minimum, gällande lagar i de länder där man
bedriver verksamhet.

Alla anställda inom Knauf har föreningsfrihet, rätt att organisera
sig och rätt till kollektiva förhandlingar enligt gällande lagar. För
minimilöner, övertidslöner och arbetstider uppfyller vi alla lagar
och förordningar. Vi arbetar aktivt mot alla typer av diskriminering
vid anställning och yrkesutövning. Våra utfästelser och mål finns
dokumenterade i vår jämställdhetsplan.
Vi är en av de största arbetsgivarna på orten och bidrar till att
många kan bo och verka i en hälsosam miljö. Vi bidrar även
med sponsring till lokala idrottsföreningar, för att stärka gemenskap
och hälsa.
Genom långsiktig fokus på tillväxt och resultatförbättring bidrar
vi med ekonomisk tillväxt i regionen.

UP P FÖRANDEKOD
Vi har utarbetat en uppförandekod som alla anställda ska ha som
rättesnöre i sin dagliga verksamhet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vi är ärliga och följer lager och regler
Vi respekterar fri och rättvis konkurrens
Vi säger nej till korruption och mutor
Vi är försiktiga med gåvor
Våra sponsringsaktiviteter är rimliga och lagliga
Vi tolererar inte någon form av diskriminering
Vi värnar om våra anställdas hälsa och säkerhet
Vi värnar om miljön
Vi sköter vår redovisning korrekt och i god tid
Vi värnar om och skyddar företagets egendom
Vi agerar uteslutande i företagets intresse
Vi behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt
Vi informerar och utbildar
Vi tar ansvar

Anställda inom hela företaget har deltagit i work-shops om de
värderingar som gäller inom Knauf. Broschyren med uppförandekod
har delats ut till samtliga anställda och de har skrivit under att de
har läst den. Nyanställda informeras om våra värderingar och
broschyren med uppförandekoden delas ut. Br yter en anställd
mot uppförandekoden kan det leda till tillsägelse och ytterligare
åtgärder beroende på graden av allvarlighet.

MILJ Ö P O LI CY
Våra betydande miljöaspekter är energiförbrukning vid tillverkning,
uppkomsten av avfall i vår produktion, transporter i verksamheten
och till våra kunder samt utsläpp till luft i vår produktion. Vi arbetar
aktivt med att reducera den negativa miljöpåverkan som sker
genom vår verksamhet. Vår verksamhet i Åhus är tillståndspliktig
och tillsammans med Kristianstad kommun samverkar vi för att bli
bättre att uppfylla de villkor som finns i vårt tillstånd samt övriga
lagkrav.
Inom Knauf arbetar vi ständigt med att förbättra tillverkningsprocessen för att minska energianvändningen. Vi köper också
utsläppsrätter som används för att finansiera miljöprojekt och vårt
CO²-utsläpp blir årligen granskat och verifierat av tredje part.
Transporter, som till största del sker med lastbil, optimeras både
vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt.
Vi följer vår energiförbrukning och rapporterar denna systematiskt
till SCB enligt gällande lagar.
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Energieffektivitet är en av de viktigaste utmaningarna för ett hållbart
samhälle och vi strävar efter att påverka miljön i så liten omfattning
som möjligt.

K VAL IT ET
Som leverantör av byggmaterial har vi både kundernas förväntningar på vår verksamhet och nationella/europeiska krav på
våra byggprodukter. Vi arbetar systematiskt med att uppfylla kraven
samt att ständigt förbättra våra arbetssätt. Vi har valt att certifiera
våra arbetssätt enligt ISO 9001. Det betyder att vi får regelbundna besök av externa revisorer för att genomlysa vårt kvalitetsarbete.

