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FÖRSÄLJNING

För att uppnå ett så positivt resultat som möjligt så försöker vi på
Johanson tänka brett och fokusera på möblernas hela livscykel och
minimera påverkan på miljön genom att identifiera var miljöpåverkan
är som störst. Bästa resultat kan vi nå genom att bli så cirkulära
som möjligt och erbjuda möjligheten att återbruka möbler och deras
komponenter. Ett exempel på hur vi arbetar med detta är att vi redan vid
skissbordet har som krav att produkterna ska vara enkla att återbruka
genom att det ska vara lätt att separera/reparera våra produkter och att
så lite råmaterial som möjligt ska gå till spillo. Johansons mål är att vara
en föregångare inom cirkulär ekonomi. Inte bara genom att återanvända
gamla möbler, utan genom att möjliggöra för återanvändning av varenda
komponent i möbeln.
Ett exempel på detta är produktutvecklingen från stolen Arena till Bowl
där vi med hjälp av innovativa idéer och listiga knep lyckats undvika
limning vid tillverkning av produkten och på så sätt lyckats få den nya
varianten Bowl helt demonterbar och mer cirkulär än föregångaren
Arena.
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REUSE SHOPEN
Även om våra produkter är cirkulära och kan återbrukas så behöver
inte det betyda att detta alltid sker. Vi tar fram en hel del provmöbler
och möbler som ska fotograferas. Det finns även möbler som är
felproducerade som ofta slängs. För att minska antalet slängda
produkter och på så sätt minska Johansons miljöpåverkan
har vi tagit fram REUSE Shopen, som är en webbaserad lösning där vi
erbjuder kunder att handla dessa möbler som kanske inte från början
varit ämnade för försäljning, utan förmodligen hade slängts.

HÅLLBARA MATERIAL
Genom att märka våra produkter med miljömärkningen Möbelfakta
säkerställer vi att enbart miljövänliga råvaror används i produkterna.
Johanson gör även ett aktivt val att enbart använda träråvara som är
FCS-märkt i våra produkter. Johansons användning av miljövänliga
råvaror för att bli mer cirkulära hjälper oss att bidra till en hållbar framtid.
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CERTIFIKAT
ISO 14001
Härmed intygas

ISO 14001

MÖBELFAKTA

Johanson Design är ISO 14001 certifierade och har varit detta sedan
2010. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med miljöfrågor och hela
tiden utvecklar vårt miljöarbete. Johanson var även bland de fem första
företagen i Sverige att uppfylla kriterierna för den nya kravversionen
ISO 14001:2015. I vår miljöpolicy skriver vi om våra mål och ambitioner.

Vi på Johanson jobbar ständigt med att miljömärka våra produkter och
idag har vi mer än tre fjärdedelar av vårt produktsortiment märkta med
miljömärkningen Möbelfakta. Det är en hållbarhetsmärkning som inte
bara fokuserar på miljöaspekter gällande en produkt utan även kvalité
och socialt ansvar. Johanson har som mål att i framtiden bara sälja
miljömärkta produkter och vi anser oss vara på god väg redan nu.

MILJÖPOLICY

EPD
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• Vi ska arbeta för att miljövänliga råvaror, tillverkningsmetoder och
distributionssätt används både av oss och av våra leverantörer.
• Vi ska arbeta för att återbruk och återvinning av spill, produktionsavfall
och förbrukade produkter ökar.
• Vi ska arbeta för ökad kunskap och medvetenhet om principerna för
cirkulär ekonomi och åtgärder som påverkar hela produktens livscykel.
• Vi ska uppfylla bindande krav genom att följa aktuella miljölagar,
myndighetskrav och miljökrav från kunderna.
• Vi ska skydda miljön genom att förebygga föroreningar.
• Våra miljöledningsrutiner ska följa principerna i standarden ISO 14001
och uppfylla kraven för produktmärkningen Möbelfakta.

– Environmental Product Declaration
(Miljövarudeklaration)
Johanson har som en av finansiärerna tillsammans med TMF (Trä- och
möbelföretagen) och IVL Svenska Miljöinstitutet samt andra företag i
branschen arbetat med ett projekt för att underlätta framtagningen av
miljövarudeklarationer för möbler.
En miljövarudeklaration visar en produkts totala miljöpåverkan baserat
på en LCA (livscykelanalys) som verifierats av en tredjepartsgranskning
och publicerats. Produktens miljöpåverkan mäts i CO2e
(koldioxidekvivalenter) och skapar ett sätt att enkelt jämföra olika
produkters totala miljöpåverkan.
Johanson räknar med att ha sin första publicerade EPD tillgänglig innan
sommaren 2022.

• Vi ska använda miljöpolicyn för att påminna kunder, anställda,
leverantörer, återförsäljare och allmänheten om vår långsiktiga
miljöstrategi.
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ENVIRONMENT
MILJÖ

ECO BY JOHANSON

CONFIGURATION
ANPASSNING

OVERVIEW
ÖVERSIKT

I en kundundersökning ställde vi frågor kring vilka hållbarhetsområden
Johanson bör fokusera på. Svaren visar att vi ska koncentrera oss på
följande sex områden:
Minska utsläpp, transporter, lokal tillverkning, återbruk, hållbar
konsumtion och jämställdhet.
För att enklare kunna kommunicera hur vi arbetar med dessa kategorier
har vi valt att ta fram Johansons egen märkning som vi kallar ECO by
Johanson. Det är ett poängsystem som rankar en produkt på en skala
0-10 baserat på ett antal frågor kring dessa olika punkter, där 0 är
lägst poäng och 10 är högst poäng. Frågorna ställs inom följande sex
kategorier: Klimat, råvaror, tillverkning, återbruk, rena material och
socialt ansvar. Varje bokstav i ordet ECO representerar två kategorier.
Beroende på hur bra produkten presterar kommer en cirkel i
bakgrunden av bokstaven att fyllas.
En möjlighet vi på Johanson ser med detta poängsystem och vår egen
märkning är att vi själva får möjligheten att få en överblick av våra
produkter och vad vi kan bli bättre på, samtidigt som det blir enklare
för våra kunder att välja de produkter som bäst motsvarar deras
hållbarhetskrav.

KLIMAT

RÅVAROR

ÅTERBRUK

TILLVERKNING

RENA MATERIAL

SOCIALT ANSVAR

KLIMAT

ÅTERBRUK

RENA MATERIAL

Vilka är leverantörerna för de olika
ingående komponenterna?

Antal komponenter i produkten som
går att renovera eller reparera?

Är en materialdeklaration gjord?

RÅVAROR

TILLVERKNING

Har leverantörerna för produkten
signerat Möbelfaktas miljöintyg eller
liknande?

Hur många moment i produktens
tillverkning styr vi över själva?

Hur stor del av produkten är gjord av
återvunnet material?
Har produkten en miljömärkning?
SOCIALT ANSVAR

För hur många av leverantörerna
till produkten finns en leverantörsbedömning, och vad är riskbedömningen på dem?
Finns en uppförandekod eller har
leverantörerna signerat Johansons
uppförandekod?
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Klimat

9,0

Vad är det totala antalet km från leverantör till Johanson?

180
796
15
235
4
97
125
93
581

EXEMPEL
Här presenteras ett exempel på hur den totala poängen
framställts för produkten Bill with back.

km
km
km
km
km
km
km
km
km

2 126

Råvaror

8,9

Har leverantörerna för produkten signerat möbelfaktas intyg ”Miljö”, eller liknande?

8-9 leverantörer har signerat Möbelfaktas intyg ”Miljö”.

Antal leverantören för produkten som har signerat möbelfaktas intyg
”Miljö” eller liknande

8

8,9

Återbruk

10,0

Möjlighet att renovera/reparera?

14 av 14 komponenter går att renovera/reparera.

Antal komponenter i produkten

14

Antal komponenter i produkten som går att renovera/reparera?

14

Hur stor del av produkten går att återvinna?

99,7%

10,0

10,0

Tillverkning

e
c
o

8,94

100

9,14

100

7,22

75

8,3

Hur många olika moment i produktens tillverkning styr vi själva?

Vi styr 8 av 10 moment i tillverkningsprocessen.

Antal moment som ingår i produktens tillverkning?

10

Antal moment Johanson Design utför som ingår i produktens tillverkning?

8

Hur många komponenter i produkten är färdigkonfektionerat material
(formpressat virke, konfekterad polyeter, gjuten stomme osv)

2 av 14 komponenter är färdigkonfektionerat material.

Antal komponenter i produkten som är färdigkonfektionerat material

2

8,0

8,6

Rena material
Är en materialdeklaration gjord?

5,0
Nej

0,0

Ja

10,0

Hur stor del av produkten är gjord av återvunnet material?
Har produkten en miljömärkning?

Socialt ansvar
En leverantörsbedömning finns för 9 av 9 leverantörer till produkten.

För hur många av leverantörerna har vi gjort en riskbedömning?

9

Hur många är Låga?

9

Produktens slutgiltiga poäng baseras på kategoriernas sammanlagda poäng dividerat
med sex och kategoriernas totala poäng baseras på resultatet av frågorna som ingår under
den kategorin dividerat med antalet frågor.

Hur många är Medel?

0

Hur många är Höga?

0

T.ex. under ”Rena material” så ställs två frågor och beroende på vad poängen för dessa frågor
blir, i detta fall 0p+10p så får man kategorins totala resultat genom att dividera det totala
resultatet med antalet frågor. I detta fall 0p+10p=10p -> 10p/2 = 5p.

Finns en uppförandekod eller har leverantörerna
signerat Johansons uppförandekod?

5 av 7 leverantörer har en uppförandekod (Code of conduct).

Hur många av leverantörerna till produkten har en uppförandekod
eller har signerat Johansons uppförandekod?

5

Vill ni veta mer om hur varje specifik uträkning gjorts så är ni välkomna att
kontakta vår Miljö & hållbarhetsansvarig.
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9,4

För hur många av leverantörerna till produkten finns en leverantörsbedömning,
och vad är riskbedömningen på dem?

Produktpoäng

10,0

8,9

8,4

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

AGENDA 2030

EU ECOLABEL

Många av oss känner idag igen begreppet Agenda 2030 och är väl
informerade om vad det innebär. Förenklat kan man säga att det är 17
globala mål som FN satt för att uppnå en hållbar utveckling. De globala
målen är integrerade och odelbara och främjar till en hållbar utveckling
genom ekonomiska, sociala och miljömässiga delar. Johanson har tagit
ett beslut att fokusera på de mål där vi kan göra störst skillnad, dvs
mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur & mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion.

Stolen Pelican är den första stolen i Sverige att erhålla märkningen
EU Ecolabel. Det är en miljömärkning av typ 1 som innebär att
märkningen styrs av standarden ISO 14024. EU Ecolabel ställer tuffa
krav som till exempel att produkten måste bestå av en viss andel
återvunnet material.

Ett exempel på hur vi jobbar med mål 9 är att handla närproducerat
och att vi i första hand vänder oss till svenska tillverkare av material,
och därefter ut till Europa. Detta av flera olika anledningar som gynnar
Johansons miljöinsats.
Ett exempel på hur vi jobbar med mål 12 är som tidigare nämnt under
rubriken ”Återbruk / Cirkulär ekonomi” att vi arbetar med att anpassa
vårt produktsortiment till att vara så anpassat för återbruk som möjligt,
samt erbjuda alternativ som renovering och liknande till våra kunder.
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