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Knauf Danogips GmbH, Filial omsatte 577 MSEK och var 140 medarbetare. Vårt huvudkontor med gipsproduktion är 
beläget i Åhus vidare har vi vår produktion av stålprofiler i Sävsjö. Knauf Danogips Sverige är en del av familjeföre-
taget Knauf med 35 000 medarbetare över hela världen. Hela vår verksamhet är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscer-
tifierade, enligt ISO-standarderna 9001, 14001, och 45001. 

Visionen för Knauf Danogips är att bygga ett starkt Sverige. 
Tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer 
kan vi bygga bättre, mer ekonomiskt och mer hållbart.

Vi vill vara ett konkurrenskraftigt och hållbart företag för våra 
kunder, medarbetare och andra intressenter. 

Vi uppfyller alla lagkrav, men vi vill vara bättre än så. 

Vår hållbarhetsstrategi baserar vi på FNs Agenda 2030 samt 
Bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfritt byggande 
och vi arbetar aktivt för att bli klimatneutrala senast år 2045.
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 engagemang och 
ständig förbättring. 

På det sättet kommer vi att bli långsiktigt konkurrenskraftiga och 
bidra till ett hållbart samhälle.

Våra grundläggande värderingarna inom hela Knauf bygger på 
fyra hörnstenar, som ger oss vägledning för vårt sätt att tänka 
och agera (se höger). 

Knauf Danogips Sverige har identifierat följande fokusområden inom 
hållbarhet som vi arbetar med (se nedan).

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

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

Kundlöfte: BUILDING BETTER TOGETHER

MENSCHLICHKEIT PARTNERSHIP COMMITMENT ENTREPRENEURSHIP

Vi bygger ett starkt Sverige

MENSCHLICHKEIT 
• Agera med socialt ansvar

• Spela en aktiv roll på Knauf

• Bygg upp en inkluderande Knauf-gemenskap

• Behandla varandra rättvist och respektfullt 

PARTNERSKAP
• Ta individuellt ansvar och fatta beslut

• Uppmuntra nya idéer

• Etablera och behålla ömsesidig tillit och lojalitet

• Agera som ett team 

ENGAGEMANG
• Få våra medarbetare att växa och utvecklas

• Njut av att sträva för att bli bäst

• Gör det ”lilla extra”

• Uppmuntra folk att ta ansvar 

ENTREPRENÖRSKAP
• Tänk och agera ”utanför boxen”

• Driv på förändring och innovation

• Var pragmatisk och ta kalkylerade risker

• Ta initiativ och var resultatinriktad



Vi följer internationella arbetarorganisationens deklaration om 
grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998.

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där säkerhetsfrå-
gor 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 för en säker och hälsosam arbetsplats är 
ständigt närvarande. 

Medarbetarundersökning genomförs regelbundet. Resultatet kom-
municeras och diskuteras i arbetsgrupper inom varje avdelning 
och en åtgärdsplan tas fram för att skapa engagemang, trivsel, 
säkerhet och produktivitet. Friska och välmående medarbetare 
presterar bättre och ger en mer framgångsrik verksamhet.

Alla anställda erbjuds årligen ett friskvårdbidrag.

Alla medarbetare har sina personliga utvecklingsplaner samt 
erbjuds interna utbildningar om kvalitet, produkter, system och 
hållbarhet. Knauf Danogips har ett internt ledarskapsprogram för 
alla chefer och ledare, där delarna i bilden till höger ska ge-
nomsyra ledarskapet.

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren
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UPPFÖRANDEKOD

Knauf Danogips har utarbetat en uppförandekod som alla an-
ställda ska ha som vägledning i sitt dagliga arbete.

1 Vi är ärliga och följer lager och regler

2 Vi respekterar fri och rättvis konkurrens

3 Vi säger nej till korruption och mutor

4 Vi är försiktiga med gåvor

5 Våra sponsringsaktiviteter är rimliga och lagliga

6 Vi tolererar inte någon form av diskriminering

7 Vi värnar om våra anställdas hälsa och säkerhet

8 Vi värnar om miljön

9 Vi sköter vår redovisning korrekt och i god tid

10 Vi värnar om och skyddar företagets egendom

11 Vi agerar uteslutande i företagets intresse

12 Vi behandlar känsliga uppgifter konfidentiellt

13 Vi informerar och utbildar

14 Vi tar ansvar

Nyanställda informeras om våra värderingar och broschyren 
med uppförandekoden delas ut.

SOCIALT ANSVAR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi följer allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
(UDHR) från 1948.

Knauf Danogips i Sverige verkar till största delen på en nationell 
marknad där det är självklarhet att stödja och respektera mänsk-
liga rättigheter. Vi och våra leverantörer respekterar, som ett mi-
nimum, gällande lagar i de länder där vi 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 diskrimine-
ring 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 
många arbetstillfällen och den lokala företagsverksamheten i 
Åhus. Genom långsiktig fokus på tillväxt och resultatförbättring 
bidrar vi med ekonomisk tillväxt i regionen. Vi bidrar även med 
sponsring till lokala idrottsföreningar, för att stärka gemenskap 
och hälsa. 

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Vår arbetsmiljö är vårt viktigaste område som säkrar alla anställ-
das säkerhet på jobbet och motverkar alla risker i alla arbets-
situationer inom vårt verksamhetsområde. Vårt arbete följer Kra-
ven gällande vår certifiering enligt ISO 45001:2018 avseende 
Ledningssystem för arbetsmiljö.
 
Vi har kontinuerliga möten med skyddskommittén och skyddsron-
der för att identifiera risker och åtgärda dessa. 

Säkerhetsföreskrifter kommuniceras genom TV-skärmar, tavlor, 
broschyrer samt muntlig genomgång för externa besökare och 
nyanställda. Varselväst och skyddsskor ska alltid användas i fa-
brik och lager.

Genom vårt rapporteringssystem GOLDDUST, där vi registrerat 
alla olika tillbud, bra beteende, bristande beteenden och olyck-
or minskar vi alla olika risker inom vår verksamhet från att olyckor 
inträffar och vår personal drabbas av skada i arbetet.

Vårt mål var 0 olyckor (2 st) och 850 st (850 st) tillbudsrapporter 
under 2020, som vi tyvärr inte lyckades med då 2 st allvarliga 
olyckor inträffade med sjukskrivning som resultat.



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 sälj-
kår, kundservice och teknisk support. Vi hjälper våra kunder hela 
vägen som konsulter för att minimera överförbrukning, minska 
byggkostnaden och förbättra produktiviteten. Därför deltar vi i 
kundens projekt från tidig fas. ”Building better together” är vårt 
kundlöfte. 

För att lyckas med vår utfästelse erbjuder vi utbildningar till våra 
kunder i vårt egna utbildningscenter, vidare deltar vi även i sam-
verkansprojekt för hållbart byggande.

Majoriteten av våra produkter har heltäckande miljödokumenta-
tion (EPD) och vi arbetar med innovation för att minska miljöpå-
verkan i våra produkter och system.  

Vi vill skapa värde för våra kunder
Vi genomför kundundersökningar löpande, 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 2020 uppnådde vi 97,7 %. Målet är att uppnå 98 % i en 
samlad bedömning. 
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PROCESSER

Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av samtliga våra proces-
ser genom att fokusera på eliminering av brister som uppkommer 
eller där det finns mer effektiva sätt att genomföra våra proceser 
med kundnytta som fokus. 

KVALITET 

Genom vårt certifierade kvalitetsledningssystem enligt 
ISO9001:2015 säkerställer vi att alla våra kunders förvänt-
ningar på våra produkter vid varje levererad order minst är vad 
kunden beställt.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Ett av Knauf Danogips fokusområden är ständiga förbättringar  
(CI = Continius Improvement) som gäller inom hela koncernen.Vårt 
arbete med ständiga förbättringar revideras varje år av koncernen.
Vidare granskas vårt förbättringsarbete årligen även av vårt 
certifieringsorgan gällande våra ISO-certifieringar inom Kvali-
tet ISO 9001:2015, Miljö ISO 14001:2015 och Arbetsmiljö  
ISO 45001:2018.

RISKHANTERING

För att ständigt förbättras och uppnå ett hållbart företagande 
krävs det att risker i omvärlden identifieras. De omvärldsfaktorer 
som påverkat oss mest 2020 är Covid-19, valutakurser, kon-
junktur, 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. För att be-
gränsa pandemin har vi infört interna rutiner för att hantera och 
begränsa smittan. Vi har endast haft enstaka fall av Covid-19 
under året, vilket inte har påverkat leveranser till kund. Däremot 
har pandemin gjort att tillgången på vissa råvaror varit låg under 
delar av året vilket har utmanat vår produktion.

ANTI-KORRUPTION OCH AFFÄRSETIK

För att vi ska skydda våra egna och våra intressenters intressen 
efterlever vi kraven för anti-korruption och affärsetik. Lagar, an-
dra rättsliga bestämmelser och avtal ska alltid följas. Vi ska und-
vika 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 kostnads-
uppföljning med olika angreppssätt för att minimera risken för 
bedrägeri och andra oegentligheter. Vid godkännande av leve-
rantörsfakturor och krediteringar till kunder gäller 4-ögonprincip.

Vid tecknande av avtal med nya leverantörer görs en bedöm-
ning. En del i den bedömningen hanterar risken för korruption 
och om leverantören lever upp till de krav om mänskliga rät-
tigheter som vi följer. Leverantörsutvärderingar utförs sedan kon-
tinuerligt och samtliga leverantörsavtal ska vara föremål för en 
utvärdering över en treårsperiod. 

Vi förbättrar kontinuerligt våra processer



HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH FNs GLOBALA MÅL

Knauf Danogips ambition är att bli ledande inom miljö och håll-
barhet i vår bransch genom att tillverka och utveckla hållbara 
produkter, tjänster och lösningar.

• Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån de globala målen för håll-
bar utveckling i FNs Agenda 2030.

•  Vi har valt ut 5 områden som vi vill fokusera på. Områden 
som är speciellt intressanta för oss och där vi kan göra 
insatser genom vår verksamhet. 

• Vi ställer oss bakom Bygg- och anläggningssektorns färd-
plan mot fossilfritt byggande och arbetar aktivt för att bli 
klimatneutrala senast år 2045.

•  Med verktyg som livscykelanalyser identifierar vi fokusområ-
den för vårt hållbarhetsarbete. Våra egentillverkade produk-
ter har tredjepartsverifierad EPD.

•  Tillsammans med externa partners arbetar vi för att utveckla 
cirkulära lösningar inom byggbranschen med fokus på våra 
produkter och tjänster. 

GLOBALA MÅL KNAUF DANOGIPS HÅLLBARHETSARBETE

• Kommunicera gips som et t  hål lbar t  mater ia l  för  byggande

• Ta f ram plan för  Knauf Danogips samhäl l sansvar (SCR) i  en l ighet  med Agenda 2030

• Arbeta långsik t ig t  för  grönt  sor t iment

• Minska CO2 u ts läpp genom opt imer ing av logis t ik -  och t ranspor t lösningar

• Byta t i l l  mi l jövänl ig t  bräns le

• Par tnerskap med leverantörer som akt iv t  arbetar med Agenda 2030

• Öka kunskapen om mi l jö och hål lbarhet  inom Knauf Danogips

• Produktu tveck la med kundbehov och hål lbarhet  i  fokus

• Utveck la digi ta l t  verk tyg för  val  av hål lbara kons t ruk t ions lösningar

• Öka andelen åter vunnen gips v id t i l l verkningen av gipssk ivor

• Par tnerskap med s tå l leverantörer som har tyd l ig p lan för  k l imatneut ra l  t i l l verkning

• Arbeta ak t iv i t  med ex terna par tners för  a t t  ta f ram hål lbara ci rku lära lösningar

• Byta t i l l  förnybar e l

• Ta f ram hål lbara och mi l jövänl iga förpackningar

• Byta t i l l  mi l jövänl ig energi  i  t i l l verkningsprocess

• Kl imatneut ra la senas t  år 2045MÅL

Vi vill skapa nya hållbara lösningar



MILJÖ 

Vi arbetar aktivt med att reducera den negativa miljöpåverkan 
som sker genom vår verksamhet. Hela vår verksamhet i Sverige 
är certifierad enligt ISO14001:2015 som ställer höga miljökrav 
på verksamheten med fokus på förbättring.

Genom vårt kontinuerliga förbättringsarbete minskar vi vår miljö-
påverkan varje år i förhållande till producerad mängd produkter. 
Vi har minskat vår förbrukning med totalt 6,73 % sedan 2017.

Verksamheten är tillståndspliktig och vi får tillsyn av Kristianstad 
kommun minst årligen.

Miljörapport lämnas till myndighet varje år.
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Vi har minskat vår förbrukning med totalt 6,73 % sedan 2017.
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