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Carl-Johan Klinge

VD:N HAR ORDET
När Carl-Johan Klinge stänger 2021 års dörr bakom sig
lämnar han ett år som innehållit det mesta: högre efterfrågan på produkter och system, lägre tillgång på råvaror,
prisökningar och så en påskyndad digital transformation.
Dessutom ger han oss sin syn på arbetet med hållbarhet.
Vi på Knauf Danogips är i den
del av byggbranschen som
upplevt en boom under 2021.
Tillsammans tvingades vi alla
att arbeta hårt för att kunna
tillmötesgå det ökade trycket.
Samtidigt som efterfrågan ökade
minskade nämligen råvarutillgången. Vi har jobbat med stort
fokus på att säkerställa att vi har
tillräckligt med råvaror för att
kunna producera produkter och
därmed leverera till våra kunder.
Byggbranschen har även upplevt
prisökningar under hela 2021,
och vi har sett produktgrupper
som trä och stål öka med mellan
50 % och 100 %. På våra gipsprodukter har prisökningarna
varit måttliga men på grund av
att priserna på energi, råvaror,
tillsatser, transporter och emballage fortsatt att stiga kraftigt
senaste året har våra priser mot
marknaden ökat.
Coronavirusets framfart har
dessutom medfört att vi behövt
hitta nya arbetssätt inom en del
områden. Ett bra exempel är hur
restriktionerna under pandemin
gjorde det svårt att boka in de
sedvanliga, fysiska kundmötena.
Den positiva aspekten av det
är att vi har ställt om organisationen till att bli mer digital.
Vi har bland annat arrangerat
live-webinar för kunder. I vissa
fall har det faktiskt visat sig vara
bättre än det fysiska mötet där
du vanligtvis visar produkter eller
en nerskalad demovägg, men av
naturliga skäl inte kan visa själva
montaget av systemet. Live-webinar med fullskaligt montage från

vårt utbildningscenter har gjort
det möjligt att tydligt, konkret
och aktivt lyfta viktiga detaljer.
Att agera hållbart och ta ansvar
för vår framtid är viktigt för oss.
Under 2019 påbörjade vi en
hållbarhetsresa som vi fortsatt är
ute på: en hållbarhetsstrategi har
tagit form, vi insåg att vi låg lite
bakom våra kollegor i Danmark
och Norge men genom strukturerat och fokuserat arbete i frågan
är vi nu ikapp våra kollegor och
på frammarsch.
Vi har under de senaste åren
tagit fram all miljödokumentation
för våra produkter och system,
vi jobbar i hållbarhetsprojekt
med våra kunder samt att vi har
stort fokus på digitalisering, BIM,
spårbarhet, EPD:er och liknande.
Nu blickar vi fram mot morgondagen, och jag anar en ljus framtid. Vi har produkter och system
som passar bra in i hållbarhetsperspektivet. Många projekt i
linje med vår hållbarhetsstrategi
är i rullning och redan om tio år
ska vi halvera våra koldioxidutsläpp. Vi har också fördelen att
vara en del i en stark koncern
som satsar och investerar i olika
former för att bli en av byggbranschens ledande aktörer inom
hållbarhet kommande år.
Som en av de största aktörerna
inom byggmaterialbranschen är
det av stor vikt att vi gör aktiva
val i alla våra led med hållbarhet i fokus och tar vårt ansvar
för vår planet och kommande
generationer.
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OM KNAUF DANOGIPS
Knauf Danogips GmbH - filial omsatte verksamhetsåret 2021 680 MSEK och
hade 129 anställda den 31 december. Vårt huvudkontor med gipsproduktion
är beläget i Åhus, vi har också produktion av stålprofiler i Sävsjö.
Knauf Danogips Sverige är en del av familjeföretaget Knauf med 35 000
medarbetare över hela världen.
Vi är miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetscertifierade. Det innebär att vi årligen
granskas av externa revisorer enligt ISO-standarderna 9001, 14001, och
45001.
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VÅR HISTORIA
Namnet Knauf kommer från familjen som 1932 startade
företaget och som generationer senare fortfarande driver det. Knauf-gruppen är ett klassiskt familjeföretag
med korta och snabba beslutsvägar, med mod att ständigt pröva nya idéer och driva utvecklingen framåt. Detta
arbetssätt har visat sig vara mycket framgångsrikt.
Knauf-gruppen tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och
cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial. Dessa marknadsförs och distribueras i samtliga europeiska och flertalet
utomeuropeiska länder. I Sverige finns Knauf i form av Knauf
Danogips med svenskt huvudkontor och gipsproduktion i Åhus,
stålproduktion och kontor i Sävsjö samt försäljningskontor i
Göteborg, Stockholm och Umeå. Därtill har vi ett kontor i Malmö.

KNAUF DANOGIPS I SVERIGE
OCH ÅHUSFABRIKENS HISTORIA
I början av 1970-talet beslutades det att hamnen i Åhus
skulle byggas ut. Samtidigt
förde danska Danogips förhandlingar med kommunen om att
bygga en fabrik i Åhus hamn.
Intresset var stort från kommunens sida då en ny industri
skulle ge arbetstillfällen och mer
beläggning i hamnen.
I samband med de nya planerna påbörjades en utbyggnad
av hamnen. Stora mängder
fyllnadsmassor transporterades
till Åhus och hamnområdet
expanderade.

Byggnaderna stod klara att
tas i bruk 1976. Maskinerna
installerades under 1977 och
fabriken kunde köras igång
i februari 1978. Under åren
har fabriken succesivt byggts
om och till samt anpassats
till dagens höga miljö- och
produktionskrav. Fabriken
drevs av Danogips under åren
1976 – 1992. Under 1992
förvärvades Danogips av den
tyska byggmaterialtillverkaren
Knauf och därmed var Knauf
Danogips fött.

De första åren kördes fabriken enbart på dagtid, men
efterhand som Knauf Danogips
expanderade på den svenska
marknaden utökades produktionen till flerskift. Till att börja
med tillverkades enbart standardgipsskivor i Åhusfabriken,
men efterhand har produktmixen utökats och idag produceras ett komplett skivsortiment i
fabriken.
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EN DEL AV
NÅGOT STÖRRE
Varje gipsskiva, flis av stål eller bit av puts påverkar världen omkring oss.
Varje beståndsdel vi skapar är en del av något större. Ett hus, ett hem,
ett samhälle där äldre generationer utvecklas och nya kommer till liv.
Där framtiden väntar runt hörnet och planetens resurser ständigt
sätts på prov.
Med historien i ryggen och framtiden i åtanke skapar vi hållbara
produkter ämnade för morgondagens samhälle. Genom att göra
aktiva val i alla våra led tar vi ansvar för kommande generationer.
Oavsett om det handlar att byta lastbil mot tåg eller skapa nya
miljövänliga förpackningar, gör vi det vi kan. För framtiden,
samhället och världen omkring oss.
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EN DEL AV NÅGOT STÖRRE
Vår vision rymmer många insatser, i stort och i smått.
Vi delar upp den i tre undergrupper.

1

Hållbara lösningar som gör skillnad handlar om att ta ansvar för framtiden genom att tillverka och utveckla hållbara produkter, tjänster och
lösningar på ett ansvarstagande sätt. Vårt mål är att minska klimatavtrycket i hela vår produktionskedja och kontinuerligt förbättra våra
tjänster.

2

Medarbetare som trivs och mår bra handlar om att ha en hållbar företagskultur med en trygg och säker arbetsplats som leder till engagemang
och ständig förbättring. Målet är att alla ska ha en stimulerande arbetsdag där utveckling, jämlikhet och mångfald är en självklarhet.

3

Ett värdefullt samhälle som lever handlar om att vara en del av något
större, att stötta samhället och våra kunder i både stort och smått. Målet
är ett vara en modern och levande organisation som bidrar till samhällets
framtida utveckling.

I denna första del, En del av något större, riktar vi in oss på vårt övergripande
hållbarhetsarbete och presenterar vision och strategi. Därefter behandlar vi de
tre olika delarna och tittar närmare på vad vi gör, och kommer att göra, inom
varje enskilt område. Vi knyter även samman vårt arbete med FN:s globala mål
som är tydliga vägvisare i vår resa mot en mer hållbar verksamhet.
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HÅLLBARHETSVISION
Visionen för Knauf Danogips är att vara en del av något större. Allt vi producerar
påverkar världen omkring oss, oavsett om det handlar om att våra gipsskivor blir
till en vägg i förskola, ett tak i en operationssal eller ett golv i studentlägenhet.
Tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra aktörer kan vi skapa en
bättre, mer ekonomiskt gynnsam och hållbar framtid.
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 FN:s Agenda
2030 samt Bygg- och anläggningssektorns färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för att bli
klimatneutrala till år 2045.
Våra arbetssätt ska genomsyras av en vilja att göra det ”lilla extra”: vi ska
ständigt förbättras och 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 samtidigt kunna
bidra till ett hållbart samhälle.

För att det
lilla extra kan
göra den stora
skillnaden.

De grundläggande värderingarna gäller inom hela Knauf-gruppen och bygger
på fyra hörnstenar som ger vägledning för vårt sätt att tänka och agera.

MENSCHLICHKEIT
• Agera med socialt ansvar
• Spela en aktiv roll på Knauf

ENGAGEMANG
• Få våra medarbetare att växa
och utvecklas

• Bygg upp en inkluderande
Knauf-gemenskap

• Njut av att sträva för att bli bäst

• Behandla varandra rättvist och
respektfullt

• Uppmuntra folk att ta ansvar

PARTNERSKAP

• Gör det ”lilla extra”

ENTREPRENÖRSKAP

• Ta individuellt ansvar och fatta beslut

• Tänk och agera ”utanför boxen”

• Uppmuntra nya idéer

• Driv på förändring och innovation

• Etablera och behålla ömsesidig tillit
och lojalitet

• Var pragmatisk och ta kalkylerade risker
• Ta initiativ och var resultatinriktad

• Agera som ett team
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SARA ÄR
MRS. HÅLLBARHET
De senaste åren har hållbarhet blivit allt viktigare för Knauf
Danogips. En av de mest drivande i frågan är produkt- och hållbarhetspecialisten Sara Ervasti. Hennes uppdrag är att samordna
arbetet och se till att produkterna följer branschens alla miljökrav.
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”Hållbarhet är lika viktigt som
vilken annan parameter som helst”

Förra årets omorganisation gjorde att
Sara Evasti, Knauf Danogips-medarbetare sedan 26 år, fick en ny tjänst:
produkt- och hållbarhetspecialist.
Rollen, som inte funnits tidigare, togs
fram för ett större helhetsgrepp kring
hållbarhet och för att Knauf Danogips
enklare skulle kunna följa de nya
branschkraven.

Varierande tjänst
Saras arbete innefattar många olika
delar. Framför allt fokuserar hon på
produkter och ser till att de finns registrerade i de många olika portaler
som branschen kräver.
– För att våra produkter ska få finnas
med i exempelvis byggnader som ska
Svanenmärkas krävs vissa kriterier.
Våra gipsskivor uppfyller dessa och
jag ser till att de finns med i rätt
register så de kan användas, berättar
Sara.
Mycket av Saras tid går till att
samla in fakta och information kring
handelsvaror och material. Så fort
ett inköp görs måste Sara få in all
miljöinformation för att sedan kunna
göra bland annat produktdatablad
och livscykelanalyser.

Hygienfaktor
Sara som har jobbat länge i branschen
märker en stor skillnad på intresset
för hållbarhet. Förut var bara en liten
HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

del av branschen engagerad i frågan
men i dag är det i stället en självklarhet hos de flesta företag.
– Det är en helt annan bredd på det
idag än var det var förr. Hållbarhet
är lika viktigt som vilken annan
parameter som helst och oavsett om
vi ska utveckla en ny produkt eller
köpa in material så måste vi ha
hållbarhet med i beräkningen.

Stort intresse internt
Sara märker också av ett ökat
intresse för frågan internt. En gång
i månaden hålls ett forum där
representanter från verksamhetens
alla olika avdelningar träffas och
diskuterar aktuella insatser.
– Jag är samordnare för forumet och
ser till att vi hjälps åt, och att vi undviker att arbeta i silos. Det är viktigt
att alla får komma tills tals.
Även övriga anställda på företaget
är väl informerade om hållbarhetsarbetet. Sara håller regelbundet presentationer för de anställda där hon
berättar mer om företagets strategi
och hur arbetet ser ut rent konkret.
– De flesta vet inte om att vi jobbar
så aktivt med hållbarhet och när jag
presenterar märker jag att många
tänker ”men oj, här händer det ju en
hel del”, det är kul att se!
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VÅRA MÅL – EN DEL
AV AGENDA 2030
År 2015 antog ledarna för världens länder en ny global
utvecklingsagenda, Agenda 2030. Genom denna har
FN:s 193 medlemsländer förbundit sig till att uppnå
17 globala mål fram till 2030.
Vi på Kanuf Danogips har tagit avstamp i dessa mål när vi har utvecklat
vårt eget hållbarhetsarbete. Vi följer och stödjer förstås samtliga
17 mål, men fem av dem är av extra stor vikt för oss: områden där
vi genom vår verksamhet kan göra stora insatser.
Det är tydligt att bygg- och anläggningssektorn har en betydande
roll i arbetet med att minska jordens klimatpåverkan och vi ställer oss
bakom dess färdplan mot fossilfritt byggande. Vi arbetar aktivt för
att bli klimatneutrala till år 2045. Med verktyg som livscykelanalyser identifierar vi fokusområden för vårt hållbarhetsarbete och våra
egentillverkade produkter har tredjepartsverifierad EPD. Tillsammans
med externa partners arbetar vi för att utveckla cirkulära lösningar
inom byggbranschen med fokus på våra produkter och tjänster.
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VÅRA UTVALDA FN-MÅL
Följande fem FN-mål är extra viktiga för oss på Knauf Danogips och spelar en betydande
roll i vårt hållbarhetsarbete. Till varje mål har vi kopplat åtgärder som är betydelsefulla
vägvisare i vårt arbete.
ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Bedriva intern utbildning inom hållbarhet och andra områden som
främjar såväl ekonomisk tillväxt som en god tillvaro i arbetet.
HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Fortsätta med att bedriva produktutveckling som sker efter våra kunders behov och i linje med vår hållbarhetsstrategi.
HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Utveckla och producera hållbara produkter som bidrar till
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.
HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
Öka andelen återvunnet gips. Ta fram hållbara och miljövänliga
förpackningar. Sträva mot miljövänlig energi i tillverkningen.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

Klimatneutrala

2045

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Långsiktigt arbeta för att utveckla ett grönare sortiment.
Minska CO2-utsläppen genom optimering av logistik och transport.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021
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1.
HÅLLBARA
LÖSNINGAR
GÖR SKILLNAD
Detta huvudområde handlar om att ta ansvar för
framtiden genom att tillverka och utveckla hållbara
produkter, tjänster och lösningar på ett ansvarstagande sätt. Vårt mål är att minska klimatavtrycket
i hela vår verksamhet och kontinuerligt förbättra
våra processer.
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DET NATURLIGA VALET
Gips är ett naturligt material. Det består av mineralet gipssten som finns tillgängligt
under marken. Människan har använt gips som byggnadsmaterial i mer än 5 000 år.
Redan de gamla egyptierna använde sig av gipsblock när de byggde sina välkända
pyramider och genom historien har gips används på ett flertal ställen, bland annat
i kända dekorationer och utsmyckningar.
Gipsskivor i liknande form som de används idag
har varit en del av byggnadsindustrin i över
100 år. Redan 1894 fick amerikanen Augustine
Sackett patent på den första gipsskivan. På Knauf
Danogips har vi nyttjat den ädla byggnadskonsten sedan början av 1930-talet då vårt familjeföretag först såg dagens ljus.

Retur- och industrigips i
produktionen
I dagens produktion består majoriteten av vår tillverkning av industrigips och returgips. Industrigips
framställs ur restprodukter från rökgasreningen vid
ett kolkraftverk. Istället för att leda den skadliga
svaveldioxiden ut i atmosfären tas den till vara på
och bildar kalciumsulfat som sedan används vid
tillverkningen av gips. Flera av de gipsskivor vi
producerar idag i Åhus består av 90 % industrigips och 10 % returgips. Vår målsättning är att

16

Hållbara lösningar gör skillnad

inom kort kunna leverera gipsskivor med minst
20 % returgips. Förutom gips och vatten består
våra gipsskivor av 100 % återvunnen kartong.
Inga farliga ämnen eller emissioner, vilket gör
våra gipsskivor till ett klimatsmart alternativ.

Bidrar till en bättre inomhusmiljö
De färdiga gipsskivorna har också en mängd
andra fördelar när de väl är monterade. Skivornas uppbyggnad möjliggör att de är speciellt
lämpliga att använda i ljudisolerande konstruktioner. Gipsskivan har en låg böjstyvhet och en hög
egenvikt vilket bidrar till en ljuddämpande effekt.
Byggnader med gipsskivor ger även ett betydande
brandskydd då skivorna innehåller kristallbundet
vatten som ger dem dess utmärkta brandegenskaper.

VI LÖPER LINAN UT
I hamnen i Åhus producerar vi flertalet av våra gipsskivor. Arbetet pågår dygnet runt, kvadratmeter efter
kvadratmeter. Produktionen är vår viktigaste komponent
och allt eftersom bolaget växer sätts högre krav på tillverkningen, både vad gäller kvalitet och fart. För att vara
ett konkurrenskraftigt bolag med attraktiva produkter är
ett hållbarhetstänk i vår produktionslinje nödvändigt.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021
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MILJÖTÄNK I ALLA LED
Våra betydande miljöaspekter är energiförbrukning
vid tillverkning, uppkomsten av avfall i vår produktion samt transporter i verksamheten och till kunder.
Vi arbetar aktivt med att reducera den negativa
miljöpåverkan som sker genom vår verksamhet.
Anläggningen i Åhus är tillståndspliktig och tillsammans med Kristianstads kommun samverkar vi för att
bli bättre på att uppfylla de villkor som finns i vårt

tillstånd samt övriga lagkrav.
Inom Knauf Danogips arbetar vi ständigt med
att förbättra tillverkningsprocessen för att minska
energianvändningen. Vi köper utsläppsrätter som
används för att finansiera miljöprojekt och vårt
CO2-utsläpp blir årligen granskat och verifierat
av tredje part. Våra transporter till kund optimeras både vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt.

VIKT KG/M 2
KG CO 2EKV/M 2
		A1-A3

KG CO 2EKV/KG
A1-A3

CLASSIC BOARD

8,6

1,56

0,18

LIGHT BOARD

6,7

1,52

0,23

ULTRA BOARD

11,9

2,02

0,17

SECURA BOARD

13,0

2,81

0,22

HUMIDBOARD 2.0

9,0

2,05

0,23

CLIMA BOARD

7,2

1,53

0,21

WEATHERBOARD 365

7,3

2,29

0,31

PRODUKTSPECIFIK KLIMATDATA
HJÄLPER BYGGHERREN
Från 1 januari 2022 inför
regeringen ett nytt krav på
klimatdeklaration för alla nya
byggnader. Detta innebär att
ansvariga byggherrar måste
redovisa byggnadens klimatpåverkan till Boverket. När
klimatdeklarationen ska göras
kan generiska klimatdata från
Boverkets klimatdatabas eller
specifika klimatdata användas. Generiska värden från
Boverkets klimatdatabas är
konservativt satta och har ett
visst påslag på det värde som
beräknats för produktgruppen.
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Därför är det alltid bättre att
använda produktspecifika klimatdata för en byggprodukt i
stället för generiska klimatdata
när du ska göra en klimatdeklaration.
Detta har vi på Knauf Danogips tagit fasta på. Vi har utvecklat specifika klimatdata för
flertalet byggprodukter, såväl
byggskivor som stålprofiler.
Datan är tredjepartsgranskad
och följer gällande standarder.
Syftet med EPD:erna är att
underlätta för byggherrarna

samt att på ett transparent och
regelrättsätt visa produkternas
klimatdata. EPD:erna är tillgängliga för alla och du hittar
dem på vår hemsida.
Du laddar enkelt ner den du
vill ta del av.

100 %
ÅTERVINNINGSBAR

ULTRA BOARD –
EN STARK SKIVA FÖR
HÅLLBARA BYGGEN
När du bygger med gips får du ett miljövänligt och hållbart
byggmaterial som är 100 % återvinningsbart. Ultra Board består
till största delen av en återvunnen restprodukt, industrigips, samt returgips. Kartongen på Ultra Board är tillverkad av återvunnet papper.
Därtill är gipsskivan miljövarudeklarerad (EPD).

TRANSPORTER –
INGA MIL I ONÖDAN
Distribution är en viktig komponent och med hjälp av ett transportplaneringssystem optimeras våra leveranser både vad gäller lastfyllnadsgrad och rutt. Genom att uppmärksamma våra kunder på hur våra leveranser optimeras hjälper vi dem att lägga beställningar som går i linje med vår transportstrategi. På så sätt
minskar vi miljöpåverkan i transportledet.
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ENERGIEFFEKTIVITET ÄR
EN VIKTIG UTMANING ...
... och vi arbetar hårt för att minimera vår miljöpåverkan.

Energianvändningen är en
av de viktigaste utmaningarna för ett hållbart samhälle och vi strävar efter
att påverka miljön i så liten
omfattning som möjligt. Vi
ser en kraftig ökning under
2020 vilket orsakats av att
vi fick byta huvudråvara
till en annan som är mer
energikrävande i produktionsprocessen.

Energianvändning kWh per produktionsenhet
6,6

6,2

5,8

5,4

5,0

2016

2017

2018

2019
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SÅ GÅR PROCESSEN MED RETURGIPS TILL
1.

8.

Kund köper
Knauf Danogipsgipsskiva

2.

Gipsskivan sätts
upp på bygget

3.

Gipset återanvänds i skivproduktionen

Byggandet medför skivspill

4.

7.

Skivspill
tas omhand i
retursäckar

Skivspillet mals
ner och torkas

6.

Innehållet
granskas och
godkänns

20

Hållbara lösningar gör skillnad

5.

Retursäckarna
körs till fabriken
i Åhus

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

FÖRBÄTTRADE PROCESSER –
ETT STÄNDIGT PÅGÅENDE ARBETE.
Knauf Danogips arbetar ständigt med att genomlysa våra processer. Syftet är att öka
kundnyttan samt förtydliga och effektivisera våra interna arbetssätt.

Kvalitet

Vid godkännande av leverantörsfakturor och krediteringar till kunder gäller fyra ögon-principen.

Som leverantör av byggmaterial har vi både kunders förväntningar på vår verksamhet och nationella/europeiska krav på våra produkter och system.
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.

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.

Ständiga förbättringar

Knauf Danogips förväntar sig att dess leverantörer följer
tillämpliga lagar och förordningar gällande korruption,
mutor, bedrägerier och förbjudna affärsmetoder.

Knauf Danogips har fokus på ständiga förbättringar och
har tagit fram ett ramverk för hur förbättringsarbetet ska
bedrivas i Knauf-koncernen. Vårt arbete revideras av
utbildade personer inom koncernen. Vi kan konstatera att
vi har gjort framsteg och vår mognadsgrad är större än
tidigare år.

Riskhantering
För att ständigt förbättras och uppnå ett hållbart företagande krävs det att risker i omvärlden identifieras.
De omvärldsfaktorer som påverkat oss mest 2021 är
Covid-19, 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.
För att begränsa 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
Knauf Danogips 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.

Knauf Danogips förväntar sig att dess leverantörer
följer tillämpliga nationella, internationella lagar och
förordningar, inklusive Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s allmänna förklaring om mänskliga
rättigheter, branschstandarder och alla andra relevanta
rättsliga direktiv. Skulle lagkraven eller andra föreskrifter
i enskilda länder där leverantören är verksam avvika
från vår policy desto strängare skall ILO och FN:s direktiv följas.
Inom Knauf Danogips finns policy avseende handel
med kunder, leverantörer och länder, där det finns
koppling till terrorism. Denna policy innebär att vi inte
ingår affärsavtal med kunder och leverantörer som kan
misstänkas ha koppling till terrorism. Det innebär att
affärspartners från länder, där man kan misstänka kopplingar till terrorism blockeras centralt i vårt affärssystem
och därmed omöjliggör handel med dessa. Detta gäller
till dess att utredning genomförts, för att försäkra sig om
att affärspartnern uppfyller Knauf Danogips krav.
Genom årlig leverantörsbedömning utvärderar vi våra
leverantörers prestationer mot Knauf Danogips centrala
uppförande kod.
Utifrån leverantörsbedömningens poängsystem görs en
sammanställning som ligger till underlag för arbetet med
ständig förbättring.
Kontroll avseende efterlevnad av vår policy avseende
korruption, affärsetik samt uppförandekod är en punkt på
ledningens genomgång för att på så sätt hålla ledningen
underrättad om hur arbetet går.
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2.
MEDARBETARE
SOM MÅR BRA
Detta huvudområde handlar om en hållbar företagskultur, med en trygg och säker arbetsplats som leder till
engagemang och ständig förbättring. Målet är att alla
ska ha en stimulerande arbetsdag där utveckling,
jämlikhet och mångfald är en självklarhet.
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ALLA ÄR EN DEL AV FAMILJEN
Knauf-familjen har vuxit sig stor. Det idag världsomspännande företaget lever dock fortsatt efter samma filosofi som alltid: personalen
är det viktigaste vi har, och alla är en del av familjen. Med bra
villkor och en stark gemenskap kan vi tillsammans skapa goda
resultat och de bästa lösningarna för våra kunder.
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DEN BÄSTA ARBETSGIVAREN
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där
säkerhetsfrågor och kontinuerlig utveckling av personalen
har hög prioritet. Vi följer internationella arbetarorganisationens deklaration från 1998 om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Våra arbetsplatser ska
vara fysiskt, psykiskt och socialt sunda där alla behandlas
lika och har möjlighet till välmående och att få vara sig
själva. Arbetet mot en säker och hälsosam arbetsplats är
ständigt närvarande.
En medarbetarundersökning genomförs regelbundet.
Resultatet kommuniceras och diskuteras i arbetsgrupper
inom varje avdelning och en åtgärdsplan tas fram för
att skapa engagemang, trivsel och produktivitet. Friska

och välmående medarbetare presterar bättre och ger en
framgångsrik verksamhet. Alla anställda erbjuds årligen
friskvårdbidrag samt regelbunden hälsoundersökning.
Samtliga medarbetare har personliga utvecklingsplaner
och erbjuds interna utbildningar om kvalitet, produkter,
system och hållbarhet. Knauf Danogips har ett internt
ledarskapsprogram för alla chefer och ledare. Att kunna
växa inom företaget ser vi som en självklarhet och för
den anställde finns det många möjligheter att utvecklas i
sin roll, oavsett om det rör en tjänst i produktionen eller
på kontoret. På flera håll i organisationen finns det exempel på medarbetare som börjat i en roll för att sedan
förflytta sig till en annan.
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UPPFÖRANDEKOD
Knauf Danogips har utarbetat en uppförandekod.
Den ska alla anställda ha som vägledning i det
dagliga arbetet.
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. Årlig repetition av uppförandekoden genomförs
i planerat intervall med samtliga anställda.
Knauf Danogips värderingar, uppförandekod och ledarskapsprinciper
är en viktig del av vår företagskultur. Det ingår i chefsansvaret att säkerställa att de efterlevs och följs upp på individnivå i de årliga medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare, som även dokumenteras.
I medarbetarundersökningen för 2021 var en av frågorna huruvida
man upplever att: ”Alla på det här företaget behandlas rättvist oavsett
individuella skillnader som etnisk bakgrund, ras, ålder, handikapp,
sexuell läggning, kön eller könsidentitet.” Resultatet blev 4,39 på en
5-gradig skala.

FÖR

Föregå med
gott exempel

Uppmuntra
initiativ

Kommunicera
uppskattande

ME

26

AGEMANG

Visa
riktningen

ENG

E TA G E A N D E

ERSKAP
PA RT N

De fyra grundste narna ger en tydlig
vägledning för hur
samtliga medarbetare
inom Knauf-koncernen
förväntas agera.

DM ÄNSKLIGHET

Medarbetare som mår bra

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

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 vi ser det som en självklarhet att
stödja och respektera mänskliga rättigheter.
Vi och våra leverantörer respekterar, som ett minimum,
gällande lagar i de länder där vi bedriver verksamhet.
Alla anställda inom Knauf Danogips 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.
Mångfald och jämlikhet är två viktiga hörnstenar som
vi arbetar aktivt med inom verksamheten. Vi har en
nolltolerans mot alla typer av diskriminering. Hos oss är
alla lika värda och lika viktiga oavsett kön, etnicitet,
religion, utbildning eller yrke. Våra utfästelser och mål
finns dokumenterade i vår jämställdhetsplan.

Knauf Danogips förväntar sig att dess leverantörer
erkänner sina arbetstagares grundläggande rättigheter och förbinder sig att respektera dem och behandla
arbetstagare med värdighet och respekt, i enlighet med
det internationella samfundets förståelse. Leverantörerna
skall särskilt följa följande bestämmelser:
•

Fritt val av anställning

•

Inget barnarbete

•

Ersättning och förmåner

•

Antal arbetstimmar

•

Icke-diskriminering

•

Föreningsfrihet och rätt till kollektivförhandlingar

•

Hälsa och säkerhet

•

Arbetsvillkor
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DIGITALT SYSTEM ÖKAR SÄKERHETEN HOS CHAUFFÖRERNA
I Knauf Danogips fabrik i Åhus produceras stora mängder gipsskivor. Varje dag passerar lastbilar från hela
Europa fabriken för att både lossa och lasta gods. En
viktig process där framför allt säkerheten är i fokus.
När chaufförerna anlänt till fabriken i sina lastbilar
är det viktigt att de tar del av de villkor som gäller för
lossning och lastning. När villkoren lästs igenom får
chauffören tillgång till de dokument som behövs för att
kunna genomföra processen.
Tidigare fick chaufförerna ta del av villkoren manuellt
genom en broschyr med information på svenska och
engelska men idag finns i stället all information konkret
samlat på en digital pekskärm. Här kan chaufförerna
smidigt välja vilket språk de vill ha information på och
sedan i några få steg läsa om säkerheten och arbetsgången på sitt modersmål.
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Säkert och effektivt
arbetsflöde gynnar hela
produktionskedjan
När alla steg är lästa och godkända skrivs de nödvändiga dokumenten ut och chaufförerna kan fortsätta
processen.
Genom att digitalisera processen sparas inte bara tid,
risken för säkerhetsfel minskar också. Chaufförerna får
informationen enkelt och smidigt samtidigt som de inte
behöver oroa sig för några språkbarriärer. Det resulterar i en säker och effektiv process som gynnar hela
produktionskedjan.

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET
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 ISO 45001. Det betyder regelbundna besök av externa revisorer som
genomlyser vårt arbetsmiljöarbete.
Under 2021 har vi rapporterat mer än 2000 händelser
(inklusive bra och förebyggande åtgärder) men tyvärr
även en allvarlig olycka med sjukfrånvaro.

Vi har kontinuerliga möten med skyddskommittén
och skyddsronder för att identifiera risker och åtgärda
dessa. Skyddskommittén deltar i planeringen av vårt
arbetsmiljöarbete och följer även upp effekten av våra
åtgärder, detta 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 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. Däri kan vi följa och säkerställa att allt blir
hanterat på rätt sätt. Medarbetarna uppmanas att alltid
rapportera händelser.
Arbetsmiljörapporteringen är mycket viktigt, då den ligger
till grund för förbättringsarbetet avseende säkerhet. Målet
var att ha noll olyckor med sjukfrånvaro samt att registrera minst 1500 händelserapporter.

Säkerhetsrapportering
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Under 2021 har vi
rapporterat mer än 2000
händelser (inklusive bra
och förebyggande åtgärder) men tyvärr även
en allvarlig olycka med
sjukfrånvaro.
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Jag får chans att utvecklas,
både personligt och inom företaget.
Det finns alltid möjligheter här
och jag får vara delaktig i väldigt
många olika områden.
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23 ÅR AV PERSONLIG
UTVECKLING
En måndagsmorgon 1998 satte den då 15-åriga Christian Andersson sin fot på
Knauf Danogips fabrik i Åhus för första gången. Nu, 23 år senare, är han fortfarande
kvar. Efter första sommarjobbet har rollerna av avlöst varandra och idag titulerar han
sig som underhållsingenjör.
Det hela började för 23 år sedan när Christian
som femtonåring fick sommarjobb på Knaufs fabrik i Åhus. Arbetsuppgiften var enkel, att limma
fast isolering på gipsskivor. Efter två somrar var
det dags att byta plats. Den nya placeringen blev
i stället i stålhallen där han fick plocka stålprofiler.
– Efter att jag hade varit ute i stålhallen började
jag på utlastning med att lasta lastbilar med
kundorder. Efter fem år där bytte jag till produktion på uttaget där jag blev kvar tills 2018, säger
Christian.

Arbetsledare
Under 2018 får Christian möjligheten att bli
arbetsledare för ett helgskift i produktionen. I
rollen har han ansvar för nio personer och ser till
att arbetet flyter på som det ska. I samband med
tjänsten går han också regelbundna ledarskapsutbildningar som företaget arrangerar.
– Jag tycker att ledarskap är väldigt spännande.
Det är fruktansvärt roligt att lösa uppgifter tillsammans med en grupp och det är väldigt kul att se
andra ta ansvar och utvecklas.
Efter ett år som arbetsledare tvingas helgskiftet
läggas ner samtidigt som fabriken letar efter en ny
produktionstekniker. Christian söker tjänsten och får
den. För att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt
behövs en utbildning. Knauf Danogips ordnar med
en LEAN-utbildningsplats på Chalmers i Göteborg.

– Under ett halvår var jag på föreläsningar i Göteborg tisdag till torsdag en gång månaden, därtill
hade jag mycket hemuppgifter på kvällar och helger.

Underhållsingenjör
Efter bara 12 månader i rollen som produktionstekniker är det dags att ta ytterligare ett kliv i
karriären. Under 2020 blir Christian befordrad till
Underhållsingenjör och tillsammans med sitt team
på nio personer sköter han fabrikens maskiner.
– Det bästa med Knauf Danogips är att jag får
chans att utvecklas, både personligt och inom
företaget. Det finns alltid möjligheter här och jag
får vara delaktig i väldigt många olika områden.
Trots 23 år i bagaget har Christian inga planer
på att lämna Knauf Danogips. Han trivs väldigt
bra på företaget och känner en stor gemenskap
med de andra medarbetarna.
– Det är ett väldigt familjärt företag. Alla känner
alla. Det gillar jag!
I framtiden hoppas han kunna utveckla sin
ledarskapsförmåga ännu mer och han är inte
främmande för att byta tjänst på nytt. Hur många
roller Christian hinner med under sin tid på Knauf
Danogips återstår att se men det mesta tyder på
att det inte slutar här.
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3.
ETT VÄRDEFULLT
SAMHÄLLE
SOM LEVER
Detta huvudområde tar verkligen fasta på att vara
en del av något större: att stötta samhället och våra
kunder i både stort och smått. Målet är ett vara en
modern och levande organisation som bidrar till
samhällets framtida utveckling.
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Ett värdefullt samhälle som lever
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VÅRT MÅL:
SKAPA KUNDVÄRDE
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. Därför satsar vi på en stark säljkår,
kundservice och teknisk support. Vi hjälper våra
kunder hela vägen som konsulter för att minimera
överförbrukning, minska byggkostnaden och förbättra produktiviteten. ”Building better together”
är vårt kundlöfte. Vi erbjuder utbildningar till våra
kunder i vårt utbildningscenter, vi deltar i samverkansprojekt för hållbart byggande, våra produkter
har heltäckande miljödokumentation (EPD) och vi
arbetar med innovation för att minska miljöpåverkan
i våra produkter och system.

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 2021 uppnådde vi 97,8 %. Målet är att
uppnå 98 % i en samlad bedömning.

Under 2021 var 97,8 % av våra
ordrar perfekta, det vill säga att
de levererade rätt saker i rätt tid
samtidigt som fakturan var korrekt.

97,8 %
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EN VIKTIG DEL AV BYGDEN
När produktionen startade för drygt 40 år sedan var arbetarna få, men under årens
lopp har både verksamheten och personalstyrkan utökats. I dag är Knauf Danogips en
av Åhus största arbetsgivare. De flesta medarbetarna är hemmahörande i kommunen,
men många reser också till jobbet från närliggande kommuner.
Idag har vi en betydelsefull roll för Åhus samhälle.
Förutom att vara en av kommunens största arbetsgivare
bidrar Knauf Danogips till den lokala företagsverksamheten i Åhus. Genom långsiktigt fokus på tillväxt och
resultatförbättring bidrar vi med ekonomisk tillväxt i
regionen.

Sponsring och engagemang
Vi är mer än produkterna vi producerar och på Knauf
Danogips vill vi bidra till ett bättre samhälle även

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

utanför de områden som rör vår verksamhet. Genom att
engagera oss i olika organisationer och föreningar kan
vi som företag ge tillbaka till världen runt omkring oss:
ett sätt att visa medmänsklighet, men också ett sätt att
lära sig mer om vårt samhälle.
Nya infallsvinklar och ny kunskap hjälper oss i vårt
dagliga arbete och på resan mot en mer hållbar
framtid.
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RÖRELSEGLÄDJE MED KDFF
För Knauf Danogips är det viktigt att vara en del av samhället runt omkring. Genom att
stötta KDFF och projektet After School bidrar vi till att utveckla ungdomsidrotten och få
fler barn i rörelse.
Projektet After School har funnits i Kristianstad kommun en
längre tid och innebär inspirerande aktiviteter direkt efter
skoltid. KDFF har sedan en tid
tillbaka varit en del av projektet
och en dag i veckan besöker
tränare och A-lagsspelare en
grundskola i Kristianstad för att
bedriva fotbollsträning för tjejer
i åldrarna sex till elva år.
– Det handlar om att ta bort
hindren och göra träning mer
lättillgänglig. Vi kommer ut till
dem och de behöver inte bli
skjutsade eller ta bussen själva,
säger A-lagsspelaren Mia
Carlsson.

Fyra skolor deltar

Träningen pågår i en timme
och tjejerna får då lära sig enklare teknikövningar samt spela
olika typer av smålagsspel.
Träningarna hålls en gång i
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Ett värdefullt samhälle som lever

veckan under hela höstterminen
och projektet bedrivs på Antonskolan Blekedamm, Antonskolan
Österäng, Centralskolan och
Parkskolan. Uppslutningen brukar vara god och beroende
på skola består gruppen av
35–40 deltagare.
– Det är fantastiskt att det
kommer så många. Jag tror att
tjejerna känner att vi är där
bara för deras skull och att det
inte finns några pojkar som
tar energi. Det skapar ett bra
självförtroende hos dem.
Tjejerna på skolorna tycker att
det är spännande att få träffa
A-lagsspelarna och lära sig mer
om damfotboll. Att det till exempel är fullt möjligt för en tjej att
leva på att endast spela fotboll
är det många som inte vet om.
– De tycker att det är häftigt
att vi spelar fotboll på heltid,

att vi har det som ett jobb. På
skolorna får vi chans att visa
upp oss och skapa relationer
som sedan gör att eleverna
kanske kommer och tittar när
vi spelar.

Lyfta föreningslivet

Syftet med projektet är få fler
barn att engagera sig i föreningslivet. Mia berättar att flera
av tjejerna har börjat spela
fotboll i KDFF:s ungdomslag
men att det egentligen inte
spelar någon roll vilket lag de
väljer att engagera sig i.
– Det behöver verkligen inte
vara fotboll som de väljer att
börja med, huvudsaken är att
de hittar ett sätt att röra på
sig och det kan vara i vilken
förening som helst.

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

STARKA TILLSAMMANS
På Knauf Danogips vet vi hur långt man
kan gå tack vare gemenskap. Att vara
trygg är en förutsättning för att kunna
utvecklas som person. Och trygg, det
blir man i ett sammanhang där fokus
ligger på människan, inte prestationen. Det är mot den bakgrunden,
social hållbarhet, vi har valt att
engagera oss i flertalet lokala ungdomsföreningar. Med vårt sponsorskap vill vi stötta de
många eldsjälar runt om i klubbar och föreningar som
arbetar för att skapa trygga, harmoniska och starka
individer. Som dag in och dag ut skapar gemenskap för våra unga.
Oavsett om det handlar om produktion av gipsskivor, dans eller fotboll:
tillsammans är vi starka.

ÅHUS BEACHHANDBOLL
Knauf Danogips sponsrar stolt Åhus Be achhandboll Festival, en glädjefylld folkfest
för alla. Sveriges mest kända och uppskattade sommarevenemang inom barn-, ungdomsoch seniorhandbollen.
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