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A N S VA R S A RB ET E M E D L Å N G T R A D I T I O N

Företaget Kvänum ligger placerat i orten med samma namn, ett samhälle i västra Sverige präglat av tradition, jordbruk och skogsmarker sedan generationer. Under nästan ett sekel har vi här i Kvänum arbetat
med naturliga råvaror och stoltheten i det äkta hantverket har resulterat i inredningar av högsta kvalitet i
ett naturnära formspråk. Vi har naturen mycket att tacka för.
Med kärleken till hantverket och till människorna bakom hantverket så djupt rotad i företagets värderingar, har hållbarhetsarbetet och ansvarsarbetet alltid varit en naturlig del av Kvänum. Vårt ansvarstagande
genomsyrar allt vi gör och omfattar såväl våra produkters kvalitet som, val av material, produktionsmetoder, leveranssäkerhet, återvinning och medarbetarnas välmående. Vi vill ta äkta ansvar och via våra
produkter förmedla det äkta ansvaret. Denna skrift är framtagen för att belysa hur vi på Kvänum tar det
ansvaret; vårt tack till naturen och människorna.

K VÄ N U M S H Å L L B A RH ET S P O L I C Y

• Att arbeta för en bättre miljö är ett fortlöpande och prioriterat arbete integrerat i vår huvudverksamhet genom organisation, ansvarsområden och rutiner.
• Miljöarbetet präglas av en ambition till ständig förbättring med prioritering till de områden som har
störst miljöpåverkan.
• Medarbetare ska regelbundet utbildas och motiveras för att arbeta så miljömässigt ansvarsfullt som
möjligt.
• Mål och resultat ska följas upp kvantitativt och öppet för att tydliggöra och bekräfta vårt arbete.
• Företaget ska verka för att inköp av råvaror, interna produktionsprocesser, val av underleverantörer
och frakter genomförs med balans mellan miljö- och ekonomiska målsättningar.
• Farliga produkter förvaras och hanteras så att olycksrisker för medarbetare eller natur minimeras.
• Företaget ska ha goda relationer med myndigheter och noggrant följa gällande lagar och föreskrifter.
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K VÄ N U M O C H D E G LO B A L A
H Å L L B A RH ET S M Å L E N
2015 antog världens ledare i FN:s generalförsamling Agenda 2030 som utgör en färdplan för hållbar utveckling. Agendan omfattar 17 mål och 169 delmål som fram till 2030 ska uppnås i syfte att utrota extrem
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen.
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Figur 1. De globala hållbarhetsmålen

Kvänum är medlemmar av Trä- och möbelföretagen, TMF, som har kartlagt vilka av de globala målen
som dels TMF som branschorganisation men även medlemsföretagen har ansvar för och möjlighet att
påverka. Dessa väsentliga mål redovisas i figur 2 och i denna skrift kopplar vi ihop Kvänums ansvarsarbete
med de globala mål TMF har bedömt vi som företag har ansvar för.
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Figur 2.De globala hållbarhetsmål TMF har bedömt medlemsföretagen har ansvar för och möjlighet att påverka.
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God hälsa och Välbefinnande & Jämställdhet
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Våra värderingar bygger på att vi är personliga och engagerade vilket genomsyrar allt vi gör. Ärlighet och
uppriktighet, respekt för varandra och affärsmässighet är andra Kvänumvärderingar som har stor inverkan
på de hållbarhetsmålen God Hälsa och välbefinnande och Jämlikhet. Följande Kvänumaktiviteter ser vi
som helt självklara delar i detta arbete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trivsam och säker produktionsmiljö
Arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete
Individuella medarbetarsamtal
Friskvårdsstöd och företagshälsovård
Arbetskläder och skyddsskor
Nödlägesberedskap och krisstöd
Skyddskommitté och skyddsombud
Systematisk uppföljning frisknärvaro och övertidstimmar
Eftersträva en jämlik arbetsplats
Gott samarbete med de fackliga organisationerna GS och Unionen

För oss på Kvänum är det inte bara viktigt att alla våra medarbetare har goda arbetsvillkor och en trivsam
arbetsmiljö; vi vill att varje medarbetare känner sig engagerad i sitt arbete. Ärlighet varar alltid längst och
vi tror att om människor är ärliga skapas inte bara viktig dynamik för rätt beslut utan uppriktiga medarbetare ett tecken på engagemang för varandra och för våra produkter.
Vi vill att anställda stannar länge och hjälper gärna den anställde som vill pröva på något nytt hos oss.
Inget gör oss stoltare än att få se en medarbetare som genom eget engagemang och vårt stöd med kompetensutveckling och samtal hittar en ny roll hos oss.
Respekt för varandra är en annan viktig Kvänumvärdering, vilket handlar om ömsesidig kommunikation
och samarbete, men också om ansvar. Den kvartalsvisa informationen till alla medarbetare inom Kvänum
websänds, både direkt och i efterhand, så att alla får samma möjlighet att få till sig viktig information.
Nya välkomnar vi till oss med gedigna introduktionsprogram och alla har ett personligt ansvar för att man
känner sig välkommen hos oss. I våra fina och rymliga lunch- och fikautrymmen, under gemensamma
sommarluncher, julbord och andra trevliga tillställningar lär vi känna varandra ännu bättre för att vi på
riktigt ska kunna leva våra värderingar.
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Här syns Rune Jonsson, Göran Svensson, Karl-Erik Johansson och Gustav Johansson. Gustav Johansson grundade
Kvänum 1923. På Kvänum stannar man länge; 15 % av Kvänums arbetsstyrka har en anställningstid på mer än
20 år och 23 % mer än 10 år.
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God utbildning för alla
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Förutom att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet är utbildning inom svensk träindustri en
viktig framgångsfaktor inte bara för Kvänum utan för svensk träindustri som helhet. Det finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande 10 åren i svensk träindustri och denna kompetensförsörjning
utgör en stor utmaning för hela branschen.
Kvänums snart 100-åriga erfarenhet av äkta hantverk ger i detta sammanhang att vi har en viktig samhällsroll och ansvar i att säkerställa att hantverksmässiga tillverkningsmetoder lever vidare. Inte bara för
vår egen skull, utan som en pusselbit i svensk kulturhistoria. Här följer några exempel på Kvänums unika
kompetenser:
• Våra traditionella inredningar med innanförliggande luckor har lådfronter och luckor infällda i stommen och utanpåliggande sockel, allt enligt äkta historiskt manér.
• Våra ramluckor monteras för hand i en formstabil konstruktion med gerade hörn. Ram och fyllning
limmas ihop till en komplett enhet vilket ger en stabil och tyst lucka.
• Alla fanérade luckor kan mönsterpassas av våra skickliga fanérhantverkare.
• Våra kors- och krysspröjs är hantverksmässiga rariteter. Glaslisterna i vitrin- och spröjsskåpen är i trä
och är gerade vilket innebär att ett glas används för varje ruta – därmed undviks fönsterskrammel.
Spröjsen, både de horisontella och de vertikala, är utförda i ett stycke och saxade ihop. Helt enligt
traditionella metoder.
• Handmålning av luckor har blivit ett signum för våra traditionella kök med innanförliggande luckor.
Vi samverkar i ett Programråd tillsammans med Kinnarpsskolan och andra träindustriföretag i regionen
för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Kinnarpsskolan har en 3-årig gymnasieutbildning inom
träindustri. Eleverna där erbjuds praktik hos oss och i många fall även sommarjobb och tillsvidareanställning. Vi medverkar även vid Öppet Hus-aktiviteter vid gymnasievalet för att visa upp vår bransch och vårt
företag. Vi tar även emot praoelever i årskurs 8 och 9 från kommunen.
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Rent vatten och sanitet för alla & Hållbara städer och samhällen
RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Kvänum grundades 1923 av snickaren Gustav Johansson på den böljande Västgötaslätten och den faluröda
ursprungsbyggnaden står kvar på fastigheten med hyvelbänk och spån på golvet. Mycket har förstås hänt
sedan dess, men med denna långa historia och med naturen så nära inpå har miljöhänsyn i produktionen
alltid varit en naturlig del av Kvänum.
Stora delar av vår produktion är idag automatiserad men manuella produktionssteg kvarstår, för att säkerställa det äkta hantverk som är unikt för Kvänum. Vi arbetar kundorderstyrt i ett integrerat arbetsflöde
med moderna systemstöd, vilket minimerar risken för fel och onödig miljöpåverkan. Råvarorna utgörs
till övervägande delen av trä, fanér och högkvalitativt skivmaterial och vi är varsamma om våra exklusiva
råvaror som moderna formatsågar optimerar och där spill minimeras. Av det träspill som ändå uppstår,
tillverkar vi i Kvänum träbriketter som värmer upp våra lokaler.
Efter träbearbetningen ytbehandlas de flesta av produkterna i vår måleriavdelning. För att minimera utsläppen till luft från vår automatiserade lackeringslina, har vi installerat katalytisk rening och handmålning
sker med vattenbaserade färger. Under normala förhållanden är utsläppen till luft små och utsläppen till
vatten består enbart av normalt avloppsvatten och dagvatten. Lika varsamt som vi hanterar våra råvaror
och produkter, lika varsamma är vi om vår miljö.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

I familjeföretaget Kvänum hänger ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor tätt samman och är
varandras framgångsfaktorer. Kvänum som företag tar ansvar genom att driva verksamheten på ett sätt
som säkrar en långsiktigt god och trygg ekonomi. Genom att tänka långsiktigt möjliggörs investeringar i
kapacitetsökande, genomförandet av investeringar samt kvalitetshöjande och miljöförbättrande åtgärder.
Vilket i sin tur skapar trygghet för såväl kunder som för medarbetare och leverantörer.
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Hållbar industri, innovationer och infrastruktur &
Hållbar konsumtion och produktion
HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Det globala målet hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och hållbar konsumtion och produktion har kopplingar till hela Kvänums värdekedja – från den unika design Kvänumkunden efterfrågar till
utveckling och tillverkning av högkvalitativa produkter ger kunden den äkta Kvänumkänsla vi eftersträvar.
Idag talar man i detta sammanhang om behovet att skapa cirkulära produktflöden. I januari 2020 presenterade Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden, ett Vinnovafinansierat projekt som under åren
2015–2017 arbetat med att utveckla och testa koncept för cirkulära affärsmodeller, följande tumregler för
cirkulärt flöde:
• Har en design och en utvecklingsprocess som tar hänsyn till framtida förändringar t.ex. förändrade
estetiska, sociala, funktionella behov som kan uppstå över tid.
• Har en tillräcklig lång fysisk livslängd för att bli ekonomiskt lönsam för den aktör som ser potential i
en cirkulär affärsmodell där möbeln ingår.
• Är konstruerad för att kunna reparera och uppgradera komponenter där det behövs.
Dessa tumregler verkar vara framtagna för Kvänums affärsidé och produkter; äkta känsla och långsiktigt
hållbar kvalitet. Det viktigaste vi på Kvänum kan göra för en hållbar produktion och konsumtion är att
fortsätta göra det vi alltid har gjort; investera i kvalitet och tillverka inredningar som håller måttet och
åldras med stil.

Filosofi
Vår filosofi är enkel. Det enda som duger är äkta vara, form och funktion i skön förening. Vi vänder oss till den medvetna kunden. Det är inget att hymla med – vi
vill vara bäst på kök, bad och förvaring. Hos oss skulle den brittiske diktaren och dandyn känt sig som hemma – fick han välja hade Oscar Wilde kommit ut ur en
garderob från Kvänum.

Min smak är enkel. Jag nöjer mig alltid med det bästa – Oscar Wilde
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Hållbar Kvänumdesign

Kvänumkunden söker inte bara yppersta kvalitetsnivå utan även en unik design. Hållbar design innebär för
oss på Kvänum att vi blandar och ger, korsar och förädlar: Retro och Bistro, nu och då, trend och tradition,
cool and classic. Inredning som Kvänumkunden ska vara stolt över länge.
Vår luckkonstruktion är unik i köksbranschen men samtidigt vedertagen sedan flera decennier som den
bästa lösningen för exklusiva möbler. Tack vare luckornas formstabila konstruktion med massivträ, fanér
och kraftig möbelskiva påverkas de inte av naturliga fuktvariationer under året. Risken för skevhet och
sprickbildning blir minimal.
Här följer ytterligare några exempel på vad vi gör för att skapa den äkta kvalitativa och hållbara Kvänumkänslan:
• Kvänums inredningar präglas av förnybara naturmaterial – ek, ask, alm och valnöt från certifierat
skogsbruk. Träet kombineras med äkta läder, ull och bomull.
• All fanér kommer från finaste stock som väljs ut och kontrolleras manuellt för att ge det unika och
vacker mönstret Kvänumkunden efterfrågar.
• Kvänumkunden erbjuds att komma till oss i Kvänum för att se hur produktionen går till. Därmed
skapas optimala förutsättningar för att göra rätt från början.
• Fanér limmas kant i kant i en så kallad stumfog. Metoden kräver den senaste tekniken och ger ett
slutresultat av absolut högsta kvalitet.
• Detaljer i massiv obehandlad ek kommer från Visingsö.
• Alla luckor kontrolleras och putsas manuellt inför ytbehandling.
• Stommar tillverkas i en extra hög kvalitet med en kraftig 19 mm högdensitets möbelskiva eller skivor
i lamellträ som faneras.
• Våra innovativa inredningar har ett patenterat gångjärn med inbyggd och justerbar dämpning som
tar hänsyn till luckans tyngd.
• Alla överskåp monteras på en stålskena som dessförinnan har fästs i väggen vilket innebär att det
passar olika väggkonstruktioner. Upphängningen ger maximal hållfasthet men även möjlighet till
steglös justering och man undviker onödiga skruvhål i skåpsryggen.
• Kvänum ställer högsta krav på de företag som vi väljer som samarbetspartners i att dela våra värderingar och kvalitetskrav. Våra långa samarbeten skapar förutsättningar för yppersta kvalitet även för
de produkter som inte tillverkas i Kvänum.

Lagningsbar produkt

En annan fördel med att arbeta med äkta råvaror är att om olyckan skulle vara framme och skador uppstår
är Kvänumprodukter lagningsbara. Vi vill att du ska kunna vara stolt över din Kvänuminredning länge.
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Ek från Visingsö
Detaljer i massiv obehandlad ek kommer från Visingsö, i Vättern. Dessa ekar är en del av den kungliga skog som anlades på 1830-talet av hovjägmästaren af Ström
med syfte att säkra tillgången på timmer åt svenska flottans varv och skeppsgårdar. Lärk och gran sattes för att skugga eken och hämma utbredningen av ett grenverk.
Ekarna växte sig höga och raka, stammarna kvistades regelbundet. Träden saknar varje likhet med Sparbankens vördnadsbjudande och emblematiska ek. Här bedrev
kronan ett långsiktigt och rationellt skogsbruk för framställning av prima råvara, plank och bräder till köl, spant, bordläggning, däck, bryggor, bogspröt, master och
akterkastell. 1975, långt efter att det sista regalskeppet avseglat, var de tidigaste ekarna mogna för avverkning.
Numer tillhör skogen på Visingsö vårt nationella arv. Statens Fastighetsverk har övergripande ansvar för förvaltningen. Ett hållbart och skonsamt skogsbruk bidrar till
bevarandet av en unik biotop och kulturmiljö.
Med hänsyn till återväxt och föryngring görs på årlig basis ett begränsat uttag av timmer för särskilda ändamål – ett golv av breda tiljor på svenska ambassaden i
Pretoria, bukiga whiskyfat till ett välrenommerat destilleri eller massiva knivblock och lådor i lenaste ek från Kvänum, saker som i likhet med skogen kommer att åldras
med behag.
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Bekämpa klimatförändringarna
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Många av de åtgärder vi genomför inom ramen för hållbar konsumtion och produktion bidrar även till att
bekämpa klimatförändringarna. Även om vi inte tillverkar stolar, visar bilden nedan klimatfördelen med
äkta kvalitet, då råmaterial för att tillverka produkter utgör den överlägset största delen av klimatpåverkan
av en träprodukts livscykel. Långsiktig hållbar kvalitet är med andra ord också ett klimatsmart val för den
medvetne Kvänumkunden.
Att medvetet välja äkta trä som råvara i inredning, bidrar också på ett positivt sätt till klimatpåverkan, då
trä är ett förnybart material som har låga klimatutsläpp kopplat till sin produktion.
Förutom klimatfördelen äkta kvalitet och äkta trä ger, vill vi i detta sammanhang även lyfta fram följande
åtgärder i vårt klimatarbete:
• Vi har länge arbetat aktivt utifrån en närhetsprincip där vi i första hand söker antingen producera
själva eller köpa in från lokala eller regionala leverantörer, vilket minimerar utsläppen från långväga
transporter. Sedan flera år har vi på eget initiativ styrt om till i huvudsak lokalt producerad träråvara.
• Vi är varsamma om våra unika råvaror vår kvalitetstyrda produktion minimerar antalet fel i vår förädlingsprocess. Detsamma gäller vår öppna kommunikation med kund som är välkommen att besöka oss
för att skapa förståelse för det äkta Kvänumhantverket.
• Av det träspill som uppstår, tillverkas i Kvänum briketter, som i vår egna panncentral blir värme.
• Vi använder i stor utsträckning digitala hjälpmedel i vår kommunikation såsom online-möten, användning av webbaserade utbildningar och webbsändning av informationsmöten. Digitala kanaler
såsom Facebook och Instagram används för extern marknadsföring.

Träets klimatneutrala kretslopp

Kretsloppet består av två delar. Det ena är skogens, det andra är produkternas. Skogen får sin livskraft från solen. Genom
fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlas tillsammans med koldioxid till näring för de växande träden. Skogens
produkter innehåller kol som fångats upp av träden i form av koldioxid.
I produkternas kretslopp ingår återanvändning, reparation och återvinning. När träprodukterna är färdiganvända frigörs
koldioxiden till atmosfären när avfallet förmultnar eller återvinns som bioenergi. Koldioxiden fångas upp på nytt av träden
och omvandlas till näring och nya byggstenar för trädens tillväxt - naturens egna klimatneutrala kretslopp.
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Ekosystem och biologisk mångfald

Kvänums inredningar präglas av äkta trä som ek, ask och alm. Exotiska träslag undviker vi i det längsta då
vi genom innovativa ytbehandlingsmetoder kan uppnå samma känsla utan att behöva ta känsliga träsorter
i anspråk.
Sedan länge utgörs trä i Kvänums produkter av FSC-certifierad träråvara, där FSC står för Forest
Stewardship Council. FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Vidare är flera är våra möbelskivor godkända enligt svenska miljömärkningen Svanen.

Genomförande och partnerskap

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och hållbarhetsutmaningarna kan bara förverkligas genom äkta engagemang och samarbete. Vilket också är ett signum för Kvänum; vår specialitet
är att skapa personligt anpassade miljöer som vi utformar i ett nära samarbete mellan dig som kund, våra
inredare och våra hantverkare.
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Följande samarbeten är Kvänum stolta över att vara en del utav:
• Samarbetet med dig som kund. Du är välkommen att ha egna tankar kring design och är mer än
välkommen till vår tillverkning i Kvänum.
• Liljencrantz for Kvänum – Kvänums första externa designsamarbete blev tillsammans med
Louise Liljencrantz. Sedan januari 2019 har kunder kunnat beställa Liljencrantz från Kvänum.
• Auktoriserade Kvänum-montörer: Kvänum samarbetar med noggrant utvalda montörer och målare
som har lång erfarenhet av att arbeta med Kvänum och får löpande fortbildning på våra produkter.
• Trä- och Möbelföretagen (TMF). TMF har en unik möjlighet att skapa ytterligare mötesplatser för
att engagera en bredd av aktörer i syfte att öka takten i att främja hållbara innovationer och industriell
utveckling.
• Kinnarpsskolan, som är ett programråd där Kvänum samarbetar tillsammans med annan träindustri i
Västergötland kring praktikplatser.
• Långvariga samarbeten med utvalda leverantörer som delar våra värderingar och som har produkter av
högsta kvalitet och design.

14

