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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.



Om Tingstad.
Tingstad är ett starkt familjeföretag med rötterna i 
Göteborg. Tingstads kunder återfinns främst inom 
Restaurangbranschen, Fackhandeln, Dagligvaru-
handeln 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 verk-
samhet. 

Tingstads affärsidé är att erbjuda ett brett sorti-
ment av prisvärda, kvalitativa produkter och lös-
ningar som förenklar arbetsdagen för alla som 
driver en verksamhet och vi skall göra detta med 
engagemang, kundfokus och ärlighet. 

Idag omsätter företaget ca 1,8 miljarder SEK och har 
350 anställda som arbetar inom försäljning, lager 
och olika stödfunktioner.



Vår personal.

Idag omsätter företaget 1,8 miljarder SEK 
och har 350 anställda som arbetar inom för-
säljning och lager eller olika stödfunktioner.

Fördelning

Styrelsen

Ledning

350 
anställda totalt på fem olika avdelningar

83%

67%

17%

33%

Leveransförsäljning 45%
Lager 34%
Stödfunktion 10%
Butiksförsäljning 6%
Inköp 5%

Antal
anställda

per
område

45%

34%

10%

6%
5%



Att sälja är en 
konstnärlig talang; 

det handlar om
att skapa goda 

relationer.
Roger Gomes, Säljare Dagligvaruhandeln

Att planera sin
körning sparar
bränsleförbrukningen,
ger snabbare
leveranser och ökar
säkerheten.
Glenn Bergman, Chaufför



Här finns vi.
Göteborg, Stockholm, Malmö, Linköping, 
Västerås, Jönköping, Kristianstad, Oslo, 
Stavanger och Helsingfors. 





Våra projekt.

Stiftelsen Fistulasjukhuset.
Fistulasjukhuset ligger i Etiopiens huvudstad Addis 
Abeba och är ett sjukhus för kvinnor med förloss-
ningsskador, obstetrisk fistula. Det är inte så vanligt 
med ett sjukhus för en begränsad grupp patienter 
som denna, men tyvärr är det väldigt många kvin-
nor som berörs i ett utvecklingsland som Etiopien 
med stora avstånd och ofta eländig terräng. 

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. Trots lagstiftning blir flickor fort-
farande tidigt gifta och blir 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 kärleksfull omvård-
nad hjälper Fistulasjukhuset flickorna tillbaka till 
ett människovärdigt liv. Dr Catherine Hamlin, en 
av sjukhusets grundare, är numera 91 år gammal. 
Hon och hennes man Reginald kom till Etiopien 
1959 för att utbilda barnmorskor. De berördes 
djupt av de förlossningsskadade unga kvinnorna 
som sökte sig till sjukhuset där de arbetade, men 
som ingen kunde hjälpa. De fann så småningom 
att enda sättet var att starta ett eget sjukhus. År 
1974 stod det färdigt. Idag finns fem filialer runt 
om i landet och ett college för utbildning av barn-
morskor har etablerats. Varje patient följs noga 
upp och för dem som behöver lång rehabilitering 
finns ett utbildningscenter strax utanför staden. 
För några år sedan tilldelades Dr Catherine Ham-
lin The Right Livelihood Award som erkänsla för 
en enastående livsgärning.

Stiftelsen Fistulasjukhuset är en ideellt arbetan-
de, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse 
som startades som är i stort behov av donationer 
för att kunna driva sin verksamhet. 
Tingstad stödjer sedan 2009 Stiftelsen Fistula. 
För att läsa mer om stiftelsen, besök 
www.fistulasjukhuset.org



Göteborgs
Räddningsmission.
Göteborgs Räddningsmission är en ideell fören-
ing, och en idéburen organisation 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. Göteborgs Räddningsmission 
arbetar inom följande verksamhetsområden:

• Hemlöshetsarbete

• Uppsökande fältarbete 

• Öppen förskola för barn till utsatta EU-migranter 

• Boende för ensamkommande flyktingbarn 

• Arbete bland barn med en förälder i fängelse 

• Psykiatriboenden 

• Integrationsarbete 

• Arbetsträning 

• Arbete med barn och ungdomar i riskzon 

• Kulturarbete för barn och unga 

Det är en stor utmaning att jobba med socialt arbe-
te i Göteborg idag. Den som har erfarenhet vet att 
det tar tid. Varje verksamhetsområde inom Göte-
borgs Räddningsmission har sina utmaningar. 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. Att 
vara en organisation som försöker möta i ögon-
höjd även när det kostar på är bara det en utma-
ning i sig. Göteborgs Räddningsmission är en kanal 
för volontärer som frivilligt ger av sin tid till andra 
människor. De har förstått att det är tillsammans 
som vi bygger vårt samhälle.

Vintern i Sverige kan vara kall och tuff, inte minst 
för de som inte har tak över huvudet. År 2015 
valde Tingstad att donera 400 vinterjackor till 
Göteborgs Räddningsmission. 



Hållbarhet.
På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 
antogs Agenda 2030 och de 17 globala målen för 
hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och 
resultatet kommer att påverka världens alla länder 
och medborgare. Världens ledare åkte hem från 
mötet för att komma igång med det viktiga arbe-
tet. Den svenska regeringen tillsatte en delegation 
för Sveriges genomförande av Agenda 2030 och 
delegationens uppdrag är bl.a. att ta fram en över-
gripande handlingsplan för Sveriges genomförande 
inom området.

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

Vi har utifrån denna analys valt ut 4 av de 17 målen 
som vi aktivt kommer att arbeta med.



Våra mål.

Tingstad arbetar för minskad energiförbrukning 
och CO2

  utsläpp. 
2014 färdigställdes vårt nya supermoderna logistikcenter på 33 000m2. Fast-
igheten är toppmodern och bl.a. särskilt utrustad med energieffektiv belys-
ning där sensorer känner av vilken del av lokalen som används och justerar 
ljuset därefter. 

Förnyelsebar El
Under januari 2016 beslutade vi att öka andelen förnyelsebar el från 75 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 el produceras och de jobbar också för att elproduktionens påverkan på 
miljön ständigt ska minska. Förutom att Naturskyddsföreningen ställer hårda 
miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el som är märkt Bra 
Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvänd-
ningen genom energieffektivisering. 

Att el är märkt med Bra Miljöval innebär bl.a. följande:

• Elen är baserad på sol-, vind-, och vattenkraft samt biobränslen

• Elen kommer inte från kärnkraft, kolkraft eller naturgas

• Utsläppen av växthusgaser från elen blir låga

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

• Att man bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad 

miljöpåverkan

Arbetet att minska elförbrukningen kommer att intensifieras under 2016. 
Tingstad har anlitat en energikonsult och ett projekt har startat för att iden-
tifiera möjligheter till att minska energiförbrukningen i Tingstads fastigheter. 

Fordon 
Tingstad har ca 80 tjänstebilar i drift. C02-utsläpp per bil har under 2015 
minskat jämfört med 2014. Tingstad förespråkar användningen av bilar som 
ligger i framkant gällande bra motorer och låga utsläpp.

Fordon (Tjänstebilar)
Genom att välja miljöklassade tjänstebilar 
lyckades vi under 2015 minska det genom-
snittliga koldioxidutsläppet per fordon och km 
med 5,5%. 

Energibrukning fastigheter (MWh)
Den totala elförbrukningen från våra fastighe-
ter var under 2015 något högre än för år 2014. 
Detta beror på att vi under 2014 flyttade in i 
vårt nya, större logistikcenter. 

19% av våra tjänstebilar var under 2015 
miljöklassade med Euro 6. 

Utsläpp (kg) tjänstebilar totalt

Fjärrvärme (MWh) 

Elförbrukning (MWh) 

Genomsnittligt utsläpp (kg)
per tjänstebil

242 271 CO2

1 187

2 157

3 028 CO2

226 218 CO2

1 068

2 386

2 864 CO2

2014
2015

2014
2015





Vi ser människan 
och dess förmågor.
Vi är ett  företag som 
vet att mångfald
ger framgång.



Våra mål.

Goda arbeten och Ekonomisk tillväxt.
Målet att driva goda arbeten och god ekonomisk tillväxt handlar för oss om att 
ställa krav på våra leverantörer. 

Vi handlar med leverantörer från flera olika delar av världen. Den största an-
delen, 58% kommer från leverantörer i Sverige, men leverantörer från Europa 
och Asien utgör också en stor del. När vi inleder ett samarbete med en leve-
rantör ställs en rad krav. Leverantören måste bl.a. skriva på Tingstads Code 
of Conduct och skicka in dokumentation som styrker att företaget följer EUs 
gällande lagstiftning.

Tingstad Code of Conduct bygger på FNs Code of Conduct 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

Tingstads inköpare reser mycket för att träffa våra leverantörer på plats och 
kvalitetssäkra deras arbete. Inköparna diskuterar då vår Code of Conduct med 
våra leverantörer och gör stickprover och fabriksrevisioner för att säkerställa 
att leverantören uppfyller våra krav.

Inköp per världsdel, 2015. 

Sverige 
58% Asien

16%

Amerika
3%

Europa
23%



Våra mål.

Kundnöjdhet
För att kunna driva arbetet med en god ekonomisk tillväxt framåt är det viktigt 
för oss att vi har våra kunder med oss, och att de är nöjda med det arbete vi 
utför. Genom att varje år genomföra en kundundersökning, kan vi identifiera 
önskemål och brister. 

Nöjda kunder kräver att kunskapen avseende produkter, rutiner samt instruk-
tioner är god hos våra anställda. Det fodrar också att vi kan leverera rätt produk-
ter i rätt tid till våra kunder. Utifrån kundundersökningens resultat har åtgärder 
vidtagits för att vi skall bli ännu bättre på att tillgodose våra kunders behov.

Kundnöjdhet för butikskunder
94,7 % av våra butikskunder 2015 svarade 
att de var nöjda med Tingstad som leve-
rantör.

2014
2015

Mycket nöjd

33,3%

38,1%

Nöjd

58,2%

45,7%

Godkänt

8,1%

10,9%

Kundnöjdhet för leveranser
Resultatet visar att 89,6% av våra leve-
ranskunder 2015 var  nöjda med Tingstad 
som leverantör.

Mycket nöjd

20,0%

30,4%

Nöjd

48,3%

37,0%

Godkänt

15,8%

22,2%

2014
2015

Gustav Trägårdh på Sjömagasinet
uppskattar att få sina produkter 

levererade i rätt tid.



Ansvarsfull konsumtion.
För oss 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 gjorda av förnyelsebara råvaror och återvun-
net material och vi arbetar ständigt med att utöka 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.

Ett mer hållbart val 
På Tingstads hemsida finner man information om våra produkters olika märk-
ningar. Som kund kan man också hitta annan information som kan vara rele-
vant för att göra ett mer hållbart val. 

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

90% 10%

Vårt sortiment
Traditionella produkter
Ett mer Hållbart Val

Våra mål.



Våra mål.

Svanen
Svanen ställer krav på funktion och kvalitet på produkter, samt granskar va-
rors påverkan på miljön under hela livscykeln, från råvara till avfall. Aspekter 
som granskas är energianvändning vid tillverkning, vattenförbrukning, använ-
dandet av kemikalier samt avfallshantering. Företagen ansöker om att få sin 
produkt Svanenmärkt, därefter kontrolleras att produkten uppfyller Svanens 
krav genom laborationer, intyg, dokumentationer samt kontrollbesök.

EU-blomman (EU Ecolabel)
EU-blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Syftet är at främja pro-
dukter med reducerad påverkan på miljön under hela sin livscykel. Märket är 
även tänkt som en vägledning till konsumenter i deras produktval. Produk-
terna ska uppfylla miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Eftersom Sverige har 
Svanenmärkning finns det få varor med EU-blommanmärkning. Utbudet på 
dessa varor är större i andra EU-länder.

Bra miljöval
Bra miljöval tillhör Naturskyddsföreningen och bygger på två grundidéer: Att 
naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och männ-
iskans hälsa inte får hotas. Det innebär bland annat att alla giftiga och svår-
nedbrytbara kemikalier skall bort. För att en produkt skall få märkas med Bra 
Miljöval ställs det ett antal krav som företagen måste leva upp till.

Fair Trade (Rättvisemärkt)
Fair Trade är en hållbarhetsmärkning som främst används för livsmedel. Syf-
tet med märkningen är att förbättra arbets- och levnadsvillkor för handlare 
och anställda i u-länder genom en rättvis handel. Kriterier som minimilöner, 
barnarbete, diskriminering och demokrati omfattas av Fair Trade. 

FSC – Forest Stewardship Council
FSC skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt 
livskraftigt bruk av världens skogar. De arbetar med granskning och godkän-
nande av skogsbruksstandarder och utvecklar standarder för spårbarhetscer-
tifiering. 

PEFC – Pan European Forest Certification
Målet med PEFC är att utveckla ett uthålligt privatskogsbruk där det tas hänsyn 
till skogsproduktion, miljö och sociala intressen. PEFC garanterar att PEFC-cer-
tifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt skogsbruk.



Våra mål.

OEKO-TEX®
OEKO-TEX® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för 
textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla produktionsled. Märkningen används 
på kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottévaror, textila leksaker m.m.

KRAV
KRAV är en svensk miljömärkning för mat uppbyggd på ekologisk grund med 
särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och ska-
pa hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markan-
vändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden.

Tingstad vägleder dig.
Miljömärkningar, enligt de beskrivna ovan, hjälper våra kunder att göra ett  
mer hållbart produktval, men det finns även annan information och andra 
symboler som kan fungera vägledande.

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

1. Förnyelsebar råvara – andel anges i ikonen

2. Återvunnet material – andel anges i ikonen

3. Komposterbar

4. Certifierad råvara

5. Lågenergi

80%
80%

1.

3.

2.

4.

5.



Våra mål.

Förnyelsebara material
Förnyelsebart material innebär råmaterial som kommer från växtriket, såsom 
träd eller andra växter. Till skillnad från fossila råvaror som olja som används 
till plastprodukter, utgör förnyelsebara material en del av den biobaserade kol-
cykeln och bidrar därmed inte direkt till växthuseffekten. Ur miljösynpunkt är 
förnyelsebara material de bästa långsiktiga valen för engångsartiklar. Genom 
att använda och främja förnyelsebara material stöds framväxten av marknad 
och teknik för tillverkning och återvinning av alternativa material. 

Bagasse
Bagasse är det återstående fibermaterialet som blir över när saft från socker-
rör utvinns. För att tillverka produkter av bagasse omvandlas fibermaterialet 
till en pappersmassa där eventuella sockerrester avlägsnas från massan innan 
massan omvandlas. Produkter tillverkade av bagasse är biologiskt nedbryt-
ningsbara och tiden för nedbrytningen sker vanligtvis inom 90 dagar. Ned-
brytningshastigheten beror på komposteringsförhållanden såsom tempera-
tur, fuktighet och storlek på produkten. 

PSM
PSM (Plastarch Material) är en biologiskt nedbrytbar plast som delvis be-
står av stärkelse och delvis av andra nedbrytningsbara material. Stärkelsen i 
materialet har modifierats för att det ska kunna användas i högre temperatu-
rer.  Egenskaperna hos PSM är väldigt lika termoplasters egenskaper och kan 
därför formas och användas till förpackningar och andra produkter som kan 
användas till livsmedel. Till skillnad från plast kan PSM tas hand om genom 
förbränning och till exempel användas till gödningsmedel.

Papper
Papper klassas som en förnyelsebar råvara, förutsatt att skogsbruket är ak-
tivt och ansvarsfullt, det vill säga att skogen återplanteras och avverkas med 
hänsyn till den biologiska mångfalden. Växande skogar tar upp koldioxid ur 
luften och lagrar kolet i träd och mark. Skogen och växtligheten fungerar som 
naturens egen medicin mot klimatförändringarna. 

PLA-plast
De flesta plaster är gjorda av oljebaserad råvara, vilket är en oljebaserad råvara 
som vid förbränning avger koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Det finns 
dock plaster som är förnyelsebara. PLA-plast tillverkas från växter (majs och 
socker) som är förnyelsebara. När dessa bränns eller bryts ner sker inget net-
toutsläpp av koldioxid eftersom den koldioxid som avgetts tidigare har tagits 
upp från luften medan plantan växte. 



Återvinning av papp, elektronik och batterier
Varje månad betalar Tingstad in pengar till FTI (förpackning & tidningsinsam-
lingen) och El-kretsen. Dessa pengar används för att ta fram och förbättra 
system för att samla in och återvinna papp, elektronik och batterier.
 
Produkter för matkontakt
När man väljer förpackningar och tillbehör som ska användas tillsammans 
med livsmedel är det viktigt att använda sig av lämpligt och testat material. 
Detta för att livsmedlet ska 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 livs-
medlets smak och lukt.

Det finns lagkrav på dokumentation av förpackningsmaterial avsedda för di-
rekt 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 använ-
das med. 

Vi på Tingstad ställer krav på giltig dokumentation från samtliga av våra leve-
rantörer av produkter avsedda för livsmedelskontakt. Du kan hitta våra pro-
duktdeklarationer 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 sä-
ker 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 behövs ingen 
märkning (t.ex. för bestick).

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. Säkerhets-
datablad för alla våra produkter finns självklart att hämta på vår hemsida.

Våra mål.



Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

98,3%

98,8%

99,3%

99,8%

Jan MarsFeb April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

1%

2%

3%

4%

Onödiga transporter
Vårt satta mål för år 2015 gällande returer 
var att andelen returer inte skulle överstiga 
2,5%. Resultatet visar att andelen returer 
för året uppgick till 2,7%, vilket innebär att 
vi inte riktigt lyckades uppnå målet, men vi 
är på god väg. 

Leveranssäkerhet
Leveranssäkerheten uppgick under år 
2015 till 99,1%.

Klimatåtgärder.
Tingstad påverkar klimatet på flera olika sätt och det är därför viktigt att vara 
uppmärksam på vad vi kan göra för att minska negativ påverkan. Val av pro-
dukt, energikällor och fordon spelar självklart en central roll vilket beskrivits 
tidigare.

Transporter
Transporter är också viktigt med tanke på de leveranser som kommer till och 
går från Tingstad. Vår inköpsorganisation försöker ständigt optimera trans-
porterna som kommer till oss. Detta görs bl.a. genom att ställa höga krav på 
leverantörer gällande kvalitet på packning, och palloptimering. Ju färre fel, 
desto färre korrigeringar som genererar onödiga 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 kun-
den inte upplever att de fått den vara de förväntat sig. Arbetet pågår ständigt 
att minimera denna typ av ärende. T.ex. har en ny tjänst som kvalitetsansvarig 
person tillsatts på vårt lager. På så vis fokuserar vi på det förebyggande arbe-
tet och för att snabbare korrigera fel.

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

Ju högre leveranssäkerhet, desto färre korrigeringar som genererar onödiga 
transporter. Detta är en fråga som vi under 2016 kommer fortsätta prioritera. 

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. 

Våra mål.

Genomsnitt
2014: 2,73%
2015: 2,72% 
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Avfall i förhållande till försäljning

2014

2015

Total försäljning (Kr)
Total volym avfall (kg)

1 733 005 604 kr

1 851 123 693 kr

342 244 kg

385 744 kg

Avfall
Hanteringen av avfall är en viktig fråga för både oss och för våra kunder. Som 
Sveriges största aktör inom vår bransch har vi ett stort ansvar när det gäller 
rådgivning till våra kunder kring hur man på bästa sätt återvinner de produk-
ter som levereras av oss. Vi kommer att intensifiera vårt arbete under 2016 för 
att stötta våra kunder ytterligare i deras arbete att återvinna förbrukade varor. 

När det gäller vårt eget avfall har det ökat under 2015 jämfört med 2014. Ök-
ningen har dock skett i paritet med försäljningsökningen. Glädjande nog kan 
vi se att andelen brännbart avfall endast ökat marginellt medan andelen avfall 
som återvinns ökat i större utsträckning. 

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

En stor fraktion är träavfallet som huvudsakligen kommer från trasiga EUR- 
pallar. För att minska avfallet har ett system sjösatts för att laga pallarna i- 
stället för att kassera dem. Det träavfall som trots allt skapas återvinns genom 
att omvandlas till träbränsle för tillverkningsindustrin. 

Avfall
Materialåtervinning spelar en stor roll i 
ett hållbart samhälle. Genom att mate- 
rialåtervinna  kan materialet ersätta andra 
jungfruliga material vilket minskar resurs-
förbrukningen. Dessutom leder material- 
återvinning till att vi sparar energi. Material 
som Tingstad återvann under 2015 är Trä-
avfall, Wellpapp, Mjukplast och Kontors- 
papper.

Avfallsfördelning (kg)

Träavfall

76 650
83 070

128 580
Brännbart avfall

129 787

112 380
Well

146 910

39 023
Transparent plast

43 370

7 304
Blandat skrot

3 105

6 740
Kontorspapper

5 925

308
Lysrör

82

4 120
Blandat papper

3 750

3 525
Elektronik

1 610

2014
2015



”Vårt hållbarhetsarbete 
ska kännas hos våra
kunder. Då vet vi att

vi har lyckats”
Maria Syversen, Miljö- och Kvalitetschef Tingstad



www.tingstad.se


