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L ANG TRADITION FOR
A N S VA RL I G H E D S A RB E J D E

Virksomheden Kvänum ligger på egnen af samme navn – et lokalsamfund i det vestlige Sverige, som i
generationer har været præget af tradition, landbrug og skovområder. Her i Kvänum har vi arbejdet med
naturlige råmaterialer i næsten hundrede år, og stoltheden over det ægte håndværk har resulteret i interiør
af højeste kvalitet i et naturligt formsprog. Vi har meget at takke naturen for.
Eftersom kærlighed til håndværket og til folkene bag håndværket er dybt forankret i virksomhedens værdier, har bæredygtigheds- og ansvarlighedsarbejdet altid været en naturlig del af Kvänum. Vores ansvarlighed gennemsyrer alt, hvad vi gør, og omfatter såvel kvaliteten af vores produkter som valg af materialer,
produktionsmetoder, leveringssikkerhed, genbrug og medarbejdernes trivsel. Vi ønsker at tage ægte ansvar
og formidle det gennem vores produkter. Denne publikation er udarbejdet for at belyse, hvordan Kvänum
påtager sig dette ansvar, og for at sige tak til naturen og medarbejderne.

K VÄ N U M S B Æ RE DY G T I G H E D S P O L I T I K

• At arbejde for et bedre miljø er et løbende og prioriteret arbejde, som er integreret i vores hovedaktiviteter i form af organisation, ansvarsområder og rutiner.
• Med miljøarbejdet ønsker vi at skabe konstante forbedringer ved at prioritere de områder, der har
den største miljøpåvirkning.
• Medarbejderne skal regelmæssigt uddannes og motiveres til at arbejde så miljømæssigt ansvarligt
som muligt.
• Der skal følges op på mål og resultater kvantitativt, og vi er åbne over for at tydeliggøre og bekræfte
vores arbejde.
• Virksomheden skal tilstræbe, at indkøb af råvarer, interne produktionsprocesser, valg af underleverandører og transport sker på en måde, så der er balance mellem miljømæssige og økonomiske mål.
• Farlige produkter opbevares og håndteres på en sådan måde, at faren for at skade medarbejdere eller
naturen minimeres.
• Virksomheden skal have gode relationer til myndighederne og nøje overholde gældende love og
bestemmelser.
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K VÄ N U M O G D E G LO B A L E
B Æ RE DY G T I G H E D S M Å L
I 2015 vedtog verdens ledere på FN's generalforsamling Agenda 2030, som er en køreplan for bæredygtig
udvikling. Agendaen indeholder 17 mål og 169 delmål, der skal nås inden 2030 for at afskaffe ekstrem
fattigdom, mindske uligheder og uretfærdigheder i verden samt løse klimakrisen.

Figur 1. De globale bæredygtighedsmål

Kvänum er medlem af den svenske brancheforening Trä- och möbelföretagen (TMF), som har kortlagt,
hvilke af de globale mål TMF og medlemsvirksomhederne har ansvar for og mulighed for at påvirke.
Disse vigtige mål er vist i figur 2, og i denne publikation kobler vi Kvänums ansvarlighedsarbejde sammen
med de globale mål, som TMF har vurderet, at vi som virksomhed er ansvarlige for.

Figur 2. De globale bæredygtighedsmål, som TMF har vurderet, at medlemsvirksomhederne er ansvarlige for og har mulighed for at påvirke.
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Sundhed og trivsel & Ligestilling

Vores værdier er baseret på, at vi er personligt engagerede, hvilket gennemsyrer alt, hvad vi gør. Ærlighed
og oprigtighed, respekt for hinanden og forretningssans er andre Kvänum-værdier, der har stor indflydelse
på bæredygtighedsmålene "Sundhed og trivsel" samt "Ligestilling". Vi anser følgende Kvänum-aktiviteter
for at være en helt naturlig del af dette arbejde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behageligt og sikkert produktionsmiljø
Arbejdsmiljøpolitik og systematisk arbejdsmiljøarbejde
Individuelle medarbejdersamtaler
Støtte til forebyggende sundhedspleje og bedriftssundhedstjeneste
Arbejdstøj og sikkerhedssko
Nødberedskab og krisestøtte
Sikkerhedsudvalg og sikkerhedsrepræsentanter
Systematisk opfølgning på sygefravær og overarbejde
Efterstræbelse af ligestilling på arbejdspladsen
Godt samarbejde med de svenske fagforbund GS og Unionen

For os hos Kvänum er det ikke bare vigtigt, at alle medarbejdere har gode arbejdsforhold og et behageligt
arbejdsmiljø; det er også vigtigt, at alle medarbejdere er engagerede i deres arbejde. Ærlighed varer altid
længst, og vi mener, at hvis folk er ærlige, skaber det ikke blot en vigtig dynamik med hensyn til at træffe de rigtige beslutninger; oprigtige medarbejdere er også et tegn på engagement i hinanden og i vores
produkter.
Vi ønsker, at de ansatte bliver længe i virksomheden, og vi hjælper gerne dem, der ønsker at prøve noget
nyt hos os. Intet gør os mere stolte end at se en medarbejder, der gennem eget engagement, støtte til kompetenceudvikling og samtaler finder en ny stilling hos os.
Respekt for hinanden er en anden vigtig Kvänum-værdi, der både handler om gensidig kommunikation,
samarbejde og ansvar. Den kvartalsvise information til alle medarbejdere i Kvänum streames via internettet
og kan ses med det samme eller efterfølgende, så alle får samme mulighed for at få vigtige oplysninger.
Vi byder nye medarbejdere velkommen med gedigne introduktionsprogrammer, og alle har et personligt
ansvar for, at man føler sig velkommen hos os. I vores fine og rummelige frokostlokaler lærer vi hinanden
endnu bedre at kende til sommerfester, julefrokoster og andre hyggelige arrangementer, så vi virkelig kan
leve op til vores værdier.
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Her ses Rune Jonsson, Göran Svensson, Karl-Erik Johansson og Gustav Johansson. Gustav Johansson grundlagde
Kvänum i 1923. Man bliver længe hos Kvänum; 15 % af Kvänums medarbejdere har været ansat i mere end 20 år,
og 23 % i mere end 10 år.
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Kvalitetsuddannelse til alle

Ud over at uddannelse er en grundlæggende menneskeret, er det i den svenske træindustri et vigtigt
succeskriterium, ikke kun for Kvänum, men for den svenske træindustri som helhed. Der skal bruges
10.000 nye personer til den svenske træindustri i løbet af de næste 10 år, og denne efterspørgsel efter
kompetencer er en stor udfordring for hele branchen.
Kvänums næsten 100 års erfaring med ægte håndværk betyder i denne sammenhæng, at vi har en vigtig
samfundsrolle og et stort ansvar for at sikre, at håndværksmæssige produktionsmetoder lever videre. Ikke
kun for vores egen skyld, men fordi de er en del af den svenske kulturarv. Her er nogle eksempler på Kvänums unikke kompetencer:
• Vores traditionelle interiør med indfældede låger har låger og skuffefronter, der flugter med kabinettet,
og en udvendig sokkel, hvilket er helt i overensstemmelse med den ægte traditionelle stil.
• Vores fyldningslåger samles i hånden til en formstabil konstruktion med gerede hjørner. Ramme og
fyldning limes sammen til en komplet enhed, hvilket giver en stabil og støjsvag låge.
• Alle finerede låger kan mønstertilpasses af vores dygtige finerhåndværkere.
• Vores kors- og krydssprosser er håndværksmæssige sjældenheder. Glaslisterne i vitrine- og sprosseskabene er i træ og er gerede, hvilket betyder, at der anvendes ét stykke glas til hver rude, så man undgår
klirrende låger. Både de vandrette og lodrette sprosser er udført i ét stykke og samlet. Helt i overensstemmelse med traditionelle metoder.
• Håndmaling af låger er blevet kendetegnende for vores traditionelle køkkener med indfældede låger.
Vi samarbejder i et programråd med Kinnarpsskolan og andre træindustrivirksomheder i regionen for at
sikre den fremtidige kompetenceforsyning. Kinnarpsskolan tilbyder en 3-årig gymnasial uddannelse inden
for træindustri. Eleverne bliver tilbudt en praktikplads hos os, og i mange tilfælde også sommerjob og
fastansættelse. Vi deltager også i åbent hus-arrangementer i forbindelse med gymnasievalg for at fremvise
træbranchen og vores virksomhed. Vi tager også imod kommunale elever, der skal i erhvervspraktik i 8. og
9. klasse.
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Rent vand og sanitet for alle & Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kvänum blev grundlagt i 1923 af tømrer Gustav Johansson på den bølgende slette i Västergötland,
Västgötaslätten, og den oprindelige falurøde bygning står stadig på stedet med høvlebænk og spåner på
gulvet. Der er naturligvis sket meget siden da, men med denne lange historie og med naturen så tæt på har
miljøhensyn i forbindelse med produktionen altid været en naturlig del af Kvänum.
En stor del af produktionen er nu automatiseret, men der er stadig manuelle trin for at sikre det ægte
håndværk, som er unikt for Kvänum. Vi har en ordrestyret produktion med et moderne systemstøttet
arbejdsflow, hvilket minimerer risikoen for fejl og unødvendig miljøpåvirkning. Råmaterialerne består
overvejende af træ, finer og plademateriale af høj kvalitet, og vi er forsigtige med vores eksklusive råmaterialer, som optimeres med moderne formatsave, således at spild minimeres. Af det træaffald, der alligevel
forekommer, fremstiller vi i Kvänum træbriketter, der opvarmer vores lokaler.
Efter træbearbejdningen overfladebehandles de fleste af produkterne i vores malerafdeling. For at minimere udledningen til luft fra vores automatiserede lakeringsanlæg har vi installeret katalytisk rensning,
og maling i hånden udføres med vandbaseret maling. Under normale forhold er udledningen til luft lille,
og udledningen til vand består udelukkende af normalt spildevand og regnvand. Lige så forsigtigt som vi
håndterer vores råmaterialer og produkter, lige så forsigtige er vi med vores miljø.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

I familievirksomheden Kvänum er økonomisk vækst og anstændige jobs tæt forbundet, og det ene er en
forudsætning for det andet. Som virksomhed tager Kvänum ansvar ved at drive forretningen på en måde,
der sikrer en langsigtet god og tryg økonomi. Ved at tænke langsigtet er det muligt at øge kapaciteten og
foretage investeringer samt kvalitetsfremmende og miljøforbedrende foranstaltninger. Det skaber tryghed
for såvel kunder som medarbejdere og leverandører.
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Bæredygtig industri, innovation og infrastruktur &
Ansvarligt forbrug og produktion

De globale mål om bæredygtig industri, innovation og infrastruktur samt ansvarligt forbrug og produktion
hænger sammen med hele Kvänums værdikæde – fra det unikke design, som Kvänums kunder efterspørger, til udvikling og fremstilling af produkter af høj kvalitet, som giver kunden den ægte Kvänum-følelse.
I dag taler man i denne forbindelse om behovet for at skabe cirkulære produktstrømme. I januar 2020
præsenterede "Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden" (Forretningsmodelinnovation til skabelse af cirkulære møbelstrømme), som er et Vinnova-finansieret projekt, der fra 2015 til 2017 arbejdede på
at udvikle og teste koncepter for cirkulære forretningsmodeller, følgende regler for en cirkulær strøm:
• Design og udviklingsproces skal tage højde for fremtidige ændringer, f.eks. ændrede æstetiske, sociale
og funktionelle behov, der måtte opstå over tid.
• Møblerne skal have en tilstrækkelig lang fysisk levetid til at blive økonomisk lønsomme for den aktør,
der ser potentialet i en cirkulær forretningsmodel, hvor møblerne indgår.
• Møblerne er konstrueret således, at komponenter kan repareres og opgraderes, hvis det er nødvendigt.
Disse tommelfingerregler synes at være udviklet til Kvänums forretningsidé og produkter – følelsen af
ægthed og langsigtet holdbar kvalitet. Det vigtigste, vi kan gøre for at få en bæredygtig produktion og
et bæredygtigt forbrug, er at fortsætte med at gøre det, vi altid har gjort: investere i kvalitet og fremstille
interiør, der lever op til forventningerne og ældes med stil.

Filosofi
Vores filosofi er enkel. Det eneste, der dur, er den ægte vare, form og funktion i skøn forening. Vi henvender os til den bevidste kunde. Vi lægger ikke skjul på, at vi
ønsker at være bedst inden for køkken, bad og opbevaring. Den britiske digter og dandy Oscar Wilde ville have følt sig hjemme hos os. Havde han kunnet vælge, var
han sprunget ud af et skab fra Kvänum.

Min smag er enkel. Jeg er tilfreds med det bedste. – Oscar Wilde
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Bæredygtigt Kvänum-design

Kvänums kunder søger ikke blot den ypperste kvalitet, men også et unikt design. For os betyder bæredygtigt design, at vi blander og giver, krydser og forædler: retro og bistro, nu og dengang, trend og tradition,
cool og klassisk. Indretning, som Kvänum-kunden kan være stolt af i lang tid.
Vores lågekonstruktion er unik i køkkenbranchen og har samtidig i flere årtier været anerkendt som den
bedste løsning til eksklusive møbler. Takket være lågernes formstabile konstruktion med massivt træ, finer
og kraftig møbelplade påvirkes de ikke af naturlige fugtvariationer i løbet af året. Risikoen for skævhed og
revnedannelse bliver minimal.
Her er yderligere nogle eksempler på, hvad vi gør for at skabe den ægte kvalitative og bæredygtige
Kvänum-følelse:
• Kvänums interiør er kendetegnet ved fornyelige naturmaterialer – eg, aske, elm og valnød fra certificeret skovbrug. Træet kombineres med ægte læder, uld og bomuld.
• Al finér kommer fra det fineste træ, som udvælges og kontrolleres manuelt for at give det unikke og
smukke mønster, Kvänum-kunden efterspørger.
• Kunderne tilbydes at besøge os i Kvänum for at se, hvordan produktionen foregår. Dermed skabes
optimale betingelser for at gøre det rigtige lige fra start.
• Finer limes kant mod kant i en såkaldt endesamling. Metoden kræver den nyeste teknik og giver et
slutresultat af absolut højeste kvalitet.
• Detaljer i massiv ubehandlet eg kommer fra Visingsö.
• Alle låger kontrolleres og pudses manuelt, inden de overfladebehandles.
• Kabinetter fremstilles i ekstra høj kvalitet med en kraftig 19 mm-højdensitetsplade eller plader i
lameltræ, som beklædes med finer.
• Vores innovative interiør er udstyret med et patenteret hængsel, som har indbygget og justerbar
dæmpning, der tager højde for lågens tyngde.
• Alle overskabe monteres på en stålskinne, som er fastgjort til væggen, hvilket betyder, at de kan sættes op på forskellige vægtyper. Ophængningen giver både maksimal bæreevne og mulighed for trinløs
justering, og så undgår man unødvendige skruehuller i skabets bagplade.
• Vi stiller høje krav til de virksomheder, vi vælger at samarbejde med, da de skal have samme værdier
og kvalitetskrav som os. Vores lange samarbejde betyder, at selv de produkter, der ikke fremstilles i
Kvänum, har den ypperste kvalitet.

Produkter, der kan repareres

En anden fordel ved at arbejde med ægte råmaterialer er, at hvis uheldet er ude, og der sker skader, kan
Kvänum-produkter repareres. Vi ønsker, at du skal være stolt af dit Kvänum-interiør i lang tid.
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Eg fra Visingsö
Detaljer i massiv ubehandlet eg kommer fra Visingsö i Vättern, Sverige. Disse egetræer er en del af den kongelige skov, der blev anlagt i 1830'erne af den kongelige
skovrider ved Ström med det formål at sikre forsyningen af tømmer til den svenske flådes skibsværfter. Lærke- og grantræer blev sat til at skygge for egetræerne og
hæmme udbredelsen af grenværket. Egetræerne voksede sig høje og lige, og stammerne blev afkvistet regelmæssigt. Træerne har ingen lighed med Sparbankens
ærværdige og symbolske egetræ. Her drev kronen et langsigtet og rationelt skovbrug til fremstilling af førsteklasses råmaterialer: planker og brædder til køl, spanter,
bordlægning, dæk, bro, bovspryd, master og agterkastel. I 1975, længe efter at det sidste orlogsskib var afsejlet, var de tidligste egetræer fældningsmodne.
Nu er skoven på Visingsö en del af Sveriges nationale arv. Den svenske ejendomsstyrelse, Statens Fastighetsverk, har det overordnede ansvar for forvaltningen. Bæredygtigt og skånsomt skovbrug bidrager til at bevare en unik biotop med et unikt kulturmiljø.
Af hensyn til genvækst og foryngelse foretages på årsbasis en begrænset høst at træ til særlige formål – et gulv med brede gulvbrædder på den svenske ambassade
i Pretoria, buede whiskytønder til et velrenommeret destilleri eller massive knivblokke og kasser i den glatteste eg fra Kvänum – ting, der ligesom skoven ældes med
ynde.

11

Klimaindsats

Mange af de foranstaltninger, vi gennemfører inden for rammerne af ansvarligt forbrug og produktion,
bidrager også til at bekæmpe klimaforandringerne. Selvom vi ikke fremstiller stole, viser billedet nedenfor
klimafordelen ved ægte kvalitet, da råmaterialer til fremstilling af produkter udgør langt den største del
af klimapåvirkningen i et træprodukts livscyklus. Med andre ord er langsigtet bæredygtig kvalitet også et
klimasmart valg for den bevidste Kvänum-kunde.
At vælge ægte træ som råmateriale til interiøret bidrager også positivt til klimapåvirkningen, da træ er et
fornyeligt materiale, der har lave udledninger i forbindelse med produktionen.
Ud over den klimafordel, ægte kvalitet og ægte træ giver, vil vi i denne sammenhæng også gerne fremhæve
følgende tiltag i forbindelse med vores klimaarbejde:
• Vi har længe arbejdet ud fra et nærhedsprincip, hvor vi primært søger enten at producere selv eller
indkøbe fra lokale eller regionale leverandører, hvilket minimerer udledningen fra transport over
store afstande. Vi har i flere år på eget initiativ skiftet til hovedsageligt at anvende lokalt producerede
træråmaterialer.
• Vi passer på vores unikke råvarer. Vores kvalitetsstyrede produktion minimerer antallet af fejl i forarbejdningsprocessen. Det samme gælder vores åbne kommunikation med kunderne, der er velkommen til at besøge os for at få en forståelse af det ægte Kvänum-håndværk.
• Af det træaffald, der opstår, fremstiller vi briketter, der anvendes til varme i vores eget fyringsanlæg i
Kvänum.
• Vi bruger i stor udstrækning digitale hjælpemidler til kommunikation, såsom onlinemøder, webbaseret uddannelse og streamede informationsmøder. Digitale kanaler som Facebook og Instagram
bruges til ekstern markedsføring.

Træets klimaneutrale kredsløb

Kredsløbet består af to dele. Den ene del er skovens kredsløb, den anden er produkternes. Skoven får sin livskraft fra solen.
Via fotosyntesen fanges solenergien, som sammen med kuldioxid omdannes til næringsstoffer til de voksende træer. Træprodukter indeholder kulstof, som træerne har opfanget i form af kuldioxid.
I produkternes kredsløb indgår genbrug, reparation og genanvendelse. Når træprodukterne er færdigbrugt, frigøres
kuldioxiden til atmosfæren, når affaldet formulder eller anvendes til bioenergi. Kuldioxiden opfanges på ny af træerne og
omdannes til næringsstoffer og nye byggesten til deres vækst. Dette er naturens eget klimaneutrale kredsløb.

12

Økosystemer og biodiversitet

Kvänums interiør er kendetegnet ved ægte træ som eg, aske og elm. Eksotiske træsorter undgår vi så vidt
muligt, da vi kan opnå det samme udseende med innovative overfladebehandlingsmetoder uden at skulle
bruge disse træsorter.
Vi har længe brugt FSC-certificeret træ til vores produkter. FSC står for Forest Stewardship Council.
FSC er en uafhængig, international medlemsorganisation, der fremmer en miljøvenlig, socialt ansvarlig og
økonomisk bæredygtig forvaltning af verdens skove gennem sit certificeringssystem. Desuden er flere af
vores møbelplader godkendt i henhold til den svenske miljømærkning Svanen.

Partnerskaber for handling

Verden er i dag mere forbundet end nogensinde før, og bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem
ægte engagement og samarbejde. Dette er også kendetegnende for Kvänum. Vores speciale er at skabe
personligt tilpassede miljøer i tæt samarbejde mellem dig som kunde, vores indretningsarkitekter og vores
håndværkere.
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Kvänum er stolt over at være en del af følgende samarbejder:
• Samarbejde med dig som kunde. Du er velkommen til at have dine egne tanker om design og mere
end velkommen til at besøge vores produktion i Kvänum.
• Liljencrantz for Kvänum – Kvänums første samarbejde med en ekstern designer var med Louise
Liljencrantz. Siden januar 2019 har kunderne kunnet bestille Liljencrantz for Kvänum.
• Autoriserede Kvänum-montører: Kvänum samarbejder med nøje udvalgte montører og malere, som
har lang erfaring med at arbejde med Kvänum, og som får løbende oplæring i vores produkter.
• Den svenske brancheforening TMF. TMF har en enestående mulighed for at skabe yderligere mødesteder for en bred vifte af aktører med henblik på at fremme bæredygtige innovationer og industriel
udvikling.
• Vi samarbejder om praktikpladser i et programråd med Kinnarpsskolan og andre træindustrivirksomheder i Västergötland.
• Langvarige samarbejder med udvalgte leverandører, som deler vores værdier og fremstiller produkter
af højeste kvalitet og design.
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