
VÅRT ARBETE FÖR EN  
HÅLLBAR FRAMTID



SEGMENT PRODUKTER

Vinyl

Linoleum

Textil

Trä

Laminat

Våtrum 

Konstgräs

Sportgolv

G L O B A L  S T Y R K A  
M E D  L O K A L  N Ä R V A R O

I MER ÄN 130 ÅR HAR TARKETT ARBETAT LÅNGSIKTIGT OCH 
ENGAGERAT MED  TILLVERKNING, INNOVATION OCH HÅLLBARHET 

– ETT ARBETE SOM GJORT OSS TILL EN GLOBAL LEDARE INOM 
GOLVLÖSNINGAR FÖR ALLA MARKNADER.

 KONTOR

HOTELL &  
RESTAURANG

SPORTHALLAR

BOSTÄDER

BUTIKER

 

 INDUSTRI

1,3 
miljoner kvadratmeter  

Tarkettgolv säljs varje dag

Nr. 1
inom plastgolv

Nr. 1
inom konstgräs för  
sportanläggningar

SKOLOR

SJUKVÅRD &  
ÄLDREOMSORG

TRANSPORT

34  
fabriker  

1
utvecklings-  

och innovations- 
center

24 
forsknings- 
laboratorier

7  
återvinnings- 

center

12 500  
medarbetare

4  
design- 
center

Försäljning  
i mer än

100
länder

Mer än

2,7
miljarder euro  

i omsättning  
2016
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På Tarkett för vi samman goda idéer och 
erfarenheter för att skapa hållbara lösningar. 
Vi tror på samarbete och dialog och därför 
arbetar vi gemensamt med våra kunder och 
med hela industrin för en cirkulär ekonomi. 
Tillsammans kan vi skapa positiva, sunda och 
attraktiva miljöer. Vi tror på en framtid med 
plats för alla, där vi människor och vår planet 
kan utvecklas i harmoni.

F Ö R  E N  B Ä T T R E  V Ä R L D 

TARKETTS SYN PÅ HÅLLBARHET LIGGER I LINJE MED FN:S 17 
GLOBALA MÅL FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING. FEM AV DESSA  

INGÅR I VÅRA EGNA HÅLLBARHETSMÅL FÖR 2020.
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CIRKULÄR  
DESIGN

BRA  
RÅVAROR

GOD  
INOMHUS- 

MILJÖ

ÅTERVINNING
RESURS-

HUSHÅLLNING

BRA RÅVAROR
När vi utvecklar våra produkter 

väljer vi bra råvaror(1) som tar 
hänsyn människors hälsa och 

vår miljö.

ÅTERVINNING
Vi samlar in och  

återvinner material för  
att omvandla avfall till 

råvaror och nya  
produkter. 

GOD INOMHUSMILJÖ
Våra golv ska bidra till en 
bättre miljö där människor 
bor, arbetar och vistas. Golven 
ska vara bekväma att gå på, 
enkla att hålla rena, ge bra 
akustik och bidra till en säker 
och hälsosam inomhusmiljö.

RESURSHUSHÅLLNING
Vi hushåller med resurser i varje 
steg av tillverkningsprocessen 
och skyddar samtidigt vår miljö 
(t ex sparar på färskvatten, 
optimerar energiförbrukningen 
och minskar utsläppen av 
växthusgaser).

V Å R T  H Å L L B A R H E T S A R B E T E 
Ä R  C I R K U L Ä R T 

TARKETTS MODELL FÖR CIRKULÄR DESIGN ÄR BASERAD PÅ CRADLE TO 
CRADLES® (C2C) PRINCIPER OCH SYFTAR TILL ATT UTVECKLA GOLVLÖSNINGAR 

SOM SKAPAR EN POSITIV INVERKAN PÅ MÄNNISKORS INOMHUSMILJÖ OCH 
 PÅ VÅR PLANET. DETTA GÄLLER FÖR ALLA STEG I PRODUKTERNAS LIVSCYKEL  
– FRÅN DESIGN OCH PRODUKTION TILL ANVÄNDNINGSFASEN OCH SLUTLIGEN 

 TILL DEN DAG DE INTE LÄNGRE ANVÄNDS. EN VIKTIG DEL I VÅRT HÅLLBARHETS-
ARBETE ÄR ATT VERKA FÖR UTVECKLINGEN AV EN CIRKULÄR EKONOMI.

(1) Våra råvaror ska inte bidra till att utarma jordens 
resurser. De ska vara återvinningsbara och komma från 
förnyelsebart eller återvunnet material.

I enlighet med  
Cradle to Cradles principer

“Vi på Tarkett tror på en ljus framtid som både är hälsosam, säker 
och vacker och som har plats för oss alla. För att komma dit måste 
vi som företag bidra med det vi kan göra - och göra det på rätt sätt. 
Därför utvecklar vi produkter för ett långt och hållbart liv utifrån 
Cradle to Cradles principer. Vi använder bra råvaror som bidrar till 
en god hälsa och vi ser till att hushålla med jordens resurser genom 
att materialen ingår i ett konstant kretslopp.”

Anne-Christine Ayed, EVP Research, Innovation and Environment

•  Cradle to Cradle®, 
sedan 2011. Desso var 
ännu tidigare ute och 
inledde arbetet med 
Cradle to Cradle 2008.

ATT GÖRA RÄTT TILLSAMMANS
Vi tror på samarbete med kunder, myndigheter, intresseorganisationer och branschkollegor för att skapa 
en hållbar värld. Tarkett är med i följande initiativ:

•  Ett av de första 
företagen som 
blev medlem i 
Circular Economy 
100 (2013).

•  Medlem 
i World 
Economic 
Forum (WEF) 
sedan 2015.

•  Stödjer de 10 
principerna 
i FN:s Global 
Compact.
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•  Återvinner produktionsspill 
från plastgolv sedan 1957.

• Implementerar återvinnings- 
 system för installationsspill  
 och gamla golv. 

PÅ VÄG MOT CIRKULÄR EKONOMI

25 %
Förnyelsebar energi

2015 anslöt sig Tarkett till 
en grupp globala företag 
som drev frågan om 
konkreta åtgärder mot 
klimatförändringarna, inför 
2015 års klimatkonferens i 
Paris (COP 21). Idag stödjer 
vi helhjärtat den globala 
överenskommelsen i 
Parisavtalet.

SAMARBETE MOT GLOBAL 
UPPVÄRMNING

F R Å N  O R D  T I L L  H A N D L I N G

•  Föregångare i golv- 
branschen när det 
gäller låga VOC- 
emissioner(1), sedan 
2011.

•  Redan 2009 introducerade Tarketts 
fabrik i Ronneby det ftalatfria 
plastgolvet iQ Natural och sedan 
2014 pågår omställningen till 
ftalatfria(2) golv i Tarketts samtliga 
fabriker. Idag (2017) är 93 % av 
Tarketts plastgolv som säljs på den 

nordiska 
marknaden 
helt 
ftalatfria.

•  2015 blev Tarkett Starfloor 
Click det första Svalan-
märkta golvet i Sverige, 
godkänt av Astma- och 
Allergiförbundet. 2017 blev 
även iD Inspiration Click 
godkänt. Textilgolvet Desso 
AirMaster är ett annat exem-
pel på bra golvval för en god 
inomhusmiljö. Dess unika 
teknik kapslar in damm och 
andra partiklar i rummet 
och luftkvaliteten blir upp 
till fyra gånger bättre än 
med andra textilgolv.

FÖR EN GOD INOMHUSMILJÖ

(1) Lättflyktiga organiska föreningar, <100 µg/m3.   (2) Förutom återvunnet material i vissa produkter.

8 900
Samlar in installationsspill  
för återvinning

92 %
Mycket låga emissioner

80 000 

Använder återvunnet material

 100 %
Ftalatfria golv

988

ton återvunnet material från golv eller andra 
produkter används i vår tillverkning av nya golv.

ton installationsspill samlas in via Tarketts globala 
återvinningsprogram, ReStart. I Norden samlar vi 
in 300 ton installationsspill varje år för återvinning 
i Tarketts fabrik i Ronneby. Det räcker till ca 80 000 
m2 nya golv.

av energiförbrukningen på Tarketts 
fabriker kommer från egenproducerad 
förnyelsebar energi eller från köpt grön el. 
För våra svenska fabriker i Ronneby och 
Hanaskog är andelen förnyelsebar energi 
mer än 50 %.

av våra golv har mycket låga VOC-emis-
sioner, 10–100 gånger lägre än gällande 
standarder.

av plastgolvsfabrikerna i Europa och 
Nordamerika använder ftalatfri teknologi (1). 
På global nivå är motsvarande siffra 57%. 
(1) Förutom återvunnet material i vissa produkter.



E N T R E P R E N Ö R S A N D A  
O C H  S O C I A LT  A N S V A R

TARKETT HAR EN HISTORIA AV STARK ENTREPRENÖRSANDA 
SOM GER MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT VARA MED OCH 

UTFORMA FRAMTIDENS SAMHÄLLE.

TARKETT CARES 
Tarkett Cares är ett volontärprogram där 
medarbetare världen över bidrar till det 
lokala samhället genom att dela med sig 
av sin tid och sin kunskap.

TARKETT ACADEMY 
Tarketts program för utbildning 
av golvläggare och lärlingar i 
olika golvläggningstekniker.

Academy

11 300  
lärlingar och erfarna golvläggare har deltagit i utbildningar 
genom Tarkett Academy under de tre senaste åren.

89 % 
av Tarketts medarbetare deltog i den 
senaste medarbetarundersökningen, 
som genomförs vartannat år.

1,17
DELAR MED SIG AV TID OCH KUNSKAP

UTVECKLAR TALANGER

SÄKERHETEN FÖRST

LYSSNAR & LÄR

Tarkett skapar möjligheter för sina medarbetare att visa 
kreativitet och engagemang - både på arbetet och i samhället. 

Sharon MacBeath, EVP Human Resources

Upp till 2

Ingen ska behöva skadas på jobbet. Därför 
satsar vi mycket på säkra arbetsplatser och 
når låga värden på LTA (Lost Time Accident 
frequency rate) – ett mått på antalet 
personskador som inträffat på en arbetsplats 
per 1 miljon arbetstimmar.

dagar per år kan Tarketts medarbetare 
vara med och bidra socialt i samhället 
under arbetstid.
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N Å G R A  E X E M P E L  F R Å N  V E R K L I G H E T E N

LOKALA MILJÖPLANER
Tarkett vill också minska sin miljöpåverkan lokalt 
i varje enskilt land. Det handlar om att se över de 
aktiviteter som påverkar miljön i medarbetarnas 

dagliga arbete. I den svenska Miljöplan 2017 
finns konkreta mål för att minska utsläpp och 

bränsleförbrukning från bilkörning samt att välja 
tåg istället för flyg på lämpliga sträckor.  
De lokala kontoren ska ha en utvecklad 

sopsortering och endast använda grön el. 
Dessutom ska utgångna provkollektioner  

skickas till återvinning.

GRÖNA FABRIKER
Tarkett arbetar med att minska miljöpåverkan 

vid alla sina fabriker. På linoleumfabriken i 
Narni, Italien har man t ex installerat ett 

värmeväxlarsystem som återanvänder värme 
från de stora ugnarna, en biomassakokare som 

producerar varmvatten för att hetta upp 
ugnarna, solceller samt ett slutet vattensystem. 
30 % av energianvändningen kommer från egen 

produktion och den köpta elen är 100 % 
förnyelsebar. Utsläppet av växthusgaser har 

minskat med 44 % sedan 2010. 

Cradle to Cradle® Community
Cradle to Cradle, eller vagga till vagga på svenska, 

är en filosofi och certifiering som går ut på att 
använda naturens processer som modell för 

produktion. Tarkett tillämpar Cradle to Cradles 
principer för utveckling av alla nya produkter, 

världen över. Målet är att utveckla produkter som 
kan fungera som råmaterial den dag de inte 

längre används (avfall = näring). Flera av Tarketts 
produkter är C2C-certifierade, t ex plastgolven iQ 

One och Evolay, linoleum- och träsortimentet 
samt över 90 % av Dessos textilkollektion. Tarkett 

Sverige är medlem i nätverket CradleNet som 
verkar för att öka kunskapen och driva på 

utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

TRANSPARENS
För att kunna välja produkter med goda 

miljöegenskaper behöver man veta vad de innehåller, 
hur de kan återvinnas med mera. Tarkett har 

kompletta eBVD:er (elektronisk byggvarudeklaration) 
med fullständig innehållsdeklaration, emissionsdata 

och information om återvinning på golv- och 
väggprodukter som marknadsförs i Sverige.  

De finns att ladda ner på tarkett.se.

 

GREEN TOUR I RONNEBY
Sedan augusti 2016 kan besökare på Tarketts 
fabrik i Ronneby gå en sk Green Tour. Här får 

man lära sig hur Tarkett arbetar med transport-
frågor för att minska CO2-utsläppen men också 

hur man har minskat materialåtgången och 
energianvändningen samt hur återvunnet 

material integreras direkt i produktionslinjen.

Green Tours finns även på fabrikerna i Narni 
(Italien) och Clervaux (Luxemburg).

TARKETT OCH GBR  
ÅTERVINNER PLAST

1996 startade Tarkett i Ronneby en av världens 
första anläggningar för återvinning av plastgolv. 

Systemet blev snabbt en framgång och sedan 1999 
samlar hela svenska golvbranschen sitt 

installationsspill via Tarkett i Ronneby under 
namnet ”GBR Golvåtervinning”. Dessutom sker 

insamling och återvinning av installationsspill för 
resten av Tarkett Norden i Ronneby. Varje år 

samlas ca 300 ton spill in i Norden och det räcker 
till ca 80 000 kvm nya Tarkettgolv.

GAMLA FISKNÄT BLIR NYA GOLV
Drygt 70 % av Dessos textilkollektioner är tillverkade av 

ECONYL-garn. Det är ett garn där 100 % av råvaran 
kommer från återvunnet material, t ex gamla fisknät av 

nylon. Dessa sk spöknät driver omkring och skadar 
djurlivet i våra hav. Insamlingen av gamla fisknät sker 

genom organisationen Healthy Seas som Desso har 
samarbetat med sedan 2014. 

Ett annat exempel på en miljöinnovation från Desso är 
textilbaksidan EcoBase. Den tillverkas genom sk 

upcycling, vilket innebär att produktavfall återanvänds 
och förädlas i tillverkningsprocessen. I EcoBase 

används fyllmedlet kalk som är en restprodukt från 
lokala vattenverk.

Tarkett i Almedalen
Efter många års långsiktigt hållbarhetsarbete valde 

Tarkett att medverka i Almedalen 2017. Syftet var att 
få igång en diskussion om hur kommuner, landsting 
och privata aktörer kan få bättre förutsättningar att 

upphandla byggprodukter på ett hållbart sätt. 
Kanske behöver lagar och regler skärpas för att 
stimulera återvinning och minimera utsläpp av 
växthusgaser? Under ett seminarium på Aktuell 

Hållbarhet Arena debatterades frågan med politiker, 
myndigheter och näringslivsföreträdare.

HÅLLBARA TRÄGOLV
Tarkett arbetar aktivt med fabrikernas miljöprestanda 

och har god kontroll över var all träråvara kommer 
ifrån. Vi stödjer uthålligt skogsbruk och biologisk 

mångfald. Mer än 60 % av vår träråvara är certifierad 
enligt FSC® (FSC®-C008972) eller PEFC™ (PEFC™/05-
35-125). Våra trägolvsfabriker är miljöcertifierade 

enligt ISO 14001 och alla parkettgolv i vårt 
standardsortiment är C2C-certifierade.
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VÅ R A  G LO B A L A  H Å L L B A R H E T S M Å L  2 0 2 0
–  E N  B R A  B I T  PÅ  VÄ G
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BRA  
RÅVAROR

GOD  
INOMHUS- 

MILJÖ

ÅTERVINNING

RESURS-
HUSHÅLLNING

Aktiviteter  Hållbarhetsmål 2020 Resultat 2016

Välja bra råvaror som tar hänsyn till  
människors hälsa och till vår miljö.

Alla råvaror som används i våra produkter ska kontinuerligt  
bedömas av tredje part (enligt Cradle to Cradles principer). 95 %

Öka andelen material som är återvunnet, återvinningsbart  
och som inte kommer från knapphändiga naturresurser.

75 % av materialet i våra produkter ska inte bidra till att  
utarma jordens resurser (dvs finnas i riklig mängd, vara  
förnyelsebart eller återvunnet).

68 %

Minska användningen av sötvatten och  dricksvatten. Alla våra fabriker har implementerat slutna vattensystem. 60 %

Minska energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 20 %,  
jämfört med 2010 (1,01 kg CO2 e/m2).

0,94 kg CO2e/m² 
-7 % jfm 2010

Designa golvlösningar som bidrar till  
en god inomhusmiljö, hälsa och välbefinnande.

Alla våra produkter har låga VOC-emissioner  
och samtliga produkter är ftalatfria(1).

92 % låga VOC-emissioner   
57 % ftalatfria(1) produkter  

93 % av plastgolven i Norden är 
helt ftalatfria (2017). 

Designa golvlösningar som kan installeras  
och underhållas på ett hållbart sätt.

Våra golvlösningar kan installeras och underhållas med  
metoder som följer Cradle to Cradles principer. Under utveckling

Allt avfall vid tillverkningen används  
i ett biologiskt eller tekniskt kretslopp. Inget avfall från vår tillverkning ska gå till deponi. 105 g/m2

Utveckla återvinningsprogram för våra golv  
så att de blir en del av ett cirkulärt kretslopp.

Volymen av insamlat installationsspill och  
gamla golv som skickas för återvinning ska fördubblas 
jämfört med 2010 (18 900 ton).

8 900 ton

(1)  Förutom återvunnet material i vissa produkter.



Foto: Franck Juery, Tarkett library • ©Tarkett 2017. • Cradle to 
Cradle CertifiedTM är en certifiering licensierad av Cradle to 
Cradle Products Innovation Institute. Cradle to Cradle® är ett 
registrerat varumärke från McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC • Denna broschyr är tryckt på ett FSC-certifierat 
papper och på ett Svanenmärkt tryckeri.
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