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Styrelsen och verkställande direktör för Götessons 
Design Group AB, (559203-6502), avger härmed 
en hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 
2021.01.01 – 2021.12.31. Vi kommer fortsatt att följa en 
årlig redovisningscykel som följer vårt 
räkenskapsår. Med denna rapport har vi påbörjat 
arbetet för att från nästa rapport kunna redovisa i 
enlighet med GRI Standards. 

Utöver koncernbolaget, omfattar rapporten även 
Götessons Industri AB, Akustikmiljö i Falkenberg AB 
och David Design AB. Finansiella mål och styrning 
redovisas i separat årsredovisning.

OM RAPPORTEN

Götessons Design Groups 
första hållbarhetsredovisning
Vi är stolta att presentera Götessons Design Groups första hållbarhetsredovisning! Denna rapport 
innehåller information om hur Götessons Design Group och dess tillhörande bolag Götessons Industri, 
Akustikmiljö och David design arbetar för en hållbar utveckling. 

Vi som bolag har i skrivande stund inget lagstadgat krav att hållbarhetsredovisa. Varför väljer vi att 
lägga ner den energi och tid som arbetet kräver för att ta fram en rapport? Svaret är enkelt – vi tycker 
det är viktigt att företag tar ansvar för sin verksamhet och genom att visa vårt engagemang hoppas 
vi påverka många fler än bara oss själva att försöka göra världen till en bättre plats. 

I denna rapport kan man bland annat läsa om vårt strategiska hållbarhetsarbete, tillhörande 
målsättningar och resultatet av arbetet under 2021.
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Götessons Design Group i korthet
Från ett hörn i en svensk by till en koncern för hela Europa

Allting började med att Ola Götesson startade Götessons Industri AB år 
1984. I ett hörn av en lokal i Dalstorp, ett litet samhälle utanför Tranemo i 
södra Västergötland, tillverkade han trådprodukter som papperskorgar, 
hatthyllor och diskställ. 

Ganska snart förstod marknaden att Götessons inte var som andra 
företag. Innovationer blandades med ett stort mod och ivrigt 
entreprenörskap. Det gjorde att företaget växte snabbt. Företagets 
innovationer bygger på människors behov och med datorns frammarsch 
börjar man utveckla produkter för en bättre arbetsmiljö för stillasittande 
människor på kontor. 

1992 skapar Ola Götesson en lösning för att samla upp det ökande 
antalet sladdar under och på skrivbordet. Världens första kabeldike 
ser dagens ljus och det var startskottet på en otrolig resa fram till idag. 
Det textila sortimentet lanserades under 2010-talet och marknaden 
utvidgas från kontor och arbetsplatser till att även innefatta konferens- 
och hotellbranschen. 

Under 2015 förvärvades Akustikmiljö i Falkenberg AB och 2020 David Design 
AB. Nu har Götessons Industri kompetens inom både akustiklösningar 
och möbelproduktion inom den nya nordiska designen. Under 2021 
bildades Götessons Design GmbH, en hub i Tyskland med eget lager 
och säljorganisation. 

För att de nya varumärkena inte skulle omvandlas till Götessons Industri så 
skapades 2021 koncernmoderbolaget Götessons Design Group, GDG. 
Genom GDG kan vi dagligen leverera ergonomiska, funktionella och 
väldesignade helhetslösningar inom möbler och inredning i hela Europa.

Götessons Design Groups huvudmarknader är Sverige, Norge och Tyskland, 
men våra produkter säljs i hela Europa och globalt på andra kontinenter 
som Nordamerika och Asien genom vår breda flora av återförsäljare. 

Koncernens kunder finns både i inredningsbranschen såväl som i 
byggbranschen, där den förstnämnda utgör den största delen. 
Företagen i koncernen säljer enbart möbler till återförsäljare, medan 
byggprodukter säljs direkt till slutkund. Våra slutkunder finns i både 
offentlig och privat sektor: i kontor, restauranger, hotell, skolor, konferenser 
och idrottsanläggningar.

Majoritetsägandeskapet i GDG innehas av Accent Equity Partners AB. Våra 
produktionsanläggningar finns belägna i Falkenberg och Ulricehamn. 
Huvudkontoret ligger i Ulricehamn. Under 2021 sysselsatte företaget 
omkring 125 personer.
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Eget kapital (Mkr) 93,1
Långfristiga skulder (Mkr) 252
Totalt kapital (Mkr) 345,1

Skapat och fördelat ekonomiskt värde 2021, Mkr
Intäkter 330

330
Rörelsekostnader, varav merparten til våra leverantörer 263
Löner och ersättningar till våra anställda 58,5
Betalningar till finansiärer, netto 15,2
Sociala avgifter till den offentliga sektorn 17,8
Betalningar till den offentliga sektorn i form av skatter 3,5
Totalt 358

Netto ekonomiskt värde -28

Utdelning till aktieägarna 0
Behålls i verksamheten -28

EKONOMISKA RESULTAT
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När datorerna hade sitt intåg i våra liv under slutet av 80-talet var det inga små och smidiga maskiner som började ta plats på och kring  
skrivborden. Det var krångligt att städa och arbetsplatsen såg verkligen stökig ut – kablar och sladdar tog upp alldeles för mycket av den plats 
som fanns. Som tur var gick det att lösa, genom att Ola Götesson svetsade ihop världens första kabeldike och hängde under skrivbordet. En 
trivsam arbetsplats gör att människor trivs och mår bra, och därmed presterar bättre. Det är något som bör ligga i varje arbetsgivares intresse. 

Hållbarhet var inte ett ord som användes på 80- och 90-talet. Men på Götessons har vi arbetat i dessa banor utan att egentligen veta om det. 
Redan från starten har man valt material med lång livslängd och möjlighet till återvinning. Historiskt låg fokus på en hög produktkvalitet som var 
gjord för att hålla länge. Lite visste man då, att sådana kvalitéer idag är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Men för att kunna bibehålla en hög 
produktkvalitet har Götessons alltid haft inställningen, och numera policyn, att alltid arbeta långsiktigt och tätt med våra leverantörer.  
Än idag har vi många leverantörer som varit med från första början. Goda och långsiktiga relationer med leverantörer är för oss ett sätt att  
ta ansvar för våra leverantörskedjor.

Hög produktkvalitet, långvariga leverantörssamarbeten och vår affärsidé med en trivsam, ergonomisk och kreativ arbetsplats. Detta tillsammans 
med det sunda bondförnuftet från Dalstorp har gjort att vi är och kan vara stolta över våra produkter och vår verksamhet idag. 

Hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företag är idag en hygienfaktor och det arbete som vi gjort de senaste åren kommer vi ha stor nytta av 
framöver – samtidigt som det finns mycket kvar att göra. 

Sunt bondförnuft från Dalstorp
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Götessons Design Group består av varumärken vars framgångar bygger på att förstå människors behov innan de 
gör det själva. Tillsammans skapar vi möbler, miljöer och produkter som förenar skönhet, ergonomi och hållbarhet. 
Götessons Design Group lanserades 2021 och tillsammans med våra varumärken har vi samlat omkring 500 
produkter och 100 års erfarenhet om produktion av möbler och inredning.

Götessons Design Group

Emil Johansson
Tkr: 285 401
Tkr: 31 088
73
16 160

VD
Omsättning 2021

Resultat 2021
Antal anställda

Antal artikelnummer sålda

Emil Johansson
Tkr: 43 258
Tkr: 3 147
19
6 870

VD
Omsättning 2021

Resultat 2021
Antal anställda

Antal artikelnummer sålda

Håkan Nilsson
Tkr: 19 513
Tkr: -1 346
12
2 050

VD
Omsättning 2021

Resultat 2021
Antal anställda

Antal artikelnummer sålda

Götessons skapar ergonomiska, funktionella och väldesignade helhetslösningar för kontor och offentliga 
miljöer, och revolutionerar med design, mod och kunskap. Huvudkontor, produktion och lager finns i 
Ulricehamn. Med Europa som marknad finns säljare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, 
Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Benelux, Spanien, samt Polen, Tjeckien, Slovakien, Baltikum och flera 
andra länder i östra Europa. Götessons är medlemmar i 100-gruppen, Teknikföretagen och Företagarna.

Akustikmiljö har mer än 30 års erfarenhet av trendiga akustiska produkter och lösningar. Tillsammans är 
man ett kompetent team som täcker alla områden från kunskap, egen produktion och platsbesök vilket 
gör att man kan leverera en komplett lösning på alla akustiska problem. Tack vare att Akustikmiljö arbetar 
tillsammans med några av Sveriges absolut mest respekterade och välrenommerade akustiker finns en 
kompetens som få kan mäta sig med. Akustik behöver inte vara trist och otrendigt. Produktionsanläggning 
och kontor finns i Falkenberg. Akustikmiljö är medlemmar i Undertaksföreningen.

David design är ett varumärke med ikoniska, hållbara och funktionella möbler, belysning och 
accessoarer, för köpare världen över. Företaget grundades 1998 av David Carlsson och erbjuder 
premiumkollektioner av designmöbler inom ”the new Nordic style”. Huvudkontoret finns i Helsingborg och 
har produktion, produktutveckling och lager i Ulricehamn. David design är medlemmar i Svensk form och 
Trä- och möbelföretagen.

GÖTESSONS

AKUSTIKMILJÖ

DAVID DESIGN
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Alla varumärken har under många år genomfört flera 
individuella strategiska satsningar för att utveckla 
hållbarhetsarbetet. Rapporten samlar nu satsningarna på ett 
överskådligt sätt vilket är oerhört positivt. Våra varumärken lär 
också av varandra för att skapa en gemensam strategi samt 
plattform. Vårt mål är att hållbarhetsarbetet skall genomsyra 
alla våra processer och val i samtliga varumärken. För GDG är 
den hållbara människan och tillväxt en del av vår affärsidé. För 
att klara av att leverera högt ställda förväntningar krävs det att 
hela vår organisation aktivt är delaktiga och arbetar strukturerat 
med vårt hållbarhetsarbete, därför är att leva som vi lär för oss 
oerhört centralt. Våra arbetsplatser, våra leverantörer samt vår 
inställning gentemot våra intressenter måste påvisa hur viktigt 
det är med en hållbar framtid. 

Ett av flera projekt är vårt LOOP-koncept där vi gör skillnad i 
verkligheten och inte bara på pappret. Vi ser ett stort intresse av 
återbruk, återanvändning samt återvinning. Allt fler produkter från 
våra bolag erbjuds i detta koncept som tar tillvara på produkten 
på det minst resurskrävande sättet givet kundens önskemål.

Transparens i vårt arbete samt kring våra produkter är även det 
viktigt, idag räcker det inte enbart med certifieringar utan även 
ett utökat ansvar för att göra det tydligare för kunden att kunna 
göra ett hållbart val.  Här pågår bland annat ett intensivt arbete 
att sammanfatta den komplexa produktionskedjan på ett enkelt 
och greppbart sätt för våra konsumenter.

Vi har ett gott samarbete tillsammans med vår majoritetsägare 
Accent Equity som ställer krav på ett utvecklat hållbarhetsarbete i 
alla sina bolag. Det gör att hållbarhet inte endast är en punkt 
på styrelseagendan utan något som efterlevs och följs upp 
kontinuerligt i alla olika områden. 

Vi tror starkt att vårt hållbarhetsarbete kommer resultera i 
bättre produkter, bättre lönsamhet samt en bättre värld. Det är 
dock tydligt att det behövs strategi, långsiktighet och tålamod 
för att uppnå de resultat som vi strävar efter. Men med human 
design, human growth som koncernens ledord är vi övertygade 
om att lyckas!

Emil Johansson, VD

VD-ord Hållbarhet 2021

Äntligen har vi samlat ihop informationen om vårt hållbarhetsarbete i denna rapport. Götessons har 
sedan början av 90-talet utvecklat produkter med hållbarhet i åtanke. Den första egna produkt som 
togs fram var det nu mer välbekanta kabeldiket, syftet var att underlätta arbetet för lokalvårdare som 
hade problem med alla kablar under skrivborden. Sedan dess har hållbara ergonomiska produkter 
varit en självklarhet när vi utvecklar produkter. Historien är snarlik hos Akustikmiljö där man sedan 
starten utvecklat produkter i återvinningsbar PET för att skapa en hållbar akustisk miljö i många 
olika omgivningar. David design har skapat många olika designklassiker genom åren, tanken att 
livslängden för produkten blir så lång som möjligt samt blir åtråvärd på andrahandsmarknaden har 
verkligen bevisats. Nu skapar alla dessa tre varumärken Götessons Design Group tillsammans och 
skapar helt nya förutsättningar inte minst inom vårt hållbarhetsarbete. 

Med hållbarhet i åtanke
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Hållbarhetsarbetet på 
Götessons Design Group
Hållbarhet är ett brett begrepp. För oss är just tillståndet för vår planet en viktig orsak till att vi arbetar mot en mer 
hållbar verksamhet – utan den går det inte att bedriva någon verksamhet. 

Men en hållbar utveckling för oss är mer än så. Själva grundorsaken till att företagen i GDG existerar är för att skapa 
kreativa arbetsplatser, där människor ska må bra och kunna prestera under hela sin arbetsdag.  
 
Arbetet och engagemanget med att driva en mer hållbar verksamhet kan inte göras av en ensam person. 
Därför arbetar vi på flera plan för att kunna nå vårt mål: tillsammans och utspritt i organisationen, med medarbetare,  
kunder, leverantörer och inredare. Hållbarhet börjar inifrån, men effekterna sprids vidare runt omkring oss. 
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Götessons Design Groups hållbarhetsarbete utgår ifrån koncernens uppförandekod och hållbarhetspolicy. Detta är grunden för vårt 
hållbarhetsarbete och ska alltid prägla vår verksamhet, våra värdekedjor och vårt kunderbjudande. Götessons Design Group ska vara ett 
hållbart företag för alla: vi ska vara branschens mest attraktiva bolag att arbeta i och med. Våra produkter ska leva upp till höga miljö- och  
kvalitetskrav, våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet, våra leverantörer och underleverantörer väljs med omsorg, och våra kunder 
ska vara trygga med oss som affärspartner över lång tid. Götessons Design Groups hållbarhetsstrategi grundas i två områden: produkternas  
design och innehåll å ena sidan, samt produkternas funktion, användning och framställning å andra sidan. 

En strategi som är viktigare än någonsin

EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA – för personer som 
använder våra produkter, för människorna i våra 
leverantörsled, samt för våra egna medarbetare. 

Området inkluderar att ta fram produkter som bidrar 
till ökat välmående hos användaren, säkerställa etiska 
och ansvarstagande leverantörskedjor med respekt för 
mänskliga rättigheter, samt hålla hög medarbetartrivsel, 
god arbetsmiljö och säkerhet internt. Detta är kärnan i vår 
verksamhet och varför vi finns som företag – att bidra till 
en mer hållbar arbetsdag.

A sustainable working 
day for everyone

Sustainable furniture 
and human design

HÅLLBARA MÖBLER, DESIGNADE FÖR MÄNNISKAN – 
området fokuserar på produkten som sådan, 
alltså materialval, design, utformning och komponenter, 
där allt ska vara genomtänkt, kontrollerat och utfört 
enligt relevanta hållbarhetskriterier. 

Hög produktkvalitet, säkerhet och kvalitetstester, 
smart design, inga farliga ämnen och hållbara 
materialval – det är viktigt för oss. 
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Götessons har sedan 2011 varit medlemmar i Global 
Compact, FN:s företagsnätverk med principer inom hållbar 
utveckling kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
antikorruption. I över 10 år har vi årligen rapporterat om vårt 
arbete med etiska verksamheter och hållbart företagande 
till FN. 

Företagen Götessons och Akustikmiljö har kvalitets- och 
miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001:2015 och 
ISO 14001:2015. 

Samtliga bolag i koncernen är U-verksamheter och är 
varken tillstånds-eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken. 
Verksamheternas miljöarbete präglas av miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler och då framför allt försiktighetsprincipen, 
produktvalsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprincipen 
samt principen om bästa möjliga teknik. 
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Akustikmiljö + Havsalliansen 
Tillsammans för ett hav utan plast! Akustikmiljö är 
stolta över att vara partnerorganisation till Havsalliansen, 
ett initiativ från Håll Sverige Rent, HSR, med målbilden 
om ett hav utan plast. Att vara med i Havsalliansen 
innebär att vi är med och arbetar för att: 

1. Eliminera onödiga engångsplastförpackningar.
2. Reducera användning av fossilbaserad 
jungfrulig plast.
3. Återanvända eller återvinna plastförpackningar.
4. Arbeta för minskad nedskräpning och återställa 
våra hav från den skada som redan skett.

Vårt kärnmaterial EcoSund® är helt återvinningsbart 
och producerat av 50% GRI-certifierade, återvunna 
PET-fibrer. Det är något vi är stolta över. Samtidigt 
jobbar vi hela tiden för att göra våra produkter bättre 
och minska användningen av nyproducerad plast. 

I våra hav flyter det runt mer än 150 miljoner ton plast. 
Varje år ökar mängden plast med mellan 5 och 13 
miljoner ton. Globalt uppskattas 80% av skräpet i havet 
komma från land – och det mesta skräpet är plast 
som bara använts en kort stund innan det slängts 
bort. Trenderna visar på att det år 2050 kommer finnas 
mer plast än fisk i våra hav. 

Produkter med hög prestanda: Möbelfakta  
Under 2021 deklarerade Götessons Industri sina första 
produkter i Möbelfakta. Möbelfakta är en unik svensk
hållbarhetsmärkning för möbler och inredning som 
ställer höga krav på de tre områdena kvalitet, miljö 
och socialt ansvar – samtidigt. Varje företag och pro-
dukt blir regelbundet granskade och reviderade av en 
tredje part för att garantera trygghet för kunden och 
föreskrivande led.

Kvalitet – Möbelfaktas kvalitetskrav baseras på erkän-
da internationella standarder med fokus på möblers 
hållfasthet, funktion och säkerhet samt slitage. Möb-
lerna är testade hos ackrediterade testinstitut.

Miljö – Möbelfakta ställer krav på ingående kompo-
nenter och färdig produkt. Ingående material uppfyller 
högt ställda krav på exempelvis kemikalier, utsläpp 
och hållbart skogsbruk. Kraven på den färdiga möbeln 
är bl.a. märkning, spårbarhet, underhåll, produktinfor-
mation, reservdelar och återvinning. 

Socialt ansvar – kraven på socialt ansvarstagande 
baseras på FN:s uppförandekod ”UN Global Compact”. 
Som möbelproducent ska man ha kontroll på sin egen 
verksamhet samt leverantörskedja, där man kart-
lägger och riskanalyserar sina underleverantörer, för 
att säkerställa att de sociala kraven är uppfyllda där 
möbler och komponenter tillverkas. Kraven är 
t.ex. barnarbete, diskriminering, modernt slaveri, m.m.

Miljöbron
För andra året i rad har vi varit samarbetspartners 
till Miljöbron, en organisation som kopplar samman 
studenter från högskolor och universitet i Västsverige 
med det lokala näringslivet för gemensamma 
kunskapsutbyten. En win-win situation för alla parter! 

Akustikmiljö har tillsammans med studenter fått lära 
sig mer om biopolymerer och framtida byggmaterial. 
Vi har också gjort ett omtag på vårt arbete med 
miljömärkningarna Byggvarubedömningen, BASTA 
och SundaHus. 

För Götessons har vi under året tillsammans med en 
student som examensarbete, genomfört en 
intressentdialog med ett trettiotal personer från den 
svenska möbelbranschen, såsom hållbarhetschefer, 
säljare, branschorganisationer, inköpare och 
inredningsarkitekter. Genom djupintervjuer har vi fått 
en samlad bild om framtida hållbarhetskrav, samt fört 
dialog om hur vi ska få kunder att välja mer hållbara 
möbel- och inredningsalternativ. Resultatet finns att 
läsa senare i denna hållbarhetsrpport.

Vad vi gjorde 2021, i korthet
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Arbetsmiljö, trivsel och engagemang 
Arbetsmiljö och nöjda medarbetare har alltid varit 
viktigt för Götessons. Under 2021 satte vi in fler insatser 
för att ytterligare förbättra arbetsmiljön och trivseln 
för våra medarbetare. Pandemiåren har påverkat alla 
människor i stort och smått och vi vill göra arbetstiden 
ännu bättre för våra medarbetare. I stället för att 
genomföra medarbetarundersökning en gång om 
året, utökades detta till två, för att kunna fånga upp 
åsikter och förbättringsåtgärder i god tid. En 
trivselgrupp skapades under året med målet att 
förstärka Götessons-andan och anpassa den till det 
nya normala efter pandemiåren. 

Vi delar med oss av vår kunskap 
Den ena delen av vårt hållbarhetsarbete handlar om 
den sociala aspekten av vår affärsidé: En hållbar 
arbetsdag för alla. Som ett led i detta vill vi dela med 
oss av den kunskap vi besitter genom många års 
erfarenhet av inredning för en kreativ arbetsplats. 
Kunskapsbanken på Götessons Industris hemsida 
innehåller artiklar om ämnen som arbetsmiljö, hälsa, 
välmående och inredning, och hur man kan uppnå 
det genom bland annat belysning och akustik. Vi vill 
att alla människor ska trivas på sin arbetplats och 
hoppas att många får nytta av de tips som vi delar 
med oss av.

Ett nytt sätt att ställa krav på leverantörer 
Under 2021, och även 2020, har vi jobbat hårt med att 
kartlägga organisationens hållbarhetsaspekter och 
miljöpåverkan. Leverantörskedjor är ett område där 
företag måste ha kontroll. Det visste vi sedan tidigare – 
men det var dags att lägga in en ytterligare växel. En 
uppförandekod togs fram, som gäller för alla bolag i vår 
koncern, men också för samtliga av våra leverantörer. 

Vårt nya arbetssätt grundar sig i vår uppförandekod, 
som i sin tur bygger på principerna i FN Global Compact, 
ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention om mänskliga 
rättigheter, FN:s barnkonvention samt FN:s Globala 
mål för Agenda 2030. Genom utökad dialog, kontroll, 
uppföljning och riskanalyser tar vi ansvar för att 
våra leverantörskedjor lever upp till de krav som 
ställs på arbetstagare och arbetsförhållanden 
under framställningen av våra produkter och 
dess komponenter.

Utvecklingen av vår bi-trädgård går vidare 
Bi-trädgården i projektet Operation: Rädda bina på 
Rönnåsen har fortsatt och delas nu med Götessons 
grannar, AP&T. Utöver de både ettåriga och fleråriga 
blommorna vi planterat fyllde vi även på grönytan 
med bärbuskar och blommande träd. Under 
sensommarens kick-off planterade vi även fem 
fruktträd som symboliserar våra tre varumärken samt 
nuvarande och tidigare majoritetsägare. En symbol 
som inte bara är vacker att se på, utan även bidrar till 
en bättre biologisk mångfald till industriområdet 
utanför Ulricehamn. 

Lokal klimatkompensation i Sjuhärad
Götessons är tillsammans med Swedebridge partner 
till ett pilotprojekt inom koldioxidlagring och ökad 
biologisk mångfald, nämligen Project: Restore. 

Genom odling, hyggesfritt skogsbruk och återvätning 
av dikade marker i Sjuhärad lagras kol genom 
växande skog och gröda, samtidigt som 
återställandet av våtmarker hindrar växthusgaser 
från att läcka ut till atmosfären.

Vad vi gjorde 2021, i korthet
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Genom kraven i ledningssystemet ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 där 
intressentperspektivet är av stor vikt, har vi tagit fram intressentanalyser för alla 
tre bolagen Götessons Industri, Akustikmiljö och David design. I framtagandet av 
intressentanalysen deltog flertalet personer ur ledningsgruppen, bl.a. ESG Manager, 
VD för Götessons och Akustikmiljö, samt VD för David design. Möjliga intressenter 
listades, och bedömningen påbörjades. Intressentanalysen bygger på följande 
områden: krav och förväntningar; styrning och kontroll av krav och förväntning; 
risker inkl. skattning; möjligheter inkl. skattning. 

För att kunna arbeta med hållbarhetsfrågor som är relevanta och faktiskt gör skillnad, 
och lägga energi och resurser på insatser som ger stor effekt, har Götessons initierat 
och genomfört en intressentdialog på kundsidan för den svenska marknaden. 
Arbetet gjordes under våren 2021 tillsammans med en student som genom detta 
projekt också utförde sitt examensarbete. 

Huvudsyftet med undersökningen var uppdelad i två huvudområden: att identifiera 
kunders nutida och framtida krav och förväntningar på hållbarhetsaspekter inom 
möbelbranschen; samt att identifiera hinder för hållbart köpbeteende bland slutkunder 
för att skapa en bättre förståelse för hur kundval görs och kan påverkas i framtiden. Ett 
30-tal djupintervjuer genomfördes med möbelåterförsäljare, inköpare i offentlig sektor, 
inredningsarkitekter samt hållbarhetschefer hos arkitektfirmor och möbelåterförsäljare- 
och tillverkare. Resultatet från intressentdialogen har hjälpt att bygga en 
hållbarhetsstrategi för Götessons Design Group med intressenters krav som grund.

De intressenter som anses vara mest väsentliga för vår verksamhet utifrån påverkan 
på GDG:s beslut och deras intresse och involvering bedöms vara: personal; ägare och 
ledning; återförsäljare; slutkund; föreskrivande led och arkitekter. 

Intressenter och deras åsikter är viktiga för vår verksamhet. 
Följande är en beskrivning av hur Götessons Design Group arbetar 
med intressentperspektivet.

Intressenter
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Ägare och ledning

INTRESSENT
Rutiner, leverantörsbedömning (inköp) och 

produktutvecklingsprocess (PU)

Internt arbetsmiljöarbete, trivselgrupp

Jämlikhetsplan

STYRNING
Ledningsmöten

Styrelsemöten

(månadsvis)

KOMMUNIKATION OCH DIALOG
Hållbara leverantörskedjor

Transparent kommunikation

Transparens och kunskap om produkter, tillverkning, 

energi, material m.m.

Spårbarhet i leverantörsled samt för material

Arbetsmiljö och trivsel för egen personal

Jämställdhet och jämlikhet

VÄSENTLIG FRÅGA

Personal Rutiner, leverantörs-bedömning (inköp) 

och produktutvecklingsprocess (PU)

Internt arbetsmiljöarbete, trivselgrupp

Jämlikhetsplan

Medarbetar-undersökning 2g/år

Skyddskommitté 4 g/år

Visselblåsarfunktion

Ergonomi, akustik och välbefinnande

Lättillgänglig och tydlig produktinformation, material 

Hållbara leverantörskedjor i produktionen

Arbetsmiljö och trivsel för egen personal

Jämställdhet och jämlikhet

Återförsäljare LOOPLöpande dialog Certifierade produkter

Cirkulära möbelflöden

Föreskrivande led och arkitekter Marknadsföring.

Plan: Nya produktblad 

Miljö/Specifikation

Rutiner, leverantörsbedömning (inköp) och 

produktutvecklingsprocess (PU)

Hemsida, Säljprocess,

Marknadsföring,

Mässor och besök

Ergonomi, akustik och välbefinnande

Lättillgänglig och tydlig produktinformation, material

Klimatpåverkan - produkt

Hållbara leverantörskedjor

Transparens om produkt

Transparent kommunikation

Cirkulära möbler – ingående komponenter

Cirkulära möbler – möjligt att återbruka

Slutkund Rutiner och interna processer: 

produktutveckling/ESG/inköp

Hemsida,

Marknadsföring,

Mässor och besök

Ergonomi, akustik och välbefinnande

Certifieringar och märkningar

Klimatpåverkan - produkt

Hållbara leverantörskedjor

Cirkulära möbler – ingående komponenter

Kortare transporter

Närproducerat

Leverantör Rutiner, leverantörsbedömning (inköp) och 

produktutvecklingsprocess (PU)

Löpande dialog Hållbara leverantörskedjor

Materialkrav på produkt

Allmänheten Marknadsprocess, 

Rutiner och interna processer 

produktutveckling/ESG/inköp. 

Miljöledningssystem.

Hemsida,

Marknadsföring

Transparent kommunikation

Korta transporter

Närproducerat

Inga utsläpp lokalt

Ingen plast

Lokalt samhällsengagemang
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-   Cirkulära möbelflöden

-   Material: innehåll, ursprung och återvunnet

-   Certifieringar för trovärdighet

-   Socialt ansvarstagande och kontrollerade leverantörsled

-   Minskad klimatpåverkan

-   Trovärdig, transparent och faktabaserad kommunikation

Vilka hållbarhetskrav kommer slutkunder att ställa på möbler framöver?

-   Prissättning i relation till andra hållbarhetsaspekter för produktens värde

-   Skapa hög trovärdighet för en mer hållbar produkt genom transparent, faktabaserad kommunikation

-   Hantera bristande kunskap hos kunder genom information och kommunikation

-   Arbeta med lagstiftande organ för att LOU inte ska strida mot det snabbt utvecklande hållbarhetsområdet

-   Transparens, jämförbarhet och uppföljning mellan produkter och tillverkare

-   Använd verktyg för att främja hållbara val, som nudging och specifika valsituationer

Hur får vi kunder att välja mer hållbara alternativ?

Resultat från intressentdialog om  
marknadens hållbarhetskrav
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De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Götessons Design Group har tydliggjorts genom framtagandet av en 
väsentlighetsanalys och är den första som gjorts för GDG. 

Väsentliga frågor

Väsentlighetsanalysen gjordes i fem steg: framtagande av en bruttolista för hållbarhetsfrågor; bruttolistan sammanfattades och riktades mot 
intressenter och hur viktigt vi anser de tycka frågan är; hållbarhetsaspekterna sammanfattades och grupperades varefter de bedömdes enligt sin 
påverkan, bl.a. indirekt/direkt, faktisk/potentiell, vem påverkas, samt riskbedömning, och fick ett värde; de hållbarhetsfrågor med högst värde ansågs 
vara relevanta för företaget; dessa frågor avgränsades och styrning beskrevs, och fördelades sedan i en tabell. Resultatet, alltså vilka frågor som är mest 
väsentliga för organisationen, presenteras i följande diagram. De väsentliga frågorna med dess avgränsningar presenteras mer detaljerat i bilaga 1. 

Götessons Design Groups hållbarhetsarbete bygger på två områden: A sustainable working day for everyone, samt Sustainable furniture and human 
design. Den första fokuserar på den sociala delen av vår verksamhet – hållbara och kontrollerade leverantörskedjor, arbetsmiljö och jämlikhet internt, och 
funktionen av våra produkter för användaren, det vill säga kundens ergonomi, akustik och trivsel. Det andra området avser våra produkter, alltså möbler, 
som sådana. Det handlar om produktutveckling och design, samt att välja material som är bra både för planeten och människan. Det innefattar också 
cirkulära möbelflöden och affärsmodeller. Samtliga väsentliga frågor hör hemma hos någon av områdena A sustainable working day for everyone, och 
Sustainable furniture and human design.

Det är utifrån dessa två områden som GDG:s hållbarhetsarbete, projekt, arbetssätt och åtaganden, fortsättningsvis kommer utgå ifrån. Exempel på projekt 
som är kopplade till antingen en eller båda fokusområdena är Möbelfakta-certifiering av möbler, ny produktutvecklingsprocess, och en kunskapsbank om 
en hållbar arbetsdag. 

Götessons Design Groups hållbarhetsstrategi ligger i linje med fem av FN:s 17 globala mål om en hållbar utveckling, Agenda 2030. Detta avser Mål 3 (God 
hälsa och välbefinnande), Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och en hållbar tillväxt), Mål 10 (Minskad ojämlikhet), Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 
Mål 14 (Hav och marina resurser) samt Mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
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Fråga Id

Materialval i produkt, miljövänliga och hälsosamma A

Hållbar och kontrollerad leverantörskedja, socialt B

Lättillgänglig information om produktinnehåll C

Cirkulära möbelflöden och återbruk D

Arbetsmiljö, internt E

Utsläpp av växthusgaser / klimatpåverkan F

Hållbar design och produktutveckling G

Spårbarhet på komponenter och material i leverantörskedjan H

Plast som material I

Användning av våra produkter - hälsa och ergonomi J

AB
CDE

F
G

H

I J
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Content marketing och 
Götessons kunskapsbank. 

Produktutveckling.

Ansvarsfulla och 
kontrollerade 

leverantörskedjor. Spårbarhet 
på komponenter och 

material. Uppförandekod. 
Möbelfakta. 

Produktutveckling.

Jämlikhet. Arbetsmiljö. 
Trivselgrupp. Personlig 

utveckling.

LOOP. Havsalliansen. 
Möbelrenovering och 

omtapetsering. 
Produktionsspill och nya 

produkter. Produktutveckling. 
Leverantörssamarbeten.

Sustainable 
furniture & 

human 
design

A sustainable 
working day 
for everyone

MATERIALVAL I PRODUKT, MILJÖVÄNLIGA OCH HÄLSOSAMMA
HÅLLBAR OCH KONTROLLERAD LEVERANTÖRSKEDJA

LÄTTILLGÄNGLIG INFORMATION OM PRODUKTINNEHÅLL

CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN OCH ÅTERBRUK
ARBETSMILJÖ, INTERNT

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER / KLIMATPÅVERKAN
SPÅRBARHET PÅ KOMPONENTER OCH MATERIAL I LEVERANTÖRSKEDJAN

PLAST SOM MATERIAL
ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER - HÄLSA OCH ERGONOMI

Produktutveckling. Ett bättre 
produktval. Möbelfakta. 
Svanen. Havsalliansen.

HÅLLBAR DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
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Under 2021 arbetade vi med följande fokusområden för Götessons och Akustikmiljö. Dessa grundas i vår 
väsentlighetsanalys och ligger i linje med vår hållbarhetsstrategi.

Mål och fokusområden 2021

GÖTESSONS

CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER OCH LOOP

Mål 2021: Genomföra 20 st LOOP-projekt

Utfall 2021: 3 st projekt genomfördes där 192 st 

produkter loopades.

EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA 

Mål 2021: Ta fram ett marknads- och 

produktpaket inom området välmående på 

arbetsplatsen.

Utfall 2021: En kunskapssida lanserades på 

Götessons hemsida hösten 2021, med artiklar 

om hur man inreder för en mer hållbar 

arbetsdag. 

HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING

Mål 2021: En produktutvecklingsprocess som 

ställer tydligare krav på hållbarhet i fråga om 

material, märkningar och leverantörer.

Utfall 2021: Den nya produktutvecklings-

processen lanserades i februari 2022. 

HÅLLBART PRODUKTSORTIMENT

Mål 2021: Se över vilka produkter i Götessons 

sortiment som är mer hållbara, och ta fram ett 

system för att lyfta fram dessa. 

Utfall 2021: Den egna miljömärkningen ”Ett 

bättre produktval” lanserades för Götessons i 

februari 2022.

AKUSTIKMILJÖ

CIRKULÄR PRODUKTION OCH ÅTERVINNING

Mål 2021: Returnera produktionsspill till 

råvaruleverantör för att återanvända i nya 

produkter.

Utfall 2021: Ingen retur av produktionsspill ge-

nomfördes under året. Andra projekt startades 

inom hantering av produktionsspill. 

KUNSKAP OM VÅRA PRODUKTERS MILJÖPÅVERKAN

Mål 2021: Genomföra en livscykelanalys (LCA) på 

EcoSUND.

Utfall 2021: Livscykelanalys har genomförts under 

2021. En tredjepartsgranskad miljövarudeklaration 

färdigställs våren 2022.

PLAST OCH RÄDDA HAVEN

Mål 2021: Bli medlem i en organisation som 

verkar för en bättre plastanvändning.

Utfall 2021: Akustikmiljö blev medlemmar i 

Havsalliansen, som drivs av Håll Sverige Rent.

AKUSTIK OCH DESS PÅVERKAN PÅ MÄNNISKAN

Mål 2021: Arbeta mer aktivt med att sprida 

kunskap om akustik och hälsa.

Utfall 2021: På sociala medier presenterades en 

serie inlägg om akustik, fakta och inredning för 

bättre välmående. 
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PRODUKTER MED GENOMTÄNKT UTFORMNING OCH INNEHÅLL

Miljö | Sustainable furniture and human design
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KRAV I VÅR PRODUKTUTVECKLINGPROCESS

Lång livslängd; Smart design – få komponenter, 
lätt att demontera, hög energiklassning; 

Återvunnet material som ingående komponent; 
Möjlig att återbruka; Miljömärkning; Bestå av 
miljövänliga material; Inga farliga kemikalier; 

Närproducerad och/eller kontrollerad 
leverantörskedja. 

HÅLLBAR DESIGN, MATERIAL OCH PRODUKTUTVECKLING
Produktutveckling och design är en av kärnfunktionerna hos Götessons Design Group, 
och en av våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi lägger stor vikt vid att utveckla 
produkter som både ska vara säkra och gynna hälsan för den som använder produkten. 
En design- och produktutvecklingsfilosofi som ligger i linje med människors hälsa går 
ibland mot rådande trender. Vår förhoppning är att hållbara lösningar ska vara den 
genomgående röda tråden och vi har ambitionen att en hållbar utveckling inte är 
något som man strävar efter i framtiden, utan att växlingen sker här och nu.

I vår produktutvecklingsprocess har vi satt upp krav inom social och miljömässig 
hållbarhet, bl.a. lång livslängd, inga farliga material och att produkten ska vara 
möjlig att återbruka. Ett tydligt exempel på hur vi anammar detta är beslutet från 
2021 om att inte ta fram produkter för Götessons med en ytbehandling av krom eller 
nickel. Beslutet fattas dels med användaren i åtanke, men framför allt handlar det 
om människor i leverantörskedjan och miljön som behöver skyddas. 

SPÅRBARHET PÅ KOMPONENTER OCH MATERIAL I LEVERANTÖRSKEDJAN
Kontroll på ursprung och innehåll på ingående komponenter och material är viktigt ur 
flera perspektiv: att vi har en kontrollerad och etisk leverantörskedja, att inga farliga 
ämnen och material används, samt att produkten ska gå att cirkulera och återbrukas. 
Möbelbranschen står inför många utmaningar och möjligheter vad gäller att kunna 
spåra hela möbler och komponenter, både för att kunna fasa ut mindre hållbara 
material, men också att kunna fortsätta hålla produkter och komponenter i livet under 
en längre tid. Det finns förslag på bl.a. produktpass och QR-koder som lösningar för att 
få till cirkulära möbelflöden. Vi ser positivt på utvecklingen och studerar denna noga. 
Samverkan mellan aktörer i branschen, men också utanför, tror vi är av största vikt för 
att lyckas nå en cirkulär framtid snabbare. 

Internt arbetar vi med spårbarhet på komponenter och material i våra produkter 
systematiskt genom att leva upp till kraven från produktcertifieringarna Svanen och 
Möbelfakta. Götessons har certifierat produkter i Svanen sedan 2013 och 
Möbelfakta sedan 2021. Det systematiska arbetssättet appliceras på alla företag i 
Götessons Design Group. 

Hos Götessons Design Group innebär vår produkt- och designstrategi en mål-
sättning om att varje ny produkt ska tillföra något nytt på 
marknaden, samtidigt som vi uppfyller kundens behov. Vi vill göra 
detta utan att kompromissa med kvalitet, design eller miljön. Genom vår tydliga 
produktutvecklingsprocess går vi igenom alla steg inom 
materialval, utformning och kvalitetskrav för att sätta en så hållbar 
produkt på marknaden som möjligt.
 
 - Dajana Omanovic, Product Development Director, Götessons Design Group

”
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Deklarerade produkter 2021

Deklarerade produkter 2021

88%
av träråvaran i Götessons 
produkter är FCS-märkt

Av textilierna som finns i Götessons 
standardsortiment är 77% miljömärkta. 
Vissa textilier är märkta med både EU 
Ecolabel och OEKO-tex.

EU ECOLABELOEKO-TEX

37%
60%

TOTALT

77%

Andelen produkter deklarerade i Byggvarubedömningen, SundaHus 
och BASTA för Akustikmiljö ger inte en helt rättvis bild då många av 
produkterna är snarlika i material och utformning, men står för en 
liten andel av försäljningen, och därmed inte proiriteras att deklarera.

23%

28%

35%
Produkter bedömda i SundaHus 2021

Produkter bedömda i Byggvarubedömningen 2021

Produkter bedömda i BASTA 2021

Miljömärkningar och 
hållbarhetscertifieringar
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CIRKULÄRA MÖBELFLÖDEN OCH ÅTERBRUK

Det måste gå runt och komma igen. Dagens linjära konsumtionsbeteende är ohållbart – vi använder långt större 
mängd nya naturresurser än vad planeten klarar av att producera, samtidigt som avfallshögarna växer sig allt 
större och förorenar land och hav. 

Det är positivt att cirkulära initiativ skapas på många platser och i många branscher – möbelbranschen är en som 
det bubblar lite extra om. Många kollegor i branschen har precis som vi tagit sitt ansvar och bland annat skapat 
e-handlar eller återbrukskoncept för att främja en cirkulär möbelanvändning. Det är vi glada och stolta över! 

Ett av 2021 års hållbarhetsmål för Götessons var att minst 20 projekt skulle genomföras inom ramen för 
LOOP-konceptet. LOOP innebär att vi tar in gamla produkter, återbrukar trästomme, ljudabsorbent, fästen och 
ben, samt i förekommande fall även tyget som annars går till energiåtervinning. Målet för 2021 uppfylldes inte och 
utfallet blev tre projekt, där 192 skärmar loopades. För 2022 omformuleras målet till att baseras på antal produkter 
istället för antal projekt. En trolig anledning till att målet inte uppfylldes är att marknaden, både privat och offentlig, 
inte är helt redo för denna typ av affärer och lösningar. 

Götessons Design Group står fast vid att framtiden är cirkulär och kommer arbeta ännu hårdare framöver med 
cirkulära lösningar. Det gäller inte bara LOOP. I vår produktutvecklingsprocess strävar vi efter att använda 
återvunnet material som ingående komponent, både pre consumer recycled (produktionsspill som uppkommer 
innan produkten används) och post consumer recycled (produkter som återvinns efter den använts). David design 
erbjuder renovering och omtapetsering av begagnade möbler. Akustikmiljös ljudabsorbent EcoSUND är helt 
tillverkad i polyesterfiber där 50 % är återvunnen PET.

LOOP är Götessons unika 
återbrukskoncept som 
lanserades i februari 2020. Vi tar 
tillbaka uttjänta produkter, 
renoverar dem och säljer igen 
precis som en ny möbel.

GÖTESSONS

Arbetar med lösningar som LOOP och 

produktutveckling, t.ex. Office Ballz Medley. Vi 

erbjuder textilier i olika prisklasser som är post 

consumer recycled.

LINJÄRT = IDAG, CIRKULÄRT = IMORGON

Mål 2021: 20 st LOOP-projekt
Utfall 2021: 3 st projekt 
genomfördes där 192 st 
produkter loopades.

AKUSTIKMILJÖ

EcoSUND är tillverkat till 50% av GRI-certifierad 

post consumer recycled PET-plast

DAVID DESIGN

Vi renoverar och omtapetserar begagnade 

möbler på kundens begäran.

CIRKULÄRA LÖSNINGAR HOS GDG

24
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CIRKULÄRA LÖSNINGAR HOS GDG

LÄTTILLGÄNGLIG INFORMATION OM PRODUKTINNEHÅLL

Att det finns lättillgänglig information om våra produkter är viktigt för att kunder och återförsäljare ska kunna 
göra välinformerade val. Genom att få all relevant information samlad i ett enda dokument sparar det också tid 
för intressenter och medarbetare. Vad innehåller produkten och vilka material består den av? Vilka komponenter 
är återvunna, och hur ska produkten plockas isär för att materialåtervinnas eller renoveras? Lägg därtill 
information om genomförda tester, certifieringar, akustikförmåga, maxbelastning och mått, så kan det spara tid i 
beslutsfattandet för många. 

Under året har vi startat upp projekt med att ta fram nya produktblad, med teknisk och miljörelaterad information, 
som ska finnas tillgängligt på våra företags respektive webbplatser. Arbetet är ännu inte klart men vi har som 
målsättning att färdigställa detta arbete under kommande 5-årsperiod. 

141,5 ton 

CO2 lagrades 
genom vårt 

deltagande i 
Project: Restore 

under 2021
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER OCH KLIMATPÅVERKAN

För 2021 kan utsläpp av växthusgaser av Götessons Design Group inte redovisas. Arbetet med att kartlägga 
klimat- och miljöpåverkan har påbörjats genom att genomföra en livscykelanalys, LCA, på Akustikmiljös 
ljudabsorbent EcoSUND. Resultatet kommer presenteras under 2022 tillsammans med att miljövarudeklarationen, 
EPD, färdigställs. 

Götessons är partner till ett pilotprojekt för kollagring lokalt i Sjuhärad, Project: Restore. På initiativ av Swedebridge 
har sex lokala företag under 2021 investerat pengar i projektet, som bygger på återvätning av utdikade torvmarker 
samt inplantering av snabbväxande träd och växter i Herrljunga. Detta projekt är skapat av deltagare i det lokala 
näringslivet och har inga mellanhänder. Project: Restore bidrar till en ökad biologisk mångfald, genom att fler djur 
och växter kan leva när återställning av naturen införs. Skogsbruket i området blir hyggesfritt och genom detta 
lagras kol i de återställda våtmarkerna och genom planteringen av snabbväxande grödor. 
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PLAST SOM MATERIAL

EcoSUND är Akustikmiljös unika ljudabsorbent som består helt av polyester (PET), där 50 % är återvunna 
PET-flaskor. De återvunna PET-fibrerna är tredjepartscertifierade enligt GRS, Global Recycling Standard. GRS 
säkerställer att kraven säkerställs på bl.a. ingående återvunnet material, begränsning av kemikalier, och hur 
sociala och miljömässiga frågor hanteras i produktionen. Fibrerna ör även certifierade enligt Oeko-Tex Standard 
100. Eftersom EcoSUND är gjord i ett och samma material är den därför helt återvinningsbar. Produkten har lång 
livslängd och kan återanvändas om och om igen. Den innehåller inga bindemedel och avger inga emissioner eller 
gaser, och inte heller damm eller annat allergiframkallande.  

Utan att tumma på kvalitén är en ökad inblandning av återvunnet material en viktig fråga för oss. Under 
kommande år kommer stora satsningar på ökad ingående materialåtervinning genomföras för att minimera 
mängden plast som blir till avfall, och i stället förlänga dess livslängd genom att ingå i nya produkter. 

Tillsammans för ett hav utan plast! Akustikmiljö i Falkenberg är stolta över att vara partnerorganisation till 
Havsalliansen, ett initiativ från Håll Sverige Rent där företag och organisationer i Sverige samlas med den 
gemensamma målbilden om ett hav utan plast. EcoSUND, Akustikmiljös egna ljudabsorberande material, består 
av 100 % polyester. Vi är medvetna om plastens negativa miljöpåverkan och försöker att på flera sätt kompensera 
för produktinnehållet. 

Vi kommer fortsättningsvis att engagerat arbeta med Havsalliansens målbild framför allt i vår produktutveckling 
och produktionsprocess. 

Havsalliansen har en övergripande 

målbild, där den andra punkten är 

högst relevant för Akustikmiljö och 

därmed är ett fokusområde i 

bolagets vidare arbete.  

1. Eliminera onödiga 
engångsplastförpackningar 

2. Reducera användning av 
fossilbaserad ny plast

3. Öka återbruk och återvinning av 
plastprodukter och förpackningar

4. Återställa våra hav från 
plastföroreningar
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För Götessons materialåtgång är den största 
försäljningskategorin, med 39 % av sortimentet, 
bestående av trä, absorbent samt textil. 

Den näst största försäljningskategorin om 10 % består av 
EcoSUND. Nästa försäljningskategorikategori på 6 % har 
ingående material såsom skum, trä, plast och textil. 

Resterande försäljningskategorier innefattar trä, metall, 
skum, elkomponenter, trä EcoSUND, textil, plast och glas. 

Under 2021 var andelen ingående 
komponenter av återvunnet material <20 %. 

GÖTESSONS, MATERIALFÖRBRUKNING 2021

PRODUKTGRUPP 

Absorbent wall/ceiling

Artificial plants

Cable collector

Cable complete set

Cable grommets

Cable tray

Cables/extensions

CPU holders

Desk screen

Ergonomical products

Fittings

Floor protection

Floor screen

Junction boxes

Laptop holders

Lighting

Monitor arms

Soft seating

Storage

Table

The Hut range

Toolbar

Writing board

TOTALVIKT, KG 

95967,46

50951,00

2556,98

1508,72

636,95

52698,34

3418,91

22100,18

534026,86

1602,29

3208,16

21889,35

242564,16

41706,27

6863,56

14928,05

91360,95

89437,30

27365,50

1344,00

53645,50

9457,01

2017,51

MATERIAL 

EcoSUND (50% återvunnet)

Plast

Plåt, Plast

Plåt, Plast

Plåt, Plast, Elkomponenter

Plåt

Plåt, Plast, Elkomponenter

Plåt

Trå, Absorbent, Textil

Plåt, Plast, Skum, Textil

Plåt, Plast

Plast

Trä, Absorbent, Textil

Plåt, Plast

Plåt, Plast

Plåt, Plast, Elkomponenter

Plåt, Plast, Textil

Trä, Skum, Plast, Textil

Trä, Plast, Plåt, Textil

Trä, Plåt

Trä, Skum, Textil

Plåt

Trä, Absorbent, Plåt, Textil, Glas
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Akustikmiljös materialåtgång består till övervägande del av 
ljudabsorbenten EcoSUND, med ett innehåll av återvunnet 
ingående material på 50%. Därefter tillkommer tillbehören till 
ljudabsorbenterna, såsom textil klädsel, velour för 
väggupphängning, plåt för upphängning till tak, vägg och 
ramar, samt aluminium till upphängning i tak.  

AKUSTIKMILJÖ, MATERIALFÖRBRUKNING 2021

MATERIAL 
EcoSUND (50% återvunnet)
Textil
Velour
Plåt
Aluminium

TOTALVIKT, KG 
154 800
9 100
2 500
24 000
700

Materialförbrukning i kg kan inte presenteras för 2021. Material som 
används är: trä, metall, plast, elkomponenter, skum, textil, läder och
laminat (plast och papper).

DAVID DESIGN, MATERIALFÖRBRUKNING 2021

MATERIAL 
Wellpapp
Sträckfilm

Wellpapp

Wellpapp
Sträckfilm

MÄNGD, KG
8 260
320

18 000

4 850
113

ÅTERVINNINGSGRAD 
Okänt

65%

Okänt

EMBALLAGE

Götessons

Akustikmiljö

David design
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Götessons avfall är främst förpackningsmaterial i form av wellpapp, trä, mjukplast och 
övrigt brännbart, som uppkommer i logistikhanteringen på lagret. Avfallet hos Akustikmiljö 
uppkommer i produktionen vid tillskärning av ljudabsorbent och textil. Detta avfall sorteras 
på återvinningscentralen av dess personal. Vid montage uppkommer avfall i form av 
emballage och material som tillskärs hos kund. För David design uppkommer avfall i 
samband med tillskärning av textiler samt i förekommande fall tapetsering och montering. 
Spillet består främst av textil, skum, vadd och förpackningsmaterial. Brännbart material och 
trä går till förbränning, medan metall, plast, wellpapp, kartong och papper återvinns.

AVFALL

AVFALL PER FRAKTION 
Brännbart, fint
Brännbart, grovt
Kartong
Metall
Mjukplast
Kontorspapper
Trä
Wellpapp
Osorterat byggavfall*
Farligt avfall

TON 
12
2
12
10
3,5
2
19
18,5
67
2,3

*Hos avfallsleverantören sorteras denna fraktion av leverantören på återvinningscentralen och avfallet skickas sedan för materialåtervinning eller energiåtervinning.

Elförbrukningen för bolagen i koncernen är grön och kommer från fossilfria källor av sol, 
vind- och vattenkraft samt biobränslen. Lokalerna i Ulricehamn värms upp med lokal 
fjärrvärme, vilken har en mycket låg andel fossila bränslen och mycket hög andel 
återvunnen värme från lokala industrier. I Ulricehamn planerar vi för att investera i en 
solcellsanläggning under kommande år. Lokalen i Falkenberg värms upp med el och 
spillvärme från maskinparken. 

ELFÖRBRUKNING OCH VÄXTHUSGASUTSLÄPP (scope 2)

EL
Götessons
Akustikmiljö
David design

MÄNGD, kWh 
353 513
178 604
22 512

*Vi använder enbart förnybar energi.

CO2e 
0-utsläpp
0-utsläpp
0-utsläpp

FJÄRRVÄRME
Götessons, David design

MÄNGD, kWh 
418 534

*Källa: Ulricehamns Energi AB, 2020. Förbränning samt transport och produktion av bränslet är inräknat.

CO2e 
3 348 kg CO2e
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EN HÅLLBAR ARBETSDAG FÖR ALLA - FÖR KUNDER, LEVERANTÖRER OCH OSS SJÄLVA

Socialt ansvarstagande | A sustainable working day for everyone
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ANVÄNDNINGEN AV VÅRA PRODUKTER

Götessons filosofi har länge varit From workplace to creative space – att en 
arbetsplats kan vara så mycket mer för människan som ska nyttja den. 

Det är inte bara internt som hälsa och välmående är i fokus. Våra produkter och 
deras funktion är kärnan i vår verksamhet. Vi på Götessons Design Group besitter 
många års erfarenhet av hur man inreder med produkter för att skapa miljöer 
där människor trivs och mår bra. 

Människan tillbringar allt mer av sin tid inomhus. Man bor, äter, sover, jobbar och 
umgås. Det finns mycket man ska tänka på för att inomhusmiljön ska vara 
hälsosam, och vi tycker även att miljön ska vara trivsam. Det finns många 
faktorer av hälsosamma byggnader som inte byggs in, utan möbleras dit. För 
att sprida vår kunskap vidare, med förhoppningen om att fler människor ska få 
en mer trivsam arbetsplats och inomhusmiljö, publicerades det på Götessons 
hemsida en kunskapsbank om att inreda för en hållbar arbetsdag. Det handlar 
om att inreda för bättre akustik, hur man möblerar mötesrum på ett genomtänkt 
sätt, vad man ska tänka på vad gäller belysning och hur man ska tänka när man 
inreder klassrum. 
 
Förutom kunskapen vi har om möbler och inredning, är det viktigt att våra 
produkter är säkra och hälsosamma. Alla våra produkter testas enligt relevanta 
standarder för de olika kategorierna av möbler och inredning. Vi utför bland 
annat tester för vältrisk, ytskikt, brand samt ljud. Produkterna skall vara hållbara 
och uppfylla kundens krav där vi strävar efter att vara närvarande på marknaden 
och följa utvecklingen av behoven samt trenderna för att tillgodose marknaden 
på bästa sätt. Vi lägger stor vikt på ergonomi och att slutanvändaren ska få ut 
maximalt av sin produkt samtidigt som produkten gör nytta i form av att skapa 
en bättre arbetsmiljö. För produkter där det är relevant finns anvisningar för 
montering, demontering, skötsel och rengöring samt användarmanual. I vår 
produktutvecklingsprocess utesluter vi hälsofarliga material och kemikalier så att 
användaren inte ska påverkas negativt av dessa.
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EN HÅLLBAR OCH KONTROLLERAD LEVERANTÖRSKEDJA
Idag är det inte längre tillräckligt för företag och organisationer att ha god 

kontroll på egna, interna processer. Allt större fokus läggs på leverantörskedjan 

uppströms, och det med all rätt. 

Det är mycket vanligt för företag idag att det är i leverantörskedjan en 
övervägande del av både miljöpåverkan och farliga arbetsmoment sker. Att 
enbart arbeta med miljö- och arbetsmiljöfrågor inom sin egen organisation, 
men sälja produkter som man inte kontrollerar uppströms, blir därför snedvridet 
och slutprodukten blir långt ifrån hållbar. Dessutom är det ofta komplicerat 
eftersom många mindre företag inte kan påverka sina leverantörer, eller har svårt 
att få information om leverantörer och deras underleverantörer är globala, 
belägna i högriskländer eller är statligt ägda. Globaliseringen och outsourcingen 
har en baksida. Men, bara för att det ibland är svårt betyder det inte att man inte 
ska göra det. Marknaden och andra intressenter kräver i allt högre utsträckning 
att företagen tar ansvar för hela sin verksamhet, och för alla delar av sina 
produkter – då går det inte att ha en oschysst produktion.

För Götessons Design Group har långa och tighta leverantörssamarbeten vart en 
viktig punkt sedan företaget bildades. Kvalitet, bra arbetsvillkor och fungerande 
samarbete har alltid fått kosta lite mer. Vi genomför regelbundet leverantörsbesök 
och i förekommande fall tredjepartsrevisioner. Under 2021 fick arbetet med 
hållbara leverantörskedjor en ny dimension och arbetet strukturerades om i och 
med att Götessons skulle deklarera produkter i Möbelfakta, en hållbarhetscertifie-
ring som ställer högra krav bl.a. på arbetet med leverantörskedjan. En ny kart-
läggning har under året gjorts för Götessons och Akustikmiljö, och vidare arbete 
pågår för att fortsätta säkerställa hållbara leverantörskedjor.

FÖRETAGENS LEVERANTÖRSKEDJOR
Götessons, Akustikmiljö och David designs strategier för produktion och logistik 
skiljer sig år, men företagen använder sig av gemensamma leverantörer där det 

är tillämpligt. Majoriteten av leverantörerna finns i Sverige eller övriga Europa. 
Leverantörsbedömning med tillhörande riskanalys visar generellt på små risker för 
negativa sociala aspekter såsom brister i exempelvis mänskliga rättigheter, 
barnarbete, tvångsarbete eller organisationsfrihet vad gäller våra största 
leverantörer. Det finns dock leverantörer i högriskländer såsom Kina och Turkiet 
där vi noterat möjliga risker för brott mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt och 
miljöskydd. Ansvarsfulla leverantörsled är ett viktigt område för oss och under 
kommande tidsperiod kommer vi utöka vårt fokus på kontroll och förbättringar 
gällande högriskleverantörer. 

Götessons har ingen egen produktion, utan köper samtliga produkter färdiga från 
underleverantör där produkten är kvalitetssäkrad, förpackad och uppmärkt enligt 
ställda krav. Viss tillverkning förekommer men är då mer av logistisk karaktär, 
d.v.s. emballering eller konfigurering av produkten enligt kundönskemål. En stor 
lagerhållning av produkter finns för god service till kund, men ungefär hälften av 
omsättningen är orderstyrd med kundkonfigurerade produkter. Leverantörerna 
finns i Sverige, Europa och en mindre del i Asien. Totalt har Götessons ca 45 
varuleverantörer (>100 000 SEK/år). 

Akustikmiljö producerar, i egna lokaler i Falkenberg, produkter av EcoSUND som 
kärnmaterial. Produktionen är kundorderstyrd och endast en mindre lagerhållning 
förekommer. Produktionen sker i en lamineringslinje med tillskärning samt 
efterföljande tillverkningsoperationer. Leverantörerna finns i huvudsak inom
Sverige. Akustikmiljö har ca 30 varuleverantörer (>100 000 SEK/år). 

David designs produktion är helt kundorderstyrd och i princip alla produkter 
tillverkas enligt kundens önskemål. Textilutbudet är inte fast såsom hos Götessons 
och Akustikmiljö, utan alla textilval görs av kunden. Generellt väljs dock kända, 
europeiska textilleverantörer. David designs produktion sker i egna lokaler i 
Ulricehamn, samt att komponenter och i vissa fall färdiga produkter i sortimentet, 
tillverkas av underleverantörer inom Sverige eller norra Europa. All montering, 
sammansättning, kvalitetskontroll och emballering sker i den egna produktionen. 
David design har ca 20 varuleverantörer (>100 000 SEK/år). 
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LEVERANTÖRSBEDÖMNINGAR

Under 2021 har koncernens nya arbetssätt för leverantörsbedömningar tagits i bruk, 
och enligt detta sätt har 32 leverantörer bedömts, vilka också är våra största 
leverantörer. De nya leverantörer som togs in under året har bedömts genom ett 
äldre bedömningssätt, då de inte varit komponentleverantörer för produkter som 
ska deklareras i Möbelfakta. Under kommande år ska samtliga komponentleveran-
törer samt kritiska leverantörer bedömas enligt det nya arbetssättet. I denna process 
bedömer man hållbarhetsaspekter i form av landspecifika risker och sektorspecifika 
risker för miljöskydd, antikorruption samt sociala förhållanden genom mänskliga 
rättigheter, arbetstagares rättigheter och arbetsmiljön.

FÖRÄNDRINGAR I LEVERANTÖRSKEDJAN

Ett mindre antal små varuleverantörer har tillkommit men alla dessa är inom 
Sverige. Under året har David designs produktion flyttat från Skillingaryd till de 
gemensamma lokalerna i Ulricehamn. David design har nu sin produktion och 
kontor i de moderna lokalerna tillsammans med Götessons. Flytten har inneburit att 
produktionen har kunnat effektiviserats och att man kan nyttja ett flertal skalfördelar 
tillsammans med Götessons på leverantörssidan.

UTMANINGAR I VÅR LEVERANSKEDJA

1. Det är svårare att få transparent och faktisk kunskap om leverantörskedjan bakom andra leverantörsled 
i högriskländer. Det gäller både för materialursprung och sociala förhållanden för personalen. 
2. Det saknas faktisk kunskap om miljöpåverkan för produkter och material i samtliga leverantörsled, t.ex. 
avsaknad av livscykelanalyser. Om kunskapen om material och komponenter hade funnits skulle det 
underlätta för vidare arbete på produktnivå.  
3. Inom Götessons Design Group finns många underleverantörer i andra leverantörsled och bakåt, vilket 
gör det svårare att spåra och mäta miljöpåverkan för ett och samma material eller komponent. 

INKÖP FRÅN LOKALA LEVERANTÖRER*

Götessons Industri

Akustikmiljö

David design

Totalt för koncern

*Med lokal leverantör menas svenska leverantörer.

ANDEL % 

29 %

83 %

86 %

39 %

LEVERANTÖRER, URSPRUNGSLAND

Sverige

EU, EES och Storbritannien

Europeiska länder, icke-EU

Asien

ANDEL %

38,9 %

50,8 %

0,1 %

10,3 %

Fördelning över inköpta varor per land inom 

Götessons Design Group.

LEVERANTÖRER, FÖRDELNING AV INKÖP

Europeiska länder, EU, EES, Storbritannien Asien

Europeiska länder, icke-EUSverige
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MEDARBETARE OCH ARBETSMILJÖ

Medarbetarna hos Götessons Design Group är vår viktigaste 
resurs. Trivsel, välmående, jämlikhet och utveckling är och 
har alltid varit högsta prioritet för företaget. 

Antalet anställda inom Götessons Design Group uppgick 
under 2021 till 124 personer, där 45 % (56 st.) är kvinnor och 
55 % (68 st.) är män. Åldersfördelning för de anställda är 15 % 
under 30 år, 62 % mellan 30–50 år, samt 23 % över 50 år. 

Sjukfrånvaron hos Götessons, Akustikmiljö och David design 
uppgick under 2021 till 4,85 %. 

Under året nyanställdes 23 personer, varav tre vikarier. 
Könsfördelningen hos nyanställda var jämnt fördelad med 
50 % män och 50 % kvinnor och med en åldersfördelning 
om sju personer under 30 år, 13 personer mellan 30–50 år, 
samt tre personer över 50 år. Personalomsättningen genom 
egen uppsägning var 8 personer som under året avslutade 
sin anställning. 

Ledningsgruppen hos Götessons Design Group består av nio 
personer, varav två kvinnor (22 %) och sju män (78 %). Sex av 
personerna (67 %) tillhör åldersgruppen 30–50 år och tre av 
personerna (33 %) tillhör åldersgruppen över 50 år.

ANSTÄLLDA I KONCERNEN, 
KÖNSFÖRDELNING

1

30 till 50 årUnder 30 år

110

LEDNINGSGRUPP, 
KÖNSFÖRDELNING

ANSTÄLLDA PER LAND, 
KONCERN

ÅLDERSFÖRDELNING 
MEDARBETARE, KONCERN

Över 50 år
0
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100
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© GeoNames, Microsoft, TomTom
Använder Bing
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Tillbud och olyckor följs och rapporteras av alla bolag i koncernen. 
Under 2021 rapporterades 5 olyckor och 21 tillbud. Hos Götessons Design 
Group råder nollvision av arbetsolyckor och vi arbetar ständigt med 
riskbedömningar, skyddsronder och förbättringsarbeten. Hos GDG 
finns företagshälsovård avtalat med Priserva. Tillsammans arbetar vi 
för att tidigt se och fånga upp signaler på ohälsa, att hjälpa oss som 
arbetsgivare att minska och förebygga alla typer av risker och ohälsa i 
arbetsmiljön samt att underlätta återgång till arbete vid sjukskrivningar. 
Skyddsronder genomförs minst två gånger per år, både på kollektiv- 
och tjänstemannasidan. En extern skyddsrond genom fackföreningen 
gjordes en gång under 2021 på kollektivsidan. 

Hos Götessons Design Group finns ett arbetsmiljöledningssystem för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet inom koncernen, där samtliga bolag och 
medarbetare omfattas. Som arbetsgivare arbetar vi med undersökning, 
genomförande och uppföljning av verksamheten inom frågor som gör att 
ohälsa och olyckor förebyggs samt en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Detta är implementerat i form av policys, arbetssätt, riktlinjer, och en plan för 
lika rättigheter och möjligheter. 

Medarbetarinkluderingen i arbetsmiljöarbetet hos Götessons Design 
Group bygger främst på en skyddskommitté bestående av tio personer 
varav två ingår i företagets ledningsgrupp, tre mellanchefer, fyra 
skyddsombud samt en övrig arbetarrepresentant. Skyddskommittén har 
sammanträde fyra gånger per år och diskuterar frågor såsom arbetsmiljö, 
riskbedömningar samt andra sociala och etiska frågor. Våra skyddsombud 
företräder arbetstagarna i frågor kring hälsa, säkerhet, ohälsa och trivsel. 
Det finns ett visselblåsarsystem internt i syfte att få information om 
allvarliga oegentligheter i företagets intresse- och påverkanssfär. Under 
2021 uppkom inga visselblåsningsärenden. 
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Hos GDG råder absolut nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Uppkomna 
incidenter i detta område fångas upp i de medarbetarundersökningar som görs två gånger om året, genom 
visselblåsarsystemet, via skyddsombuden samt i de årliga medarbetarsamtalen. I de två medarbetarundersökningar 
som gjordes vår och höst 2021 svarade 5 resp. 3 personer att de upplevt sig ”mobbade, kränkta eller trakasserade i 
någon form på arbetsplatsen”. Företaget har infört åtgärder för att motverka detta genom bland annat: 
implementering av plan för lika rättigheter och möjligheter; utbildningsplan för samtliga medarbetare i 
icke-diskriminering; jämlikhet som utökat fokusområde i hela organisationen. 

Götessons Design Groups plan för lika rättigheter och möjligheter fokuserar på åtta områden: kännedom, kunskap och 
medvetenhet; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och 
befordran samt främja en jämn könsfördelning; utbildning och övrig kompetensutveckling; föräldraskap och arbete; 
inga trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling; samt samhällsansvar. Planen utgår 
från alla diskrimineringsgrunder och har som syfte att öka jämlikheten inom koncernen. Götessons Design Group står 
för att alla människor är lika mycket värda och vår arbetsplats ska präglas av likabehandling och jämlikhet. Inom 
koncernen ska vi erbjuda samma möjligheter i arbetet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller anställningsform.

Samtliga anställda hos Götessons Design Group täcks av kollektivavtal och alla personalförmåner gäller oavsett om 
man är heltids-, deltids- eller timanställd. Inom GDG följer vi föräldraledighetslagen, vilket innebär att alla föräldrar 
har en lagstadgad rätt att vara föräldralediga. Under tiden som föräldraledigheten pågår har personen kvar sin 
anställning och de rättigheter som följer med den. I denna redovisning har vi valt att redovisa de personer som tog ut 
föräldraledighet i minst 30 dagar i sträck under rapporteringsperioden. Under 2021 tog fem kvinnor ut föräldraledighet i 
minst 30 dagar i sträck.

Under 2021 gjordes Götessons aktivitetsgrupp om till en trivselgrupp, för att bidra till ökat trivsel, engagemang och 
hälsa på arbetsplatsen. Trivselgruppen består av medarbetare från olika avdelningar och all personal får förmedla 
idéer om trivselhöjande aktiviteter. Gruppen organiserar cirka 10 aktiviteter per år, i stort som smått som exempelvis 
padelturnering och grillning. 

Götessons Design Group 
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Hållbara affärer | Affärsetik och antikorruption
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TRYGG OCH ANSVARSFULL PARTNER

Götessons Design Group ska vara branschens mest attraktiva företag att arbeta med 
och i – så lyder företagets vision. För oss är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt i 
våra affärsrelationer, både internt och externt. I grunden handlar det om att man ska 
ha förtroende för oss som företag, där vi värderar etik, moral, schyssta villkor och ett 
gott affärsmannaskap.

Det ska kännas bra i magen att jobba med oss. Därför jobbar vi med långa leveran-
törssamarbeten och noggranna kontroller av material och producenter. De flesta av 
våra leverantörer är hemmahörande i Sverige eller andra europeiska länder. Vi arbetar 
systematiskt med att ta ansvar för våra leveranskedjor och säkerställa efterlevnad av 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och antikorruption genom CSR-revisioner 
eller kontinuerliga besök där dessa viktiga frågor diskuteras. Vår uppförandekod gäller 
både för oss själva och våra leverantörer.

Götessons Design Group har nolltolerans mot och tar avstånd från all olaglig konkurrens. 
Ingen form av korruption, bestickning, utpressning eller mutor får förekomma i koncer-
nens intressesfär, från eller till bolagen. Att bedriva affärer på ett etiskt sätt är viktigt för 
oss och vi menar att det är det enda hållbara sättet att föra sin verksamhet framåt. För 
att säkerställa detta finns en uppförandekod som gäller både för oss själva och våra 
leverantörer. Hos Götessons Design Group finns också ett visselblåsarsystem. Den ger 
möjlighet för våra anställda att kunna rapportera om allvarliga oegentligheter, såsom 
ekonomisk brottslighet, korruption, säkerhet, diskriminering och trakasserier, miljöbrott 
eller oegentligheter i leverantörsled. Under 2021 inkom inga ärenden kopplat till vissel-
blåsning. Inom den närmaste tidsperioden kommer GDG att gå över till ett annat vissel-
blåsarsystem där fler intressenter ges möjlighet att larma. 

I en kedja där alla parter är lönsamma trivs vi bäst. Där vet vi att vi alltid har våra 
noggrant utvalda leverantörer med oss och att det vi levererar ut till kund når upp till alla 
krav samt når fram i tid. Vårt mål är därför att växa tillsamans med våra samarbetspart-
ners, för att skapa trygghet såväl för oss som för våra kunder. Som ansvarsfull partner 
värdesätter vi kundnöjdhet högt, och därför lägger vi också stort fokus på att det ska 
gå snabbt och enkelt att både kontakta och beställa från oss. Leveranssäkerhet och 
snabb kundservice kan vara avgörande för våra kunders framgång och är därför något 
vi lägger stor vikt vid. 

39
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GRI Content Index
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GRI 101: Foundation (2016)

GRI 102: Generella standardupplysningar (2016) Sida Kommentar/Avsteg

Organizational profile 2

102-1 Name of the organization 3

102-2 Activities, brands, products, and services 3

102-3 Location of headquarters 3 Ulricehamn, Sverige

102-4 Location of operations 3

102-5 Ownership and legal form 3

102-6 Markets served 6

102-7 Scale of the organization 4, 6

102-8 Information on employees and other workers 36

102-9 Supply chain 32, 33

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 33

102-11 Precautionary Principle or approach 10

102-12 External initiatives 10, 12, 23

102-13 Membership of associations 6

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 7

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 9-10

Governance

102-18 Governance structure 45

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 14, 15

102-41 Collective bargaining agreements

102-42 Identifying and selecting stakeholders 14, 15

102-43 Approach to stakeholder engagement 14, 15

102-44 Key topics and concerns raised 14, 15

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 2

GRI Index
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102-46 Defining report content and topic Boundaries 18

102-47 List of material topics 18

102-48 Restatements of information Ej applicerbart då detta är företagets första redovisning.

102-49 Changes in reporting Ej applicerbart då detta är företagets första redovisning.

102-50 Reporting period 2

102-51 Date of most recent report Ej applicerbart då detta är företagets första redovisning.

102-52 Reporting cycle 2

102-53 Contact point for questions regarding the report 45

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 2

102-55 GRI content index 41

102-56 External assurance Rapporten har inte granskats av tredje part.

GRI 103: Hållbarhetsstyrning (2016)

103-1 Förklaring av de väsentliga frågorna och dess avgränsningar Bilaga 1 Styrning och avgränsning för väsentliga hållbarhetsfrågor redovisas i bilaga 1.

103-2 Angreppssätt, hantering och styrning Bilaga 1 Styrning och avgränsning för väsentliga hållbarhetsfrågor redovisas i bilaga 1.

103-3 Utvärdering av styrning Bilaga 1 Styrning och avgränsning för väsentliga hållbarhetsfrågor redovisas i bilaga 1.

Frågespecifika standardupplysningar 

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Materialval i produkt, miljövänliga och hälsosamma

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Spårbarhet på komponenter och material i leverantörskedjan

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Lättillgänglig information om produktinnehåll

301-1 Materials used by weight or volume 27, 28

301-2 Recycled input materials used 27, 28

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Utsläpp av växthusgaser, klimatpåverkan

305-1 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 29

Energy consumption within the organization 29

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Plast som material

301-1 Materials used by weight or volume 27, 28

GRI Index
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301-2 Recycled input materials used 27, 28

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Utsläpp av växthusgaser, klimatpåverkan

305-1 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 29

302-1 Energy consumption within the organization 29

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Plast som material

301-1 Materials used by weight or volume 27, 28

301-2 Recycled input materials used 27, 28

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Hållbar design och produktutveckling

301-1 Materials used by weight or volume 27, 28

301-2 Recycled input materials used 27, 28

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Cirkulära möbelflöden och återbruk

301-1 Materials used by weight or volume 27, 28

301-2 Recycled input materials used 27, 28

301-3 Reclaimed products and their packaging materials 24

306-3 Waste generated 29

306-4 Waste diverted from disposal 29

306-5 Waste directed to disposal 29

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Användning av våra produkter; hälsa och ergonomi

417-1 Requirements for product and service information and labeling 22, 31

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Hållbar och kontrollerad leverantörskedja; socialt ansvarstagande

204-1 Proportion of spending on local suppliers 33

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 33

407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom of association and collective bargaining may be at risk 32

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of child labor 32

GRI Index
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409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of forced or compulsory labor 32

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews or impact assessments 33

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 33

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: Medarbetare och arbetsmiljö, internt

401-1 New employee hires and employee turnover 34

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees 36

401-3 Parental leave 36

GRI 403: Hälsa och säkerhet (2018)

403-1 Occupational health and safety management system 35

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 35

403-3 Occupational health services 35

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety 35

403-5 Worker training on occupational health and safety 35

403-6 Promotion of worker health 36

403-8 Workers covered by an occupational health and safety management system 35

403-9 Work-related injuries 35

403-10 Work-related ill health 35

GRI 405: Diversity and equal opportunity (2016)

405-1 Diversity of governance bodies and employees 34

GRI 406: Non-Disctrimination (2016)

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 36

Antikorruption och affärsetik

201-1 Direct economic value generated and distributed 4

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 39

GRI Index
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Ytterst ansvariga för hållbarhetsrapporten och hållbarhetsarbetet inklusive policys, mål, uppföljning och utveckling är 
företagets styrelse med stöd av ledningsgrupp. Det kontinuerliga dagliga arbetet inom hållbarhetsområdet leds av 
företagets avdelning för ESG, som under året bestått av Stellan Bygård och Emma Hagman. 

Götessons Design Groups organisation 
och styrning

Götessons Design Groups ledningsgrupp

Emil Johansson (VD), John de Boer (Sales Director), Jörgen 
Johansson (CFO), Mika Haglund (COO), Jessica Carlstein (Marketing 
Director), Johan Götesson (Business Development Manager), Dajana 
Omanovic (Product Development Director), Tomas Svensson (Senior 
Product Developer) och Stellan Bygård (ESG Manager)

Kontaktuppgifter

Götessons Design Group
Rönnåsgatan 5B
523 38 Ulricehamn
Telefon: +46(0)321 68 77 00
gotessonsdesigngroup.com

Götessons Industri AB
Rönnåsgatan 5B
523 38 Ulricehamn
Telefon: +46(0)321 68 77 00
gotessons.com

Akustikmiljö i Falkenberg AB
Falkåsvägen 4
311 21 Falkenberg
Telefon: +46 (0)346 71 48 50
akustikmiljo.se 

David design AB
Kajpromenaden 24, 
252 67 Helsingborg
Telefon: +46 (0)42 29 29 49
daviddesign.se 

Götessons Design Groups styrelse

Niklas Sloutski (styrelseordförande), Emil Johansson, Martin Creydt, 
Johan Götesson, Isabelle Sjövall, Tommy Torwald och Håkan Nilsson

För frågor om rapporten, kontakta:

Emma Hagman, Hållbarhetsstrateg
+46 (0)321-687 736
emma.h@gotessons.se 
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Human design, Human growth


