
 
 

 

En spårbar värdekedja för hållbara golv 

Upphandlare lägger idag allt större fokus på frågor om hållbarhet. Nu krokar leverantörer 

och entreprenörer arm för att leva upp till högt ställda krav på social och miljömässig 

hållbarhet vid golvinstallationer. 

Golvbranschens kvalitetssystem Auktoriserat Golvföretag har en direkt koppling till dagens 

verklighet. Auktorisationen, som numera omfattar både entreprenörer och leverantörer i 

golvbranschen, betyder att de relevanta krav på miljö- och hållbarhetsarbete som 

upphandlaren möter redan är uppfyllda. Värdekedjan som företagen tillsammans erbjuder 

innebär ett dokumenterat, spårbart ansvar för hållbarhet hela vägen från råvara och 

tillverkning över installation till underhåll och återvinning. 

De kriterier som utvecklats för leverantörerna i Auktoriserat Golvföretag bygger på FNs 

globala hållbarhetsmål samt ISO 26000 som anger riktlinjer för socialt ansvarstagande. 

Golvbranschföretagen har tillsammans tagit fram de kriterier som är relevanta för just 

golvinstallationer. FNs globala mål och ISO 26000 används av många företag och offentliga 

myndigheter i deras hållbarhetsarbete. 

 

 

 

 

 

 



Auktoriserat Golvföretag - leverantörer 

Minskar företagets miljöpåverkan   

Var finns företagets största miljöpåverkan? Med hjälp av ISO 14001 eller motsvarande 

miljöledningssystem utvärderar företaget sina väsentliga miljöaspekter. Ett auktoriserat företag ska 

ständigt arbeta för att minska sin miljöpåverkan och sätta upp konkreta mål för detta. 

Detta är ISO 14001 – SiS, Svenska institutet för standarder 

FNs globala hållbarhetsmål nr 7 Hållbar energi för alla 

FNs globala hållbarhetsmål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

 

Främjar hållbara arbetsvillkor i hela kedjan  

Leverantören genomför en riskanalys på produktionsprocess och underleverantörer. Man har rutiner 

som säkerställer att underleverantörer inte medverkar till, eller tjänar på att någon annan begår, 

brott mot ILO:s kärnkonventioner. Det gäller konventionerna 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 

som handlar om barnarbete, tvångsarbete och föreningsfrihet.  

ILO:s kärnkonventioner 

FNs globala hållbarhetsmål nr 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 

 

 

Följer REACH för att spåra kemiskt innehåll  

Har kontroll på att innehållet i ämnen med farliga egenskaper uppfyller kraven i REACH-

lagstiftningen. Leverantören registrerar produkten i egendeklarationssystemet BASTA. EUs 

lagstiftning REACH är kärnan i BASTAs krav på kemiskt innehåll och BASTA genomför regelbundna 

revisioner.  

FNs globala hållbarhetsmål nr 3 God hälsa och välbefinnande  

Vad är REACH? Kemikalieinspektionen 

Vad är BASTA? 

 

 

Arbetar aktivt mot korruption   

Ett auktoriserat golvföretag har en företagsspecifik antikorruptionspolicy. Man jobbar aktivt med 

riktlinjer och attityder kring mutor. Det finns en tydlig, uttalad gräns mellan tillåtna och otillåtna 

förmåner.  

Golvbranschen lanserar antikorruptionspolicy 

Svart eller vitt – hur ska vi ha det?  

FNs globala hållbarhetsmål nr 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
 

https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-12.pdf
https://www.uniontounion.org/ilo
https://www.uniontounion.org/ilo
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-8-1.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-3.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibxZ-13sjkAhWdAxAIHfY2CoYQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kemi.se%2Ffraga-kemikalieinspektionen%2Fvad-ar-reach%2F&usg=AOvVaw2xiyWubUIFdxN0vXWq5Des
https://www.bastaonline.se/om-basta/basta/
https://www.golvbranschen.se/press-media/#/pressreleases/golvbranschen-lanserar-antikorruptionspolicy-2834955
https://www.golvbranschen.se/press-media/#/pressreleases/svart-eller-vitt-hur-ska-vi-ha-det-2501575
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/


 

Bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete   

Leverantören har rutiner och dokumentation som visar att företaget följer lagar och regler kring 

arbetsmiljö. Företaget främjar anständiga arbetsvillkor, en trygg och säker arbetsmiljö och en 

inkluderande, hållbar ekonomisk tillväxt. Leverantören strävar efter ständig förbättring i sitt 

arbetsmiljöåtagande. 

FNs globala hållbarhetsmål nr 8 

 

 

Använder eBVD för spårbarhet      

Leverantören ska använda eBVD, elektronisk byggvarudeklaration, eller motsvarande 

innehållsdeklaration. I eBVD dokumenteras all information om produkten. Det möjliggör bättre 

spårbarhet av vad som byggts in i huset. Materialet kan tas om hand och återvinnas på ett hållbart 

sätt vid utrivning. 

Golvbranschens Kretsloppsmärkning 

FNs globala hållbarhetsmål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

 

Sparar energi och råvaror genom golvåtervinning 

Företag som tillverkar/marknadsför plastgolv tar tillvara spillplast och skickar det till GBR 

Golvåtervinning. Leverantörerna finansierar systemet och de flesta större golvleverantörer 

återvinner eget spill för tillverkning av nya golv. Återvinningen innebär en koldioxidbesparing som 

leder till minskad miljöbelastning; 1 kg återvunnen PVC sparar i genomsnitt 2 kg koldioxid. 

Återvinning av plastspill – så fungerar det 

FNs globala hållbarhetsmål nr 7 Hållbar energi för alla 

FNs globala hållbarhetsmål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion 

 

 

 

Läs mer om de auktoriserade golvföretagen på www.auktorisation.se 

 

https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-8-1.pdf
https://www.kretsloppsmarkning.se/
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-12.pdf
https://www.golvbranschen.se/miljo-hallbarhet/golvatervinning/#content-primary-offset
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-7-hallbar-energi-alla/
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/M%C3%A5l-12.pdf
http://www.auktorisation.se/

