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Tingstad är ett starkt familjeföretag med rötterna i Göteborg. Våra 
kunder återfinns främst inom Restaurangbranschen, Fackhandeln och 
Dagligvaruhandeln, och antalet nya kundgrupper ökar ständigt.

Tingstads vision är att skapa en enklare vardag för alla som driver 
en verksamhet och arbetet med att lyckas uppnå detta engagerar 
företaget på djupet. Vi vill snabbt och enkelt hjälpa våra kunder att få 
hem de produkter de behöver för att driva sin verksamhet. 

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av prisvärda, 
kvalitativa produkter och lösningar som förenklar arbetsdagen för 
alla som driver en verksamhet och vi ska göra detta med engagemang, 
kundfokus och ärlighet. 

Idag omsätter företaget ca 2 miljarder kr och har drygt 400 anställda 
som arbetar inom försäljning, inköp, lager och olika stödfunktioner. 

>>Tingstads 
vision är att skapa 
en enklare vardag 
för alla som driver 
en verksamhet.<<

Om Tingstad.

2 3



År 2017.
För Tingstad präglades 
2017 starkt av en 

fortsatt hög utvecklingstakt. 
Året har inneburit nylansering 
och vidareutveckling av 
vår plattform för e-handel 
och stora investeringar 
inom logistik och digital 
utveckling. Detta ser vi som 
viktiga nyckelfaktorer för en 
fortsatt stark tillväxt och hög 
kundnöjdhet
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94% AV VÅRA 
MEDARBETARE HAR 
FÅTT UTBILDNING 
OM VÅRT 
HÅLLBARHETSARBETE

ELANVÄNDNINGEN 
PÅ HUVUDKONTORET  
MINSKADE MED 7%

2250 ARTIKLAR 

I VÅRT SORTIMENT  
ETT MER 
HÅLLBART VAL

VI LYCKADES MINSKA 
CO2-UTSLÄPPEN FRÅN 
VÅRA TJÄNSTEBILAR

100% AV 
VÅRA KEMIKALISKA 
PRODUKTER HAR 
SÄKERHETSDATABLAD 
SOM VÅRA KUNDER 
KAN HÄMTA PÅ VÅR 
HEMSIDA

94% AV VÅRA 
KUNDER SKULLE 
REKOMMENDERA OSS

VI UPPNÅDDE MÅLET!
UNDER 2017 NÅDDE VI MÅLET ATT 
MINSKA ONÖDIGA TRANSPORTER
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I september 2015 samlades FN i New York och 
tillsammans antog 193 av världens ledare en ny 
hållbarhetsplan som berör hela världen. Begreppet 
Agenda 2030 myntades vid detta tillfälle och 
innebär en stor omställning för många länder 
och företag i form av nya lagstiftningar och 
intressentkrav. Syftet är att alla skall vara med och 
driva hållbarhetsfrågorna framåt och sträva efter ett 
bättre jordklot för våra kommande generationer.

Inom förpackningsbranschen ökar fokus ständigt 

på hållbarhetsfrågor. Vi på Tingstad märker att våra 
kunder är intresserade av hållbarhet och förväntar 
sig att vi skall kunna uppvisa vilka insatser vi gör och 
hur vi förbättras inom området.

Denna rapport syftar till att redovisa vårt arbete 
inom miljöfrågor och sociala frågor. Utmaningen 
att minska den negativa påverkan är såklart stor, 
men genom att arbeta med dessa frågor ser vi på 
Tingstad även en god affärsmöjlighet som vi inte vill 
gå miste om.

Tingstads 
hållbarhetsarbete.
Tingstad är certifierad enligt  
ISO 9001 och 14001. År 2016 
var vi bland de första i branschen 
att certifiera oss enligt 2015 
års upplagor av standarderna.  
Certifieringen hjälper oss att 
skapa förutsättningar för att 
nå våra mål och arbeta med 
ständiga förbättringar.

För att vi ska kunna arbeta på 
ett målinriktat och effektivt sätt 
finns våra processbeskrivningar, 
mål, rutiner, policies och 

instruktioner dokumenterade i 
vårt ledningssystem Kompassen. 
I Kompassen finns även stöd 
för att hantera ärenden inom 
rapportering, korrigering och 
förebyggande av avvikelser. Vi 
har tagit fram handlingsplaner 
för hur vi ska arbeta för att nå 
våra mål och dessa revideras 
årligen. Våra interna och externa 
revisorer följer upp att vårt 
målarbete gett resultat. 
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HÅLLBARHETS- 
REDOVISNINGENS INNEHÅLL
Innehållet i denna rapport avser Tingstad Papper-
koncernen där AB Tingstad Papper, org.nr 556117-1199 
är moderbolag. 

Rapporten avser verksamhetsåret 2017 och datan som 
insamlats baseras på siffror under den tidsperioden.

Syftet med rapporten är att informera våra 
intressenter om vårt arbete med att skapa ett mer 
hållbart samhälle. Målen vi har satt upp utgår från FN:s 
17 globala hållbarhetsmål och beskriver vilka mål och 
nyckeltal som fastslagits och hur utfallet av dessa sett 
ut.

Hållbarhetsrapporten utgör även en del av 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen 2017 och är 
utfärdad enligt riktlinjerna i lag 2016:947 om ändring i 
Årsredovisningslagen 1995:1554. 

Hållbarhetsrapporten är upprättad för koncernen. 
Samtliga nyckeltal som presenteras avser dock endast 
det svenska moderbolaget då dotterbolagen i Norge 
och Finland främst är säljkontor med hyrda lokaler. 
Samtliga produkter som säljs i Norge och Finland 
köps in centralt från Sverige och distribueras från 
centrallager. Således är dotterbolagens leverantörer 
helt och hållet leverantörer förhandlade via det svenska 
moderbolaget och hanteras således från applicerade 
principer som där råder.
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”Jag är stolt över 
att jobba på 
Tingstad.”  
Alexander Kos, Logistik.

”Jag trivs med att 
jobba på ett företag 
som är stabilt 
och som vill satsa 
framåt.”  
Jennie Bexander, Företagsbutiken

Vår personal.
MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET. 
I vår verksamhet sätter vi människan och rätt inställning i centrum. 

Vi anser det självklart att samtliga medarbetare ges lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Vi värnar om en tolerant arbetsmiljö, fri från diskriminering, kränkande beteenden och 
trakasserier. 
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17%

29%

24,5%

34,6%

4,0%

18,4%

46,0%

76,3%

75,5%

83%

71%

65,4%

96,0%

81,6%

54,0%

23,7%

FÖRDELNING MÄN/KVINNOR 
HELA FÖRETAGET

FÖRDELNING MÄN/KVINNOR  
FÖRETAGSLEDNING

FÖRDELNING TJÄNSTEMÄN 
OCH KOLLEKTIVANSTÄLLDA

Styrelse

Chefer

Inköp

Lager

Kollektivanställda Tjänstemän

Leveransförsäljning

Stödfunktioner

Butiksförsäljning

146

55

128

34

< 20 ÅR  1,1%

21 - 30 ÅR  29,2%

31 - 40 ÅR 30,6%

41 - 50 ÅR 27,5%

51 - 60 ÅR 8,8%

61+ ÅR 2,8%

PERSONALEN I SIFFROR

ÅLDERS- 
STRUKTUR

29,2%

30,6%

27,5%

8,8%

2,8% 1,1%
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AFFÄRSIDÉ
Vi erbjuder ett brett sortiment av prisvärda, kvalitativa 
produkter och lösningar som förenklar arbetsdagen för 
alla som driver en verksamhet.

VISION
En enklare arbetsdag i alla verksamheter.

MISSION
Vi finns nära våra kunder och visar att vi förstår deras 
dagliga utmaningar. Vi har en öppen dialog med 
kunderna och håller alltid vad vi lovar. Våra satsningar 
inom mångfald fortsätter. Det är en viktig del av 
framgången.

KUNDLÖFTE
Vi ser till att du snabbt och enkelt får de produkter du 
behöver för att underlätta din arbetsdag.

ENGAGEMANG
Vi är engagerade i våra kunder och genuint 
intresserade av deras behov och önskemål.

KUNDFOKUS
Alla våra kontakter med våra kunder skall präglas av 
personligt bemötande, hög servicegrad och respekt. 
Vi skall vara den positiva, engagerade leverantören 
som alltid lyssnar och snabbt löser kundens problem. 
Lyhördhet för kundens önskemål är en ledstjärna för 
alla medarbetare på Tingstad.

ÄRLIGHET
Vi är enkla och lätta att ha att göra med. Vi ger raka 
och ärliga besked om produkter, sortiment, priser, 
rabatter och annat. Vi håller vad vi lovar och kommer 
tillbaka med besked till kunden som avtalat. Vi följer de 
lagar och krav som vi omfattas av.

KVALITET 
Vårt verksamhetssystem 
Kompassen hjälper oss att 
kvalitetssäkra vårt arbete. Det 
spelar en central roll i vårt ständiga 
förbättringsarbete. Vi arbetar efter 
kvalitetsstandarden ISO 9001. 

HÅLLBARHET
Hållbarhet är viktigt för oss och vi arbetar enligt 
ISO 14001 för att skydda miljön. Vi förbättrar oss 
ständigt och vårt hållbarhetsarbete, som grundar sig 
i FNs 17 globala hållbarhetsmål, vägleder oss i vårt 
utvecklingsarbete.

Vår verksamhetspolicy.
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Här finns vi.

Huvudkontor och Centrallager

Säljkontor

GÖTEBORG, STOCKHOLM, MALMÖ, LINKÖPING, 
VÄSTERÅS, JÖNKÖPING, UMEÅ, KRISTIANSTAD, 
OSLO, STAVANGER, TRONDHEIM  
OCH HELSINGFORS. 
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CANCERFONDEN
Vi är glada att som företagsvän 2017 ha varit med och bidragit till 
Cancerfondens insamling till Rosa Bandet och deras viktiga forskning 
kring bröstcancer. För att öka medvetenheten kring Cancerfondens arbete 
och denna viktiga fråga lyfter vi fram alla rosa produkter i vårt sortiment 
under oktober månad. Tillsammans kan vi se till att färre drabbas och fler 
överlever sin sjukdom. Tillsammans kan vi besegra cancer.

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar 
för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit 
arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning 
och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har de delat 
ut närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj genomförs under oktober varje år med syfte att 
finansiera cancerforskning, sprida kunskap om cancerprevention och 
bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. 

Projekt vi stödjer.

FAKTUM
Tingstad stödjer Faktum. Faktum grundades 2001 i Göteborg och är 
Götalands gatutidning. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i 
ett socialt utanförskap kan börja sälja Faktum. Försäljarna köper tidningen 
för 30 kronor, säljer den för 60 och behåller mellanskillnaden. Arbetet 
innebär oftast mer än att bara tjäna pengar på tidningsförsäljning, det 
innebär också att ta ansvar, planera sin vardag, skapa rutiner och bli en del 
av ett socialt sammanhang. Faktum arbetar också med att skapa debatt 
och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Vintern i Sverige kan vara kall och tuff, inte minst för de som inte har tak 
över huvudet. År 2017 valde Tingstad att donera 450 vinterjackor till 
Göteborgs Räddningsmission. 

Göteborgs Räddningsmission är en ideell förening som arbetar med socialt 
arbete. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka 
förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och 
utanförskap. Visionen är att varje människa har rätt till ett värdigt liv. 

Det är en stor utmaning att jobba med socialt arbete i Göteborg idag. 
Den som har erfarenhet vet att det tar tid. Att påverka och mobilisera för 
att ett skyddat boende ska finnas i staden för kvinnor som tvingas sälja 
sina kroppar på Göteborgs gator är en utmaning. En annan är att 3 000 
personer i Göteborg inte har tak över huvudet eller mat för att klara dagen. 
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STIFTELSEN FISTULASJUKHUSET
Tingstad stödjer sedan 2009 Stiftelsen Fistula genom ett årligt bidrag. 

Fistulasjukhuset ligger i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och är ett 
sjukhus för kvinnor med förlossningsskador, obstetrisk fistula. 

Kvinnor som grupp har en underordnad ställning, lider ofta av undernäring, 
men får arbeta hårt med att bära ved och vatten. Könsstympning är 
vanligt förekommande och flickor blir fortfarande tidigt gifta och gravida 
som mycket unga. Det leder till svåra förlossningar där barnet dör, med 
underlivsskador för den unga mamman som följd. Tarm och urinblåsa 
fungerar inte och hon blir illaluktande, utstött och förskjuts från sin familj. 
Genom operation och omvårdnad hjälper Fistulasjukhuset flickorna tillbaka 
till ett människovärdigt liv. Stiftelsen är en ideellt arbetande stiftelse som 
är i stort behov av donationer för att kunna driva sin verksamhet. 

För att läsa mer om stiftelsen, besök www.fistulasjukhuset.org

RÄDDA BARNEN
Vi skänker 250 kronor till Rädda Barnen varje gång en befintlig kund 
registrerar ett e-handelskonto hos oss. Våra kunder får då inte bara tillgång 
till vårt 30.000 artiklar stora sortiment på ett smidigare sätt, utan är då 
också med och stödjer ett mycket viktigt arbete som bidrar till att utsatta 
barn runt om i världen ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn 
ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på 
barnkonventionen. Rädda Barnen arbetar både i Sverige och internationellt. 
I Sverige bidrar medlemmar ute i de lokala verksamheterna med allt från 
läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan. Ute 
i världen arbetar Rädda Barnen med långsiktiga program för att utsatta 
barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går de in 
med akuta livräddande insatser. Rädda Barnen är politisk och religiöst 
obundna.

GOTHIA CUP
Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering 
för ungdomar. Varje år deltar runt 1700 lag från 80 nationer och de spelar 
4500 matcher på 110 planer.

Tingstad är social partner till Gothia Cup och fick i somras äran att vara 
fadder åt ett lag från Nepal som för första gången i cupens historia skulle 
delta i turneringen. Det blev en oförglömlig vecka, både för laget och för 
oss. Genom Gothia Cup Fundraising, som Tingstad är en del av, får lag som 
inte annars hade haft chans att delta i turneringen en möjlighet att vara 
med. Läs mer på sidan 14.
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I juli 2017 gick fotbollsturneringen Gothia Cup av 
stapeln. Tingstad var Social Partner, vilket innebär att 
företaget stödjer Gothia Cups program som hjälper 
fotbollslag som inte annars hade kunnat delta i 
turneringen av bland annat ekonomiska skäl. Tingstad 
blev fadder till ett lag från Nepal, det var första gången 
i cupens historia som Nepal deltog i turneringen. 

TINGSTADS VD,  
PAUL JIGBERG BERÄTTAR:
VAD VAR DERAS  
FÖRSTA INTRYCK AV SVERIGE? 
-När jag träffade dem på söndagen var de bekymrade 
över maten. Pasta, cornflakes och köttbullar passade 
inte riktigt in i deras kostcirkel. Jag tänkte att de 
vänjer sig säkert, men det gjorde de inte riktigt på hela 
veckan. Efter första matchen kontaktade jag resaurang 
Himalaya, som lade ut info på facebook om att Gothia 
gästades av ett lag från Nepal. Det bidrog till både 
fler supportrar vid matcherna, men även att laget blev 
hembjudna till familjer på middag, plus att det lagades 
nepalesisk mat som levererades till stället de bodde på. 

VAD HITTADE NI PÅ TILLSAMMANS  
UTANFÖR FOTBOLLSCUPEN?
-Laget och ledarna tyckte det var fantastiskt att åka 
buss och spårvagn, de var till skillnad från oss mycket 
imponerade av Västtrafik. Bussar och spårvagnar kom i 

någorlunda tid, det var de inte vana vid. En eftermiddag 
tog vi Västtrafiks båtar i Göteborgs hamn, vilket var 
uppskattat. Nepal har inga hamnar eller stora båtar, så 
Stenabåten fotograferades intensivt. 

HUR GICK DET FÖR LAGET I TURNERINGEN? 
-På måndagen spelades första matchen. Våra grabbar 
var 16 år och huvudet kortare än motståndarna, trots 
detta så blev det vinst och en glädje som var euforisk. 
Efter matchen åkte vi tillbaka till skolan de bodde på 
för mat och laddning inför invigningen på Ullevi.  
Vårt lag skulle paradera och kom in som lag nummer 
tre, iklädda fina dräkter som de tagit med hemifrån. 
Detta var stort för dem, det var 60,000 på läktarna 
som jublade. Hela invigningsceremonin var fantastisk, 
kan beskrivas som ”gåshud”, helt magisk.

Dagarna rullade på med matcher, tyvärr vann vi inga 
fler men det var glada miner ändå.

HUR AVSLUTADES VECKAN? 
-Turneringen avslutades på fredagen, vi firade med 
att återvända till Restaurang Himalaya, vi hade en 
jättetrevlig kväll. På lördag hälsade vi på en kvinna från 
Svensk-Napalesiska föreningen i Laholm. Vi stannade 
till i Mellbystrand för ett bad. De tyckte det var 
fantastiskt roligt och var i det 17 gradiga vattnet under 
drygt en timma, vilket imponerade mycket på övriga 
gäster på stranden. 

GOTHIA VECKAN  
MED LAGET FRÅN NEPAL
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25-åriga Adina föddes och växte upp i en liten by på 
landsbygden i Etiopien. Som den äldsta av tre barn och 
den enda flickan var livet inte lätt. Pappan hade dött 
när hon var liten, alltså förväntades det att hon skulle 
finnas till för sin mamma och två bröder, hjälpa till i 
hushållet och tänka på andra än sig själv. Hon arbetade 
energiskt, men drömde om att skaffa sig en utbildning.
Adinas by hade ingen elektricitet, ingen vårdinrättning 
eller transportmöjlighet. Den närmaste marknaden låg 
två timmars vandring bort, liksom närmaste skola. Hit tog 
hon sig dagligen till fots trots den långa vägen och hon 
älskade sin skolgång. Hon kom så långt som till 8:e klass.
För det mesta gick eleverna i grupp till skolan, men en 
dag var hon ensam på vägen och blev våldtagen. Ingen 
hörde hennes rop på hjälp och hon lämnades gråtande 
på marken. Till slut lyckades hon ta sig hem och 
berättade för sin mamma vad som hänt.
Efter en tid bekräftades att hon blivit gravid. Adinas liv 
förändrades för alltid. Hon var 15 år.

EN TRAGISK FÖRLOSSNING
Adina kom att drabbas ytterligare. När det blev dags 
att föda sitt barn drog förlossningen ut på tiden. Efter 
att hon plågats i tre dagar beslöt man att forsla henne 
till närmaste klinik. Hon bars medvetslös på bår och på 
vägen födde hon fram sitt barn som då var dött. Hon 
hade under sin långdragna förlossning ådragit sig svåra 
invärtes skador, en obstetrisk fistula.

FRÅN TRAUMA TILL DRÖMMAR OM FRAMTIDEN
Adina fick ändå hjälp utan att behöva vänta allt för 
länge. Man märkte snart att hennes skador inte läkte 
och hon transporterades till närmsta statliga sjukhus. 
Därifrån remitterades hon till Hamlin Fistula sjukhuset 
i Bahir Dar, varifrån man skickade henne vidare till 
Addis Abeba sjukhuset då hennes skador var så pass 
omfattande. 
Adina var skräckslagen inför tanken att bli opererad, 
men övertygades så småningom att det var 
enda vägen framåt. Operationen var i och för sig 
framgångsrik, men krävde en hel del uppföljning och 
många återbesök. Under tiden bodde hon på Desta 
Mender, rehabiliteringscenter för patienter med just 
sådana behov som hennes. Här läkte hennes skador 
och hon fick rådgivning och sjukgymnastik och inte 
minst, hon kunde fullfölja sin gymnasieutbildning 
genom distansundervisning. Personalen tog till sig 
Adinas kunskapstörst och idag arbetar hon som 
bibliotekarie  på Hamlin College of Midwives. Hon lever 
ett självständigt liv och studerar vidare, nu med en kurs 
i bokföring.
-Jag skulle inte kunna leva som en fullvärdig individ utan 
Hamlin, säger Adina. Ni räddade mig från förtvivlan och 
här går jag nu full av hopp. Mitt självförtroende har jag 
fått tillbaka. Tack för allt ni gjort för mig.

ADINA EN BERÄTTELSE FRÅN 
FISTULASJUKHUSET

15



De globala Hållbarhetsmål som FN beslutat om är 
viktiga för både Tingstad och för våra kunder. FN:s 
ambitiösa hållbarhetsmål angår alla och Tingstad vill 
vara med och ta sitt ansvar. För att lyckas med detta 
har Tingstad gjort en analys av hur vi som företag 
påverkar dessa mål och var vi har störst möjlighet att 
bidra.

För att bedöma områden där Tingstad har störst 
möjlighet att påverka har en värdering gjorts av FN:s 
17 hållbarhetsmål. Målen har bedömts utifrån två 
perspektiv. 

 9 Hur stor är relevansen för Tingstad?

 9 Hur stor möjlighet har vi att påverka?

Tingstad har utifrån denna analys valt ut 4 mål som vi 
arbetar med:

7. Förnyelsebar energi

8. God ekonomisk tillväxt

12. Ansvarsfull konsumtion

13. Klimatpåverkan

Utifrån väsentlighetsanalysen har Tingstads 
processägare gjort en hållbarhetsanalys utifrån 
respektive område/avdelning för att identifiera 

vilka områden där vi kan och bör lägga störst fokus. 
Dessa diskussioner har legat till grund för specifika 
handlingsplaner som följs upp månadsvis och 
diskuteras på högsta ledningsnivå

Tingstad använder följande verktyg att förmedla 
hållbarhetsarbetet till intressenterna:

 9 Verksamhetspolicy

 9 Code of Conduct

 9 Leverantörsavtal

 9 Ledningssystemet Kompassen (certifierat enligt 
ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 )

 9 Handlingsplaner per avdelning

 9 Uppföljning av KPI

Väsentlighetsanalys.

DE FYRA MÅL TINGSTAD VALT ATT ARBETA AKTIVT MED
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Ingen fattigdom

Utbildning

Förnyelsebar energi

Minskad ojämlikhet

Klimatåtgärder

Fred & rättvisa

Ingen hunger

Jämställdhet

Ekonomisk tillväxt

Hållbara städer

Liv i vatten

God hälsa

Rent vatten & hygien

Innovation

Ansvarsfull konsumtion

Liv på land

ANALYS HÅLLBARHET
RELEVANS - PÅVERKAN

Partnership för målen

0 1 2 3 4 5 Relevans Påverkan Snitt

1 Ingen fattigdom 1 2 1,5

2 Ingen hunger 1 1 1

3 God hälsa 3 3 3

4 Utbildning 2 1 1,5

5 Jämställdhet mellan könen 4 3 3,5

6 Rent vatten & hygien 3 3 3

7 Förnyelsebar energi 5 4 4,5

8 God ekonomisk tillväxt 5 5 5

9 Innovation 4 3 3,5

10 Minskad ojämlikhet 4 2 3

11 Hållbara städer 3 3 3

12 Ansvarsfull konsumtion 5 5 5

13 Klimatåtgärder 5 4 4,5

14 Liv i vatten 2 3 2,5

15 Liv på land 2 2 2

16 Fred & rättvisa 2 1 1,5

17 Partnerskap för målen 3 3 3
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Tingstad är en grossistverksamhet som lagerhåller och 
distribuerar förnödenheter till andra verksamheter. 
Vi har idag över 30 000 artiklar i vårt sortiment 
som ständigt utökas. Sortimentet består av 
förbrukningsmateriel, arbetskläder och utrustning till 
företag inom de flesta branscher. Vi för en löpande 
dialog med våra intressenter, tar fram nya produkter 
och bedriver vår verksamhet för att skapa värde 
för våra intressenter och verka för ett mer hållbart 
jordklot. Det innebär att vi tar hänsyn till både sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter genom hela 
processen.

Vår affärsmodell visar värdekedjan, från leverantörer 
till slutkonsument.  Den ger oss underlag för att fatta 
de beslut som bäst anpassar inköp, produktutveckling, 
försäljningskanaler och värdeskapande aktiviteter för 
våra intressenter. 

Tingstad har sju huvudsakliga intressentgrupper – 
kunder, konsumenter, medarbetare, leverantörer, 
myndigheter, ägare och samhälle. 

Vår affärsmodell.

Hållbart  
företagande

Lönsamhet

Medarbetare Sortiment

Miljöarbete

Arbetsmiljö & socialt 
ansvar
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TINGSTADS SJU HUVUDSAKLIGA INTRESSEGRUPPER

Intressent Möjligheter/risker Analys av risk Fokus Utfall/respons

Kunder Personliga kundmö-
ten, kundsynpunkter, 
kunskap, produktinfor-
mation, mer hållbart 
sortiment

Fel råd om produkt gör att 
kunden inte vill ha varan. 
Onödiga transporter i form 
av retur. Risk för missnöjda 
kunder om vi inte möter 
krav på produkt, kan leda till 
förlorade affärer

Code of Conduct, Hållbart före-
tagande, produktval, miljömärk-
ningar, kunskap om material

Hållbarhetsredovisning, Code of Con-
duct, nya produkter, kundundersök-
ning med åtgärdsplan, Materialguide 
med information om avfallshantering 
och hållbarare produkter

Konsumenter Produktsäkerhet, pro-
dukters miljöpåverkan, 
produktinformation

Produkt som inte möter 
lagkrav och är säkra för 
användningsområdet kan 
innebära skada på miljö och 
människa

Hållbart företagande, miljömärk-
ningar på produkter, produkter 
som är bättre ur miljösynpunkt, 
information om avfallshantering

Tydlig produktinformation på hemsi-
dan, materialguide, tydliggörande av 
mer hållbara produkter

Medarbetare Rekrytering och 
personlig utveckling, 
Hälsa och säkerhet, 
Arbetsmiljö

Arbetsrelaterade skador och 
en dålig arbetsmiljö skapar en 
otrygghet hos personalen och 
kan leda till personal som inte 
trivs på jobbet

Utbildning inom hållbarhetsfrå-
gor, åtgärder vid tillbud, fackför-
eningar, lagefterlevnad, forum 
för förbättringsförslag, ergonomi, 
arbetsmiljö

Medarbetarundersökning, medar-
betarsamtal, produktinformation, 
skyddsronder, materialguide, policies 
inom arbetsmiljö och brandskydd, 
utbildningar inom kemikaliehantering, 
informationsspridning, utbildnings-
material för ergonomi

Leverantörer Arbetsvillkor, mänskliga 
rättigheter, tillverkning, 
materialval, korruption, 
lagefterlevnad

Ställer man inga krav på leve-
rantören kan vi inte följa upp 
att de arbetar efter de riktlin-
jer vi vill. En dålig arbetsmiljö 
hos leverantörerna kan skapa 
badwill för Tingstad och 
minska vår trovärdighet. Dålig 
kontroll på leveranskedjan 
skapar missnöje hos våra 
kunder. Korruption leder till 
dåliga affärer och möter inte 
våra krav i Code of Conduct

Code of Conduct, leverantörsbe-
sök, Besök av tredje part, tydliga 
produktspecifikationer, doku-
mentation för livsmedelskontakt 
samt kemikalier, spårbarhet på 
material

Leverantörsgradering, genomförda 
besök, insamling av signerade Code 
of Conduct, förbud mot korruption, 
projekt för insamling av dokumen-
tation, krav och uppföljning på 
lagefterlevnad

Myndigheter Lagkrav, besök från 
myndigheter hos oss 
och hos våra kunder, 
producentansvar, en-
ergianvändning, säker 
produkthantering

Vite från myndigheter om vi 
inte möter lagkrav

Kontroll av kemikalier och 
produkter avsedda för livsmedel-
skontakt, lagbevakning, tillgodose 
kunders behov av dokumenta-
tion, spårbarhet

Energikartläggning, hållbarhetsre-
dovisning, veckovis lagbevakning, 
rapportering till FTI, Kemikaliein-
spektionen, El-kretsen, åtgärder från 
myndighetsbesök, kontroll spårbarhet 
av råvaror

Ägare "Marknadsnytta, Resur-
seffektivitet, Riskhan-
tering. Lagefterlevnad, 
engagemang, kunskap 
inom företaget. Lön-
samhet."

Risk att man inte arbetar 
efter samma mål. Minskade 
intäkter och lönsamhet.  Tar 
ej vara på affärsmöjligheter

"Identifiera affärsmässiga och 
miljömässiga risker och möjlighe-
ter utifrån varje process. maxime-
ra effekten av det arbete vi gör. 
Värna om Tingstads varumärke. 
Prissättning"

"Årlig genomgång med processägare 
avseende risk- och möjlighetsanalys. 
Lagbevakning sker veckovis och vi 
följer upp de lagar vi omfattas av. 
Samtliga medarbetare på Tingstad 
genomgår en intern utbildning inom 
miljö & kvalitet. Vi använder oss av 
”rätt pris direkt” för att kunna skapa 
värde för våra kunder."

Samhälle Avfallshantering, 
klimatpåverkan, 
donationer, transporter, 
miljöfrågor, materialval

Felaktig avfallshantering 
leder till en negativ miljöpå-
verkan. Fler transporter är 
negativt för miljön. Tar man 
inte sitt samhällsmässiga an-
svar kan det bidra till badwill 
för Tingstad

Riktlinjer för avfallshantering, 
tydliggörande av klimatpåverkan 
och planer för att minska denna, 
information om våra produk-
ter, samhällsengagemang och 
donationer till hjälporganisatio-
ner, råvaruanvändning, onödiga 
transporter

Donationer till utvalda projekt, el 
märkt med Bra Miljöval, Material-
guide på hemsidan, ruttplanering vid 
egna transporter, fler miljöklassade 
tjänstebilar, energikartläggning, färre 
onödiga transporter

18 19



2015

2015

2016
2017

2016
2017

2386 MWh

1068 MWh

2132 MWh
2092 MWh

1372 MWh
1138 MWh

Den totala elanvändningen för verksam-
heten har minskat med 2 % från föregåen-
de år. 
Fjärrvärmeanvändningen har minskat med 
17 % från föregående år.

Elanvändningen på huvudkontoret minska-
de med 7 % från föregående år.

Elanvändningen på lagret ökade med  
1,7 % från år 2016. 

FJÄRRVÄRMEFÖRBRUKNING TOTALT

ELFÖRBRUKNING TOTALT ELFÖRBRUKNING HK (MWh) ELFÖRBRUKNING LAGER (MWh)

Våra hållbarhetsmål.

HÅLLBAR 
ENERGI  
FÖR ALLA
Tingstad arbetar 
för en effektivare 
energiförbrukning 
genom att ha kontroll 
över den energi vi 
använder samt att se 

över områden där vi kan förbättras. 

2014 färdigställdes vårt nya logistikcenter på  
33 000 m³. Fastigheten är toppmodern och bl.a. 
särskilt utrustad med energieffektiv belysning där 
sensorer känner av vilken del av lokalen som används 
och justerar ljuset därefter. 

FÖRNYELSEBAR EL
Under januari 2016 beslutade Tingstad att öka andelen 
förnyelsebar el från 50 till 100 %. Beslutet togs också 
att gå över till el märkt med Bra miljöval.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning. 
De ställer hårda krav på hur elen produceras och 

de jobbar också för att påverkan på miljön från 
elproduktion ständigt ska minska. Förutom att 
Naturskyddsföreningen ställer hårda miljökrav 
går också pengar för varje såld kilowattimme el 
märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera 
miljöskador och minska elanvändningen genom 
energieffektivisering.

Att elen är märkt med Bra Miljöval innebär bland  
annat följande:

 9 Elen är baserad på sol-, vind-, och vattenkraft 

 9 Elen kommer inte från kärnkraft, kolkraft eller 
naturgas

 9 Utsläppen av växthusgaser från el blir låga

 9 Krav ställs på att elproduktionen tar hänsyn till 
miljö, djur och växter

 9 Att man bidrar till projekt för energieffektivise-
ring och minskad miljöpåverkan

Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
50

60

70

80

2016 2017

Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

100

110

90

120

2016 2017

Arbetet med att minska vår energiförbrukning fortskrider. Genom att ha regelbundna upp-
följningsmöten med vår energileverantör samt utifrån de åtgärder som gjordes under 2017 
tillsammans med ständig informationsspridning till personalen ser vi goda möjligheter till en 
minskad energianvändning under 2018.
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2014

2014

2014

20142015

2015

2015

2015

20152016
2017

2016
2017

2016
2017

2016
2017

2016

242,3 ton

132,2 g

190 786 mil

28%0,8 l

229,9 ton

128,2 g

184 785 mil

55%0,7 l
0,7 l

254,5 ton
244,4 ton

128,1 g
125,7 g

205 411 mil
200 863 mil

82%
93%

Genom att använda oss av fler miljöklas-
sade tjänstebilar med effektivare motorer 
lyckades vi under 2017 att ligga på samma 
nivå som föregående år avseende bränsle-
förbrukning i liter per fordon.

Det totala CO₂-utsläppet från tjänstebilarna har minskat från 2016. Dels beror det på att fär-
re tjänstemil har körts, dels på att vi har bytt ut flertalet bilar mot mer energieffektiva bilar. 
Tittar man på det genomsnittliga CO₂-utsläppet per fordon och kilometer kan vi se att även 
det har minskat från föregående år. 

Andelen tjänstebilar med Euroklassning 
6 har ökat med 14 % från föregående år. 
Genom att välja bilar klassade med Euro 
6 säkerställs effektivare bilar med mindre 
miljöpåverkan per körd kilometer.

GENOMSNITTLIG BRÄNSLE- 
FÖRBRUKNING PER MIL OCH FORDON

TOTALT UTSLÄPP  
TJÄNSTEBILAR CO2 (TON)

GENOMSNITTLIGT UTSLÄPP CO2 (G/KM)

TOTALT ANTAL TJÄNSTEMIL

ANDEL TJÄNSTEBILAR  
MED EUROKLASS 6

ENERGIEFFEKTIVISERING
Under hösten 2016 tog vi hjälp av en certifierad 
energirådgivare för att göra en total energikartläggning 
av vår verksamhet och våra fastigheter.

Kartläggningen har resulterat i en rapport där vi på ett 
tydligt sätt kunnat se vilken energi som har köpts in 
samt vad den har använts till.

Under året har vi utfört flera åtgärder löpande för 
att effektivisera vår energianvändning, bland annat 
följande:

 9 Bytt ut äldre belysning på vårt huvudkontor och 
ersatt med mer energieffektiva ljuskällor

 9 Rörelsedetektorer i vissa utrymmen för att  
undvika onödig belysning

 9 Justering av temperaturer på  
huvudkontor och lager

 9 Bytt ut delar av truckparken på lagret till mer 
energieffektiva truckar

 9 Informerat personal att släcka onödig belysning 
samt stänga av datorer vid hemgång

 9 Synliggörande av elförbrukningen till personalen 
för att öka medvetenheten 

TJÄNSTEBILAR 
Tingstad har cirka 80 tjänstebilar i drift. Vi förespråkar 
användning av bilar som ligger i framkant gällande 
effektiva motorer och låga utsläpp och ser vid 
varje förnyelseperiod av leasade bilar till att de nya 
tjänstebilarna är mer miljöanpassade.

Genom att använda oss av fler miljöklassade 
tjänstebilar med effektivare motorer lyckades vi under 
2017 att ligga på samma nivå som föregående år 
avseende bränsleförbrukning i liter per fordon.

2017
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Våra hållbarhetsmål.

ANSTÄNDIGA 
ARBETS-
VILLKOR  
OCH 
EKONOMISK 
TILLVÄXT
Målet att driva goda 
arbeten och god 

ekonomisk tillväxt handlar för Tingstad om att ställa 
krav på våra leverantörer. 

När Tingstad är intresserad av att arbeta med en 
leverantör ställs en rad krav. Leverantören måste bl.a. 
skriva på Tingstads Code of Conduct och skicka in 
dokumentation som styrker att företaget följer EU:s 
gällande lagstiftning.

Tingstad Code of Conduct bygger på FN:s konvention 
om mänkliga rättigheter och ställer krav inom följande 
områden:

1. Förbud mot barnarbete 

2. Förbud mot tvångsarbete

3.  Rätten till fackföreningsfrihet

4. Krav på säker arbetsmiljö

5. Krav på säkerhet på arbetsplatsen

6. Krav på miljöarbete

7. Krav på antikorruption

8. Förbud mot diskriminering

Målet för år 2017 var att 100% av våra leverantörer ska 
ha signerat vår Code of Conduct för att gå i god för att 
de följer de krav vi ställer. Utfallet visar att 94,9% av 
leverantörerna har gjort detta. Vi har startat ett projekt 
där vi kontaktat samtliga av våra leverantörer för 
att följa upp att de följer vår Code of Conduct. Detta 
insamlingsarbete kommer att ske på årlig basis.

Tingstads inköpare reser mycket för att träffa 
våra leverantörer på plats och kvalitetssäkra deras 
arbete, t.ex. åker vi varje år minst en resa till Asien. 
Inköparna diskuterar då vår Code of Conduct med våra 
leverantörer och gör stickprover för att säkerställa att 
vi är nöjda med leverantörens arbete. 

Tingstad är medlemmar i Pack Partners International 
(PPI) som är en europeisk inköpsorganisation 
med representanter från olika grossister i Europa. 
Leverantörsbesök görs i vissa fall tillsammans med 
representanter från PPI, alternativt att PPI gör besöken 
själva och skriver protokoll från dessa.

I de fall Tingstad eller PPI inte besökt leverantören 
begär vi in revisionsrapporter som omfattar sociala 
frågor som utförts i enlighet med BSCI:s standarder av 
en tredje part. 

ANDEL LEVERANTÖRER  
SOM SIGNERAT COC

ANTAL BESÖKTA  
LEVERANTÖRER I RISKLÄNDER

95,8%
88,2%

91,0%

20162017

2017

Tingstad är med-
lem i en europeisk 
inköpsorganisation, 
PackPartners Interna-
tional.
Distributörer i 
vår bransch från 
Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Schweiz och Holland ingår 
tillsammans med oss i organisationen. Vi 
fångar snabbt upp trender och nyheter från 
andra marknader

Resultatet för 2017 visar att 91 % av våra 
leverantörer i riskländer har blivit besökta 
av Tingstad eller av en extern part. Vi kom-
mer att arbeta för att förbättra denna siffra 
under 2018.

Målet för år 2017 var att 100% av våra 
leverantörer ska ha signerat vår Code of 
Conduct för att gå i god för att de följer de 
krav vi ställer. Utfallet visar att 95,8% av 
leverantörerna har gjort detta. 
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2016
2017

2016
2017

2016
2017

KUNDNÖJDHET  
LEVERANSKUNDER

36,0%
39,9%

38,1%
38,7%

18,5%
15,4%

Mycket nöjd

Nöjd

Godkänt

Resultatet från 2017 års kundundersökning 
visar att 94 % av våra leveranskunder är 
nöjda med Tingstad som leverantör

2017
2016 2016

2017

2017
2016 2016

2017

2017
2016 2016

2017

44,7%
43,3% 45,2%

49,2%

41,0%
44,9% 48,1%

39,6%

11,3%
10,1% 3,7%

7,1%

KUNDNÖJDHET  
BUTIKSKUNDER JÖNKÖPING

Mycket nöjd Mycket nöjd

Nöjd Nöjd

Godkänt Godkänt

KUNDNÖJDHET  
BUTIKSKUNDER GÖTEBORG

97 % av våra butikskunder i Göteborg samt 95,9 % av våra butikskunder i Jönköping har 
svarat att de är nöjda med Tingstad som leverantör.

Resultatet för 2017 visar att 91 % av våra leverantörer 
i riskländer har blivit besökta av Tingstad eller av en 
extern part. Vi kommer att arbeta för att förbättra 
denna siffra under 2018.

KUNDNÖJDHET
För att på ett framgångsrikt sätt kunna driva arbetet 
med en ekonomisk tillväxt framåt behöver vi veta att 
vi har våra kunder med oss och att de är nöjda med 
det arbete vi gör. Möjliga förbättringsområden och 
önskemål från våra kunder kan vi identifiera utifrån den 
årliga kundundersökningen som skickas ut till alla våra 
kunder.

Genom att ha en god kunskap om produkter, rutiner, 
materialval och kundens behov kan vi se till att våra 
kunder är nöjda med den service Tingstad erbjuder. 
Utifrån kundundersökningens resultat har vi vidtagit 
åtgärder för att bli ännu bättre på att tillgodose våra 
kunders behov och önskemål. Som kund till Tingstad 
ska man kunna känna att man blir lyssnad på.

Resultatet från 2017 års kundundersökning visar att 94 
% av våra leveranskunder är nöjda med Tingstad som 
leverantör.

97 % av våra butikskunder i Göteborg samt 95,9% 
av våra butikskunder i Jönköping har svarat att de är 
nöjda med Tingstad som leverantör.
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ARBETSMILJÖ PÅ TINGSTAD

MEDARBETARNÖJDHET
Vi är övertygade om att nöjda medarbetare är en 
grundläggande faktor för att driva verksamheten 
framåt och skapa förutsättningar för att vi ska bli 
ännu bättre och kunna bedriva arbetet med en god 
ekonomisk tillväxt. 

Vi skickar varje år ut en medarbetarundersökning 
till alla anställda med syfte att hitta 
förbättringsmöjligheter och se till att vi har en trygg 
arbetsplats med nöjda medarbetare. 

Undersökningen innehåller frågor med koppling till 
arbetsmiljö och arbetsförhållanden och redovisar 
medarbetarnas syn på bland annat företagskultur, 
ledarskap och kompetensutveckling. Frågor gällande 
diskriminering och trakasserier tas även upp i 
undersökningen och vi arbetar för nolltolerans av detta. 

Utifrån resultatet i medarbetarundersökningen år 2017 
framgick att 98,6 % av Tingstads personal har svarat 
Mycket bra, Bra eller Godkänt på frågan om hur nöjda 
de är med Tingstad som arbetsgivare.

ARBETSMILJÖ OCH ERGONOMI
Vi arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Under 2017 utförde vi en total riskbedömning 
över företaget för att få kontroll över de 
arbetsmiljörelaterade risker som förekommer. 
I samband med detta tog vi även fram ett 
utbildningsmaterial för ergonomi på arbetsplatsen som 

samtliga medarbetare har fått ta del av för att minska 
risken för ohälsa och arbetsskador på jobbet.

ARBETSMILJÖRELATERADE 
INCIDENTER/TILLBUD
För oss på Tingstad är det mycket viktigt att vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete leder till förbättringar 
och en ökad säkerhet på jobbet. Arbetet med detta 
går ut på att undersöka, riskbedöma och åtgärda 
eventuella brister samt följa upp dessa för att 
förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 
En viktig del i förbättringsarbetet är att skriva 
tillbudsrapporter så fort en oönskad händelse eller 
situation dyker upp som hade kunnat leda till olycksfall 
eller hälsobesvär. Man följer också upp var tillbuden 
har inträffat för att kunna göra en riskbedömning. Vår 
arbetsmiljögrupp på lagret har regelbundna möten där 
de följer upp samtliga tillbud som har skett. Ansvarig 
chef säkerställer därefter att åtgärder genomförs för 
att förebygga att det inträffar igen. 

KUNSKAP INOM HÅLLBARHET
För oss på Tingstad är det viktigt att hela 
organisationen är väl insatt i hur vi arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Samtliga anställda på Tingstad får 
en introduktion om Tingstads hållbarhetsarbete när de 
påbörjar sin tjänst. För varje avdelning finns det tydliga 
hållbarhetsmål uppsatta och dessa kommuniceras 
ut av cheferna och finns tillgängligt för alla i vårt 
verksamhetssystem Kompassen.

Våra hållbarhetsmål.

2016
2017

2016
2017

2016
2017

2016
2017

2016
2017

2016
2017

32,0%
33,3%

52
20

39,3%
38,1%

5
13

22,0%
27,2% 94%

0
0

MEDARBETARNÖJDHET INCIDENTER OCH ARBETSSKADOR

KUNSKAP INOM HÅLLBARHET

Mycket nöjd Tillbud

Nöjd Arbetsskada lätt

Godkänt

Arbetsskada allvarlig

Utifrån resultatet i medarbetarundersök-
ningen år 2017 framgick att 98,6 % av 
Tingstads personal har svarat Mycket nöjd, 
Nöjd eller Godkänt på frågan om hur nöjda 
de är med Tingstad som arbetsgivare.

Under 2017 registrerades totalt 20 tillbud 
och 13 lättare arbetsskador. Inga allvarliga 
arbetsskador inträffade och samtliga ären-
den har följts upp och åtgärdats.

Andel medarbetare som fått introduktion 
gällande Tingstads hållbarhetsarbete.
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HÅLLBAR 
KONSUMTION  
OCH 
PRODUKTION
För Tingstad betyder 
ansvarsfull konsumtion 
att vi tar ansvar för de 
produkter vi säljer. Vi 
bedömer våra produkter 

ur ett livscykelperspektiv och vi strävar efter att ge 
våra kunder de bästa valmöjligheterna.

Vi förespråkar produkter som är miljömärkta eller är 
tillverkade av förnyelsebara råvaror och återvunnet 
material och vi arbetar ständigt med att utveckla och 
förbättra vårt sortiment. 

Det är viktigt att vi hjälper våra kunder att ta väl 
grundade beslut och därför arbetar vi kontinuerligt 
med att öka informationen till kund, huvudsakligen 
genom vår hemsida www.tingstad.se.

INFORMATION
På Tingstads hemsida finner man information om våra 
produkters olika märkningar. Som kund kan man också 
finna annan information som kan vara relevant för att 
göra ett hållbart val. 

OM MILJÖ OCH 
HÅLLBARHETSMÄRKNING
För att en produkt skall få kallas miljö- eller 
hållbarhetsmärkt krävs att en tredje part bedömer 
produkten utifrån hänsyn till miljön. Denna tredje part 
sätter upp bedömningsgrunder som skall efterföljas 
och kontrollerar därefter att detta följs. När denna 
bedömning är gjord kan producenten använda 
märkningen för att visa kunderna vilka produkter som 
är att föredra ur ett miljöperspektiv. 

TINGSTAD VÄGLEDER DIG
Miljömärkningar hjälper kunden att göra ett hållbart 
produktval, men det finns även annan information och 
andra symboler som kan hjälpa till att vägleda kunden 
att göra ett bättre val sett ur ett miljöperspektiv.

TINGSTADS MATERIALGUIDE
För att vägleda våra kunder till att välja rätt material 
för deras produkter har vi tagit fram Tingstads 
materialguide. Guiden beskriver de olika materialens 
egenskaper och lyfter fram produkter som 
kategoriseras som ett mer hållbart val. Utifrån guiden 
kan man också utläsa i vilka temperaturer materialen 
kan användas samt hur de skall återvinnas. 

ÅTERVINNING AV PAPP,  
ELEKTRONIK OCH BATTERIER
Varje månad betalar Tingstad in avgifter till FTI 
(Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) och El-kretsen. 

2015 2015
2016
2017

2016
2017

213610,2 %
2211
2250

8,5%
7,5%

Under 2017 bestod 7,5 % av vårt sortiment på vår hemsida av produkter som är ett håll- 
barare val. Anledningen till den minskade andelen från 2016 är att antalet webpublicerade  
artiklar ökade med 14 % mellan 2016 och 2017. Antalet artiklar som klassas som ett mer håll-
bart val har dock ökat och vi arbetar kontinuerligt med att ta in dessa artiklar i vårt sortiment. 

Tingstads materialguide 
beskriver de olika mate-
rialens egenskaper och 
lyfter fram produkter 
som kategoriseras som 
ett mer hållbart val. 

ANDEL ARTIKLAR TOTALT 
ETT MER HÅLLBART VAL

ANTAL ARTIKLAR PÅ VÅR E-HANDEL 
ETT MER HÅLLBART VAL

TINGSTADS  
MATERIALGUIDE

Materialguide.
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50%

50%

1. Förnyelsebar råvara  
(andel anges i ikonen)

3. Komposterbar

5. Lågenergi

6. Miljömärkt

4. Certifierad råvara

2. Återvunnet material  
(andel anges i ikonen)

Dessa medel används för att ta fram och förbättra 
system för att samla in och återvinna papp, elektronik 
och batterier. 

Tingstad samarbetar med Returklubben för att 
återvinna bläck och toners så att de skall kunna 
användas igen istället för att slängas. Returklubben 
säkerställer att fullt användbara tomma patroner och 
kassetter inte förstörs i deponier med miljöförstöring 
som följd.

Returklubben samlar in tomma toners och 
bläckpatroner, testar dem och sorterar bort de delar 
som inte kan återanvändas. Kassetterna rengörs 
därefter och återfylls för att slutligen säljas åter till 
kunderna. 

Restprodukterna som inte kan användas skickas till ett 
licensierat företag för miljövänligare destruktion. En del 
av materialet används bl.a till alternativ bensin. 

PRODUKTER FÖR MATKONTAKT
När man väljer förpackningar och tillbehör som skall 
användas tillsammans med livsmedel är det viktigt 
att använda sig av lämpligt material. Detta för att 
livsmedlet skall vara säkert. 

Material som är avsett för direkt livsmedelskontakt får 
inte överföra ämnen till livsmedlet som kan utgöra en 
fara för människors hälsa eller försämra livsmedlets 
smak och lukt.

Det finns lagkrav på dokumentation av 
förpackningsmaterial avsedda för direkt 
livsmedelskontakt. Dessa dokument benämns 
Declaration of Compliance (Förklaring om 
överensstämmelse) och beskriver vilka material 
som ingår i produkten och vilka typer av livsmedel 
produkten eller materialet kan användas med. 

Vi på Tingstad ställer alltid krav på giltig 
dokumentation från samtliga av våra leverantörer av 
produkter avsedda för livsmedelskontakt. Du kan hitta 
våra produktdeklarationer på vår hemsida  
www.tingstad.se eller kontakta din säljare för att få 
våra leverantörers Declaration of Compliance.

För att veta om en produkt är godkänd för 
livsmedelskontakt kan du hålla utkik efter 
Glas & gaffelsymbolen som talar om att 
produkten i fråga är säker för kontakt med 

livsmedel. Symbolen kan finnas tryckt på produkten 
eller kartongen, alternativt finns informationen att 
hitta på produktdeklarationen. 

Om det är uppenbart att produkten är avsedd för 
livsmedel så behövs ingen märkning (t.ex. för bestick).

För att underlätta för kunder som vill göra ett mer hållbart val väljer Tingstad att lägga med lite extra information på ett urval av våra produkter. 
Följande grupper har vi valt att klassa som ett mer hållbarart val:

XXX

XX

Våra hållbarhetsmål.
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KEMIKALIER
Tingstad erbjuder ett brett sortiment av kemiska 
artiklar. Samtliga artiklar kontrolleras enligt gällande 
EU-lagstiftning (REACH) och Tingstad anlitar vid 
behov en kemikalierådgivare för att säkerställa 
korrekt hantering. Inga av våra produkter innehåller 
otillåtna halter av ämnen som finns med i ECHA:s 
Kandidatförteckning. Säkerhetsdatablad för alla 
våra kemiska produkter finns självklart att hämta 
på vår hemsida. Vi har under 2017 tagit fram en 
kemikalieförteckning där vi bedömt samtliga kemikalier 
ur en miljösynpunkt genom att granska alla ingående 
substanser och deras miljöpåverkan.

För de kemiska artiklar där Tingstad omfattas av 
producentansvar har vi rapporterat in 2017 års 
inköpsvolymer till Kemikalieinspektionen.

FARLIGT GODS
Farligt gods är ämnen och föremål vars egenskaper kan 
orsaka skador på människor, miljö eller egendom om de 
inte hanteras på rätt sätt.

För oss på Tingstad innebär det att alla som hanterar 
farligt gods måste ha kunskap om hur dessa varor skall 
hanteras i form av förvaring, märkning, lastning och 
transport. 

Samtliga av de personer på Tingstad som hanterar 
farligt gods har fått utbildning enligt ADR-S för att få 
en god kännedom om de risker som finns och hur det 
farliga godset skall hanteras. Utbildningen uppdateras 
vid nya bestämmelser i ADR-S.
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BEKÄMPA 
KLIMAT-
FÖRÄND-
RINGEN
Tingstad påverkar 
klimatet på flera 
olika sätt och det är 
därför viktigt att vara 

uppmärksam på vad vi kan göra för att minska den 
negativa påverkan. Val av produkt, energikällor och 
fordon spelar självklart en central roll vilket beskrivits 
tidigare.

TRANSPORTER
Förutom våra tjänstebilars miljöpåverkan är 
transporterna också viktiga med tanke på de 
leveranser som kommer till och går från Tingstad. 
Vår inköpsorganisation försöker ständigt optimera 
transporterna som kommer till oss. Detta görs bl.a. 
genom att ställa höga krav på leverantörerna gällande 
kvalitet på packning, rätt produkter, rätt antal m.m. 
Ju färre fel desto färre korrigeringar som genererar 
onödiga transporter. 

Vi har under 2017 arbetat aktivt med bättre 
pallanpassning av våra produkter som levereras 
till oss på pall för att effektivisera transporterna. 
Vår inköpsavdelning har även arbetat fram olika 
tredjepartslösningar med leverantörer för att generera 
färre transporter. 

Lika viktigt som att titta på transporter till Tingstad 
är de transporter som går från oss. Vårt fokus ligger 
i att minimera onödiga transporter, dvs. transporter 
som inträffar för att något gått fel. t.ex. när en kund 
får fel vara eller när kunden inte upplever att de fått 
den vara de förväntat sig. Arbetet pågår ständigt att 
minimera denna typ av ärenden.  Exempelvis har vi 
en kvalitetsansvarig person på lagret som dagligen 
kontrollerar de avvikelser som sker och arbetar 
effektivt med förebyggande arbete och ser till att fel 
snabbt korrigeras.

Målet är att andelen onödiga transporter i relation 
till antal order inte skall överstiga 2,5 %. Under 2017 
nådde vi målet och utfallet var 2,3 %.

LEVERANSSÄKERHET
En annan viktig parameter som påverkar Tingstads 
transporter är leveranssäkerheten som innefattar andelen 
skadat, förlorat och försenat gods i relation till antalet order. 

Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
0%

1%

2%

3%

2016 2017

Målet är att andelen onödiga transporter 
i relation till antal order inte skall översti-
ga 2,5 %. Under 2017 nådde vi målet och 
utfallet var 2,3 %. 

ANDEL ONÖDIGA TRANSPORTER  
RELATERAT TILL ANTAL ORDER

Målet är att ha en leveranssäkerhet på 98%. 
Under 2017 uppgick leveranssäkerheten till 
i snitt 99,4 % vilket innebär att målet har 
uppnåtts 

LEVERANSSÄKERHET  
BASERAT PÅ KUNDREKLAMATIONER

Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
97%

98%

99%

100%

2016 2017

Våra hållbarhetsmål.
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Ju högre leveranssäkerhet desto färre korrigeringar 
som genererar onödiga transporter. Detta är en fråga 
som Tingstad jobbat aktivt med under 2017 vilket har 
gett fina resultat. Varje reklamation följs upp och vi 
ställer krav på våra leverantörer och transportörer att 
åtgärda de avvikelser som de har orsakat. Målet är att 
ha en leveranssäkerhet på 98 %. Under 2017 uppgick 
leveranssäkerheten till i snitt 99,4 % vilket innebär att 
målet har uppnåtts.

Många av våra kunder använder sig av erbjudandet 
att få sin leverans en fast dag i veckan. På så sätt 
samlas alla kundens order och skickas ut vid ett tillfälle 
istället för flera tillfällen vilket också minskar onödiga 
transporter. 

AVFALL
Hanteringen av avfall är en viktig fråga för Tingstad 
och för våra kunder. Som en av Sveriges största aktörer 
inom vår bransch har vi ett stort ansvar när det gäller 
rådgivning till våra kunder som hur man på bästa sätt 
återvinner de produkter som kunderna köper från oss. 
Vi kommer att intensifiera vårt arbete under 2018 för 
att stötta vår personal och våra kunder ytterligare i 
arbetet med att återvinna förbrukade varor. 

När det gäller Tingstads egna avfall har det 
totala avfallet under 2017 ökat jämfört med år 
2016. Ökningen har dock skett i paritet med 
försäljningsökningen och i tabellerna nedan kan 
vi se att en fraktion som tillkommit under året är 
metallskrot. Denna fraktion påverkar den totala 
avfallsvolymen under 2017 (14,9 ton) och beror på att 
vi bytt ut våra truckar på lagret till mer energieffektiva, 
vilket inneburit att vi kasserat de truckar som inte 
längre används. 

På grund av renoveringsarbeten som gjordes på vårt 
huvudkontor under 2017 har mängden brännbart avfall 
ökat från föregående år. Vi arbetar dock aktivt med 
att minska denna fraktion. Åtgärder som har gjorts 
under året för att minska mängden brännbart avfall är 
följande:

 9  Satt upp miljömål avseende brännbart avfall i kg 
per person

 9  Fler kärl för återvinning av avfall

 9  Tydligare information till personalen om hur man 
skall sortera rätt och vilka fördelar det ger oss

 9  Tätare dialog med vår avfallstransportör  
avseende sorteringen

AVFALLSFÖRDELNING
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2014

2014

2015

2015

2016
2017

2016
2017

1 607 063 kkr

385,1 ton

1 728 446 kkr

411,2 ton

1 863 299 kkr
2 000 621 kkr

408,2 ton
422,0 ton

När det gäller Tingstads egna avfall har det 
totala avfallet under 2017 ökat jämfört med 
år 2016. Ökningen har dock skett i paritet 
med försäljningsökningen och i tabeller-
na till höger kan vi se att en fraktion som 
tillkommit under året är metallskrot. 

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

AVFALL

Tingstads egna största avfallsfraktioner är 
trä, brännbart avfall, well och mjukplast. 

28 29



Det träavfall som har genererats kommer 
huvudsakligen från trasiga EUR- pallar. Vi kan se att 
denna fraktion har minskat från föregående år. Detta 
beror till stor del på att vi under 2017 fokuserat på att 
laga pallarna istället för att kassera dem. Det träavfall 
som trots allt skapas återvinns och används till bland 
annat tillverkningsindustrin. 

VÅRA EGNA LASTBILAR
När vi tar in nya lastbilar är det viktigt att de uppfyller 
de miljökrav som gäller och att de har den senaste 
miljöklassen. Det finns även krav på hur lång lastbilen 
får lov att vara för att köra i miljözon och även det tar vi 
hänsyn till. 

Vår nyaste lastbil har installerats med tjänsten 
Dynafleet vilket gör att vi på ett enkelt och överskådligt 
sätt ser om vi är effektiva i vår körning. Detta är ett bra 
verktyg för att minska miljöpåverkan från våra egna 
transporter.

Vi försöker alltid vara effektiva genom att använda 
oss av ruttplanering och jämföra med externa åkerier 
när vi planerar transporter inom Storgöteborg. 
Planeraren ser både kostnad för volym och antal stopp. 
Ruttplanerarprogrammet räknar ut om rutten är bra 
eller mindre bra och utifrån detta kan vi arbeta med 
ständiga förbättringar. 

Alla våra chaufförer har genomgått YKB-
utbildning som är ett lagkrav för alla yrkesförare 
av godstransporter. En del av målet med YKB-
utbildningen är att minska miljöbelastningen vid 
framförande av fordonet. 

VATTENFÖRBRUKNING
Den totala vattenförbrukningen på Tingstad har 
minskat med 11,6 %. Användningen av vattnet på 
lagret har dock ökat från föregående år.

2015

2015

2016
2017

2016
2017

17,57 ton

2242 mil

11,22 ton
11,67 ton

1621mil
1636 mil

GENOMSNITTLIGT  
CO2-UTSLÄPP PER LASTBIL

KÖRDA MIL PER LASTBIL

LASTBILSFLOTTAN 2018

Euro 4 Euro 5 Euro 6
Minskning av flottan sedan 2016

2014 2014
2015 2015
2016
2017

2016
2017

611 m3 2346 m3

1847 m3 1996 m3

869 m3

989 m3

2137 m3

1667 m3

VATTENFÖRBRUKNING

Lager Huvudkontor

Den totala vattenförbrukningen på Tingstad har minskat med 11,6 %.  
Användningen av vattnet på lagret har dock ökat från föregående år.

Våra hållbarhetsmål.
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Vår verksamhet använder 
produkter som utgör ett mer 

hållbart val. Det betyder att produkterna 
antingen har miljömärkning 

eller uppfyller fastställda 
miljökrav från någon 

kontrollorganisation.  
Tillsammans kan vi skapa ett 

mer hållbart samhälle.

Vår verksamhet använder produkter som utgör ett mer  

hållbart val. Det betyder att produkterna antingen har  

miljömärkning eller uppfyller fastställda miljökrav från  

någon kontrollorganisation.  
Tillsammans kan vi skapa ett mer hållbart samhälle.

Mater
ialg

uide
.

På tingstad.se har vi har skapat en temasida där våra 
kunder kan hitta produkter som antingen har en officiell 
miljömärkning eller besitter en egenskap eller är gjord av ett 
material som är att föredra ut miljösynpunkt. Just nu finns 
drygt 2000 produkter från vitt skilda produktkategorier att 

välja ifrån. På så sätt hittar du alla produkter som utgör  
Ett mer Hållbart Val på ett och samma ställe och kan enkelt 
och smidigt göra dina val och se vad vi har att erbjuda. Vi har 
en uttalad ambition att löpande bredda vårt sortiment av 
produkter som utgör en lägre miljöbelastning.

Ett mer Hållbart Val.

ARBETSKLÄDER BELYSNING & ELEKTRONIK BLÄCK & TONER

BORDSDUKNING EMBALLAGE & BUTIK ENGÅNGSMATERIAL

HYGIEN LIVSMEDEL KONTORSMATERIAL

MJUKPAPPER STÄD TAKE AWAY

VISA DINA KUNDER
Kostnadsfria etiketter att fästa vid kassan eller 
entrédörren, så att du kan visa dina kunder att du 
gör ett mer hållbart val

KUNSKAP
Materialguide, återvinningsguide och information 
om forskning och vad som händer i branschen. 

TIPS FÖR DIG
Tips och råd från vår hållbarhetschef om hur du 
kan göra din verksamhet mer hållbar. 
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Vi har det.

www.tingstad.se

Sedan 1959 har vi haft nöjet att lära känna små och 
stora verksamheter i Skandinavien.

Våra kunder har visat oss att allt är möjligt. Vi har 
sporrats, skolats och inspirerats.

Gjort om, gjort rätt, men framförallt vågat.
Därför är vi där vi är idag. Vi har det. 


