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Hållbarhetsrapport 2020
KABE Groups hållbarhetsarbete omfattar arbetet med att minska det direkta och 
indirekta klimatavtrycket, arbeta för en långsiktig och hållbar affärsutveckling, goda 
arbetsvillkor, ökad mångfald och jämställdhet och att hålla en hög nivå i affärsetiska 
frågor.

KABE Group utgår i sitt hållbarhetsarbete från FN-initiativet Global Compacts  
principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

KABE Group arbetar kontinuerligt att utifrån koncernens affärsmodell kartlägga och 
systematisera hållbarhetsarbetet. Under 2020 har KABE Group arbetat vidare med 
att skapa förutsättningar för långsiktiga och hållbara affärsprocesser. 

Styrelsen

Tenhult i april 2021
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KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning 
av husvagnar och husbilar samt campingtillbehör till den europeiska marknaden 
genom varumärkena KABE, Adria och KAMA Fritid. I årsredovisningen finns 
ytterligare information gällande koncernens verksamhet, helhetserbjudande och 
finansiella ställning.

Användarna av KABE Groups produkter har en sak gemensamt: de är på väg – 
oavsett om målet är många härliga dagar på campingplatser eller ute nära naturen. 
Syftet med KABE Group helhetserbjudande är att se till att våra kunder i samspel 
med naturen får uppleva mer och skapa minnen för livet. Vi kallar det ”hållbart, 
tryggt och säkert”. Detta är ett fantastiskt sätt för våra kunder att tillbringa sin fritid 
med en låg klimatpåverkan. Det mobila livet är en hållbar semesterform vilket vi är 
övertygande över är framtidens sätt att uppleva nya spännande resmål. 

DET HÄR ÄR KABE GROUP
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KABE Group stödjer hållbarhetsmålen
Hållbarhet är en naturlig del av KABE Group. Genom att direkt koppla koncernens 
kärnvärden till FN:s globala mål för hållbar utveckling blir KABE Groups indirekta  
och direkta påverkan tydligare. 

De globala målen är en mycket omfattande plan som antogs i september 2015 
av FN:s generalförsamling. KABE Group välkomnar de 17 globala målen och 169 
delmålen som ett ambitiöst övergripande ramverk för världens samlade hållbarhets- 
och utvecklingsarbete.

KABE Group kan influera flera av de globala målen för hållbar utveckling. Men för att 
skapa ett fundament till KABE Groups hållbarhetsarbete har koncernens långsik-
tiga fokusområden; långsiktig och hållbar affärsutveckling, goda arbetsvillkor och 
affärsprinciper kopplats till de globala mål KABE Group i huvudsak kan bidra till. 
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Fokusområden:

KABE Group AB  | Hållbarhetsrapport 2020  |  5

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR  
AFFÄRSUTVECKLING

GODA ARBETSVILLKOR

AFFÄRSPRINCIPER



01

6  |  KABE Group AB  | Hållbarhetsrapport 2020



HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
KABE Group strävar efter att koldioxidutsläppen i förhållande 
till koncernens omsättning kontinuerligt ska minska. Områden 
KABE Group aktivt arbetar med är exempelvis transporter, 
tjänsteresor och energiförbrukningen i produktions- 
anläggningarna. KABE Groups inventeringar sker alltid i  
hållbara energilösningar.

Resurseffektiva anläggningar

KABE Group arbetar aktivt för att minska koncernens energi-
förbrukning och att öka andelen förnybar energi i den totala 
anläggningen. Det är viktigt både ur ett miljö- och kostnads-
perspektiv. KABE Groups anläggningar är modernt utrustade 
för att minska energiförbrukningen. Stora investeringar har 
under de senaste åren gjorts för att i flera anläggningar byta 
ut oljepannor mot moderna pelletsanläggningar och äldre 
värmepumpar mot jordvärme. 

Att producera stora delar av insatsmaterialet till slut- 
produkterna i Tenhult i närheten av produktionsanläggningen 
minskar spill, men även kostnad och miljöpåverkan från  
transporter och emballage minimeras. 

KABE Group arbetar ständigt med att effektivisera vattenan-
vändning i produktionen. KABE Group har en regnanläggning 
där husvagnar och husbilar testas för inkommande vatten och 
läckage. För att inte något vatten skall förbrukas används ett  
självcirkulerande system i denna anläggning. 

Transporter

Transporter är en viktig hållbarhetsfråga då KABE-koncernen 
importerar både komponenter och färdiga produkter från 
många olika länder. Koncernen arbetar kontinuerligt för att 
säkerställa effektiva transporter ur både miljö-, kostnads- och 
kvalitetsperspektiv.

Huvuddelen av transporterna görs idag med lastbil. Transpor-
terna samordnas för att minimera körsträckor och huvud-
delen av alla transporter av färdiga produkter görs direkt till 
återförsäljarna. 

Transporter av produkter från Asien görs främst med båtfrakt. 
KABE Groups målsättning är att leda vägen genom att kombi-
nera affärsmässighet med ett långtgående samhällsansvar.  
Vi väger alltid in hållbarhet i våra inköp och transporter. 

RESULTATINDIKATORER 2020

• Resultatindikator avseende miljöområdet är att energipre-
standan i fastighetsbeståndet i produktionsanläggningarna 
per m2 över tid ska minska. 2020 uppgick energiförbruk-
ningen per m2 i produktionsanläggningarna till: 116 kWh 
(124).

• KABE Group har under 2020 installerat en värmeväxlare 
vilken avsevärt ökar återanvändningen av värme från till-
verkningsprocessen och minskar behovet av pellets.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR  
AFFÄRSUTVECKLING
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER  
OCH INFRASTRUKTUR 
Att verka för hållbara tillverkningsprocesser, goda arbetsför-
hållanden och hållbara val av material och råvaror har sedan 
många år varit en naturlig del av KABE Groups verksamhet, 
där man redan i produktutvecklingsfasen tar hänsyn till 
hållbarhetsaspekten. Arbetet med att utveckla och förbättra 
effektiva och hållbara produktionsmetoder samt materialval 
blir allt viktigare. Koncernens långsiktiga arbete med att  
effektivisera i alla led pågår ständigt för att förbättra kund- 
erbjudandet.

En stor del av produktutvecklingen av KABEs nya modeller 
och nya konstruktioner görs internt inom företaget. All 
produktutveckling och tester görs i eget teknikcenter i 
Tenhult. Teknikcentret innehåller bland annat köldkammare, 
spolanläggning, ventilationsprovning, rullande landsväg, 
olika vågar och en komplett prototypverkstad med mera. 
Teknikcentret är en av Europas mest utbyggda och kompletta 
anläggningar för testning och utveckling av husvagnar och 
husbilar. 

Adria och KAMA Fritid har nära samarbete med sina leveran-
törer för att på sina respektive marknader utveckla klimat-
smarta produkter.

Klimatsmarta produkter

KABE Group har ett tydligt miljöfokus i sina produkter och  
har sedan många år bland annat arbetat med att optimera  
användningen av förnyelsebara råmaterial både i design- och 
produktutvecklingsfasen. En annan viktig del har alltid varit att 
minimera energiåtgången vid brukandet av slutprodukterna. 

Att hushålla med energin vid brukandet är lika viktigt som att 
skapa ett jämnt och behagligt inomhusklimat i husvagnen 
eller husbilen. Detta gäller både vid sommar- och vinter- 
användning. KABE har utvecklat många lösningar för värme, 
isolering och ventilation, då det skandinaviska klimatet gör att 
konstruktioner och system måste klara väldigt stora växlingar i 
både temperatur och luftfuktighet.

KABE har utvecklat en ny front till husvagnarna som sänker 
luftmotståndet och därmed energiåtgången och koldioxid- 
utsläppen när vagnarna körs på väg. KABE använder  
aluminiumplåt och inte glasfiber i produktionsprocessen 
av husvagnarna. Aluminium är enkelt och miljövänligt att 
återvinna, till skillnad mot olika typer av glasfiberkompositer. 
Dessutom har det utvecklats ett system som kommunicerar 
med husvagnarna och husbilarna via en mobilapp, KABE 
SmartD Remote. Via appen kan man styra värme, kylskåp,  
AC med mera på distans. 

Innovation

KABE Group bedriver löpande flertalet projekt för ständiga 
förbättringar avseende energiförbrukning. Exempelvis finns 
flera pågående projekt vilka bedrivs tillsammans med leveran-
törer. Målsättningen i dessa projekt är att minska energiför-
brukningen vid konsumenternas brukande av våra produkter. 
KABE har sedan många år investerat i köldkammare och ett 
teknikcentrum som möjliggör att KABE har bästa möjliga för- 
utsättningar för att arbeta med utvecklingsprojekt året runt.

KABEs ventilationssystem skapar en god inomhusmiljö och 
minskar samtidigt energiförbrukningen. KABE SmartVent är 
en värmeväxlare där värmen i husvagnen återvinns på vintern 
och på sommarhalvåret används den kallare luften under 
vagnen för kylning. Vid drift i kall yttermiljö bidrar värmeåter-
vinningen till att energiförbrukningen minskar med cirka sju 
procent.

Systemet styr temperaturen samtidigt som inomhusluften 
övervakas och regleras. Halterna av koldioxid, kolväte och 
andra ämnen mäts kontinuerligt och systemet innehåller ett 
effektivt filter. 

KABE Groups ansträngningar för att bygga marknadens bästa 
husvagnar och husbilar omfattar även valet av leverantörer.  
KABEs husbilar bygger på drivhuvud som uppfyller de 
senaste miljökraven, med moderna Euro 6-klassade diesel-
motorer från Fiat och Mercedes. KABEs husbilar byggs på  
Fiat Ducato och Mercedes-chassin, som har utvecklats till- 
sammans med de främsta husbilstillverkarna i Europa. 

End of life

Husbilar med en totalvikt på upp till 3 500 kg omfattas av 
myndigheternas regler för ELV-cykeln (End of Life Vehicle). 
ELV innebär att uttjänta fordon omfattas av ett utvidgat  
producentansvar. Rörande husbilar med en totalvikt över  
3 500 kg och samtliga husvagnar monteras de vid ELV ned 
för att ta vara på reservdelar. Exempelvis däck och batterier 
lämnas då för återvinning. Detta helt i linje med KABE Groups 
långsiktiga hållbarhetsarbete och övergripande mål för  
verksamheten och slutprodukternas miljöpåverkan.

Hantering av restmaterial och avfall

Hållbar avfalls- och resurshantering är en grundläggande del 
av KABE Groups hållbarhetsarbete. KABE Group eftersträvar 
en effektiv och miljömässigt god hantering av restmaterial från 
produktionen. Allt restmaterial källsorteras och målsättningen 
är att varje år minska det material som lämnas på deponi. 

RESULTATINDIKATORER 2020

• Investering i lokal lackverkstad i Tenhult med syfte att öka 
KABEs kontroll över tillverkningsprocessen och minska 
behovet av extern infrastruktur som koncernen ej kontrol-
lerar. 

• KABE presenterar en världsunik innovation i form av 
zonvärme för husbil och husvagn. Med zonvärme kan man 
välja olika temperaturer i bodelens främre- respektive 
bakre område.
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Transport Boende Mat            Aktivitet
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Genomsnitt

En semester består av transport, boende, mat och aktiviteter. Husbilar uppfyller flera av 
dessa funktioner, och i undersökningen jämförs husbilar med andra transportmedel, andra 
boenden och andra semesterformer. Husbilar används dock i första hand som semesterform.

Växthusgasutsläpp för olika semesterformer
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Studien visar att hemmasemestern, inte oväntat, är ett av de mest klimatvänliga alternativen. 
Frågan är om det är det mest realistiska alternativet för den som hade kunnat välja att semestra 
i husbil. Det är troligt att sådana personer, istället för att välja en husbil, skulle välja en semester 
i ett sydligt land, i en storstad eller på ett kryssningsfartyg. En vanlig husbilssemester ger 
hälften så stora växthusgasutsläpp som en semester i ett sydligt land och många gånger 
mindre än en kryssningssemester.
Eftersom dessa är typiska alternativ till en husbilssemester är sannolikheten stor att man 
minskar utsläppen av växthusgaser genom att inte tvinga folk att övergå från husbilar till andra 
semesterformer.
Jämfört med vissa möjliga semesterformer, som hemmasemester och fjällvandring, är 
växthusgasutsläppen relaterade till husbilsresor relativt höga. Men utsläppen från husbilar är 
betydligt lägre än från de semesterformer som sannolikt kommer att väljas som alternativ av 
potentiella husbilsägare, till exempel storstadsresor, semester i sydligt land eller bilsemester 
med husvagn.

SSlluuttssaattss::  En husbilssemester är bättre för klimatet än flera jämförbara semesterformer. Att höja 
engångsavgiften för husbilar är inte ett effektivt sätt att minska norska växthusgasutsläpp. 
Samtidigt bör husbilar övergå till alternativ teknik, som biobränsle- eller eldrift.  Både norska 
politiker och bilhandlare bör utöva påtryckningar för att få förändringar till stånd.

En husbilssemester är bättre för klimatet än 
flera jämförbara semesterformer.
Försäljningen av husbilar i Norge har ökat kraftigt de senaste åren. Majoriteten av 
husbilsägarna är medelålders och de flesta semester- och fritidsresor sker i Norge.

På uppdrag av Norges Caravanbransjeforbund (NCB) har Østfoldforskning gjort en 
klimatredovisning som jämför bilen med andra transport-, fritids- och semesterformer. 
Målet var att ta reda på hur stora växthusgasutsläpp som aktiviteter i en husbil ger, i
jämförelse med andra typer av semester- och fritidsaktiviteter. Undersökningen 
behandlar utsläpp relaterade till att tillbringa en vecka med följande semesterformer:

Resultat av undersökningen:
En husbilssemester ger något större växthusgasutsläpp än 
en resa till en stuga vid havet. Större delen av utsläppen är 
kopplade till körningen av husbilen.

Att köra omkring med en husvagn på semester ger större 
utsläpp av växthusgaser än att köra en husbil.

Totalt ger en veckas husbilssemester upphov till utsläpp 
motsvarande knappt 300 kg CO2 per person. Det är 
mycket mindre än vad en typisk storstadssemester ger.

För en storstadssemester väger transporten tyngst i 
kalkylen på grund av flygningen, men det uppstår också 
betydande växthusgasutsläpp i samband med boendet. 
Det beror på att hotell i storstäder ofta har hög 
energiförbrukning per övernattning och att energikällorna i 
respektive länder har stora växthusgasutsläpp.

En båttur längs norska kusten ger ännu större växthus-
gasutsläpp än en storstadssemester. Det beror på hur lång 
båtresan är, men vi har använt rimliga antaganden om 
körsträckor, om än bara för en båt av en viss storlek.

Den semesterform som ger överlägset störst bidrag till 
utsläpp av växthusgaser är en kryssningsresa. En sådan 
ger nio gånger större utsläpp än det klimatmässigt näst 
sämsta alternativet, en charterresa till ett sydligt land.

För att komma fram till dessa siffror har detaljerade 
beskrivningar av transport, boende, mathållning och 
aktiviteter gjorts för varje enskild semesterform. 
Resultaten framgår av figuren till vänster.
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Mat
Aktivitet

AKTIVITETER PÅ KORT SIKT

• Fortsätta utbytet av existerande ej förnybara 
uppvärmningsalternativ till hållbar infrastruktur. 

• Fortsätta att utveckla vår produktportfölj med 
branschunika och energieffektiva lösningar.

• Installera solceller på fabrikstaken för att öka 
andelen använd egenproducerad el.

• Installera tidsinställda relä på aggregat till  
ventilationssystem för att minska energiför- 
brukningen.

AKTIVITETER PÅ LÅNG SIKT

• KABE Group ska löpande genomföra inves-
teringar med tydlig koppling till klimatet och 
omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

• KABE Group ska inspirera och utbilda med- 
arbetare rörande effektivisering och material/
energibesparing.

• Koncernens tjänstebilar ska (i den mån det är 
möjligt) successivt bytas ut och på sikt drivas av 
HVO-diesel alternativt elektrifieras.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH  
PRODUKTION
KABE Group ska tillverka och sälja produkter som uppfyller 
kundernas behov. Detta ska ske genom medvetna val, med 
en ständig strävan efter en minskad påverkan på miljön i 
såväl produktionsprocessen som i den färdiga produkten.  
Detta ska genomföras i samverkan med leverantörer och 
affärspartners.

Mest väsentliga områden

• Säkra och klimatsmarta produkter.

• Livscykelperspektiv i produktutveckling.

• Intern energiförbrukning.

För att få information om nya marknadsinfluenser samt hur 
konkurrenssituationen förändras, sker ett kontinuerligt arbete 
tillsammans med återförsäljarna. För att även få information 
direkt från konsumenterna görs kundundersökningar där 
ägare av koncernens egna och konkurrerande varumärken 
intervjuas. 

För att få uppslag på produktnyheter intervjuas årligen även 
en grupp initierade brukare. KABE Group arbetar också med 
nationella märkesklubbar, vilket skapar direktkontakt med ett 
stort antal intresserade och initierade brukare.

Semesterformers miljöpåverkan

Den norska branschorganisationen, Norges Caravanbransje-
forbund (NCB), har tagit fram en undersökning där man räknat 
på vilka semesterformer som påverkar miljön mest. Undersök-
ningen gjordes av norska Østfoldforskning, som hade som 
uppdrag att se hur stora utsläpp av växthusgaser var för olika 
transportmedel sett till semesterform.

I undersökningen utgick man från en veckas semester. Man 
tog fasta på faktorer som transport, övernattning, mat och 
aktiviteter. Bland annat jämfördes husbilen med charterresor, 
kryssningar, vanlig camping med tält eller bara stanna hemma 
på sin semester. 

Av rapporten framgår att husbilssemester är ett av de bästa 
och miljövänligaste alternativen. Det framkom även att en 
semester i det egna landet är det bästa och miljövänligaste 
alternativet. Semesterformen med störst miljöpåverkan är att 
ge sig iväg på en veckas kryssning. Undersökningen visade 
att husbilen är ett av de miljövänligaste. Det är dock viktigt att 
understryka att husbilen inte bara ska ses som ett transport-
medel, utan hänsyn måste även tas till andra faktorer.

Exempel på resultat från undersökningen

Totalt ger en veckas husbilssemester ett utsläpp på drygt  
300 kg koldioxid per person. Detta är exempelvis mindre än 
vad en typisk storstadssemester ger. Att bo på hotell i en stor-
stad under en vecka har en relativt hög energiförbrukning per 
övernattning. Det beror på att hotell i storstäder, beroende 
på land, har energikällor som i allmänhet har höga utsläpp av 
växthusgaser.

RESULTATINDIKATORER 2020

• Koncernens transportbolags fordonsflotta tankas (vid de 
tillfällen det är möjligt) med HVO-diesel vilket minskar koldi-
oxidutsläppet med ca 86%.

LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR  
AFFÄRSUTVECKLING



GODA  
ARBETSVILLKOR

Antal medarbetare 2020 2019

Män Kvinnor Män Kvinnor

Totalt koncernen 448 139 466 141

varav kollektivanställda 350 98 375 101

varav tjänstemän 98 41 91 40

Sjukfrånvaro (%) 2020 2019

Korttid Långtid Korttid Långtid

Totalt koncernen 3,8 3,9 3,5 4,2

varav kollektivanställda 4,4 4,6 3,8 4,7

varav tjänstemän 1,8 1,6 1,2 0,6
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JÄMSTÄLLDHET OCH  
MINSKAD OJÄMLIKHET 
KABE Groups mångfaldsarbete utgår från vårt synsätt att alla 
medarbetare har rätt att få vara sig själva på arbetsplatsen. 
KABE Group vill också dra nytta av allas kompetenser och 
erfarenheter. KABE Group ser mångfald som en tillgång och 
ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet genom 
att vi löser problem och utvecklar verksamheten med olika 
perspektiv. 

KABE Group arbetar hela tiden för att våra medarbetare ska 
bli behandlade med respekt och att vår arbetsmiljö ska vara 
helt befriad från diskriminering och kränkande särbehandling.

Vid sammansättning av olika arbetsgrupper analyserar 
ansvariga vad som behövs för att öka mångfalden, avseende 
bakgrund, erfarenheter och kompetens. Vi tror att detta 
hjälper oss att höja medvetenheten om hur arbetsgruppen 
är sammansatt, vilka kompetenser som saknas och tydliggör 
eventuella omedvetna fördomar.

Mångfald och lika möjligheter 

Mångfald bland medarbetarna ses som något mycket  
positivt. KABE Group ger medarbetare lika möjligheter och 
behandling oberoende av etniskt ursprung, nationalitet, kön, 
trosbekännelse, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, 
föräldrastatus, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika 
rättigheter och skyldigheter betonas. 

Värdegrund

KABE Groups värdegrund med företagets kärnvärden, 
värderingar och principer finns i en handbok i fickformat. 
Handboken togs fram under 2018 för att ge vägledning till en 
gemensam kultur som i sin tur skapar trygghet på arbets-
platsen. Syftet är att medarbetarna ska utveckla varandra och 
arbeta gemensamt mot uppsatta mål. KABE Group ska vara 
en arbetsplats som är utmanande och utvecklande samtidigt 
som medarbetarna har roligt tillsammans.

JÄMSTÄLLDHET

RESULTATINDIKATORER 2020

• KABE Groups kontinuerliga arbete rörande att aktivt före-
bygga diskriminering och främja likabehandling fortsätter 
och dokumenteras i samråd med fackliga representanter. 
Detta har exempelvis lett till en jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor rörande uttag av föräldraledighet.

• Andelen kvinnliga medarbetare har ökat till 24% (23%).



GODA  
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ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH 
EKONOMISK TILLVÄXT
KABE Group stödjer och respekterar skyddet av inter- 
nationella mänskliga rättigheter, såsom det bland annat  
formuleras i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, inom 
den sfär som företaget kan påverka och försäkrar att  
företaget inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter. 

Ansvarsfull arbetsgivare

KABE Group strävar efter och skall ha goda arbetsvillkor och 
arbetsförhållanden inom koncernen. Detta gäller både hos 
leverantörer och hos återförsäljare. KABE Group respekterar 
mänskliga rättigheter, följer och respekterar internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter.

KABE Group skall betala rättvisa löner och förmåner. 

Föreningsfrihet 

Koncernens medarbetare har rätt att ansluta eller inte ansluta 
sig till, och engagera sig i, valfri facklig organisation och har 
rätt till kollektivavtal. Även medarbetarnas rätt att avstå från att 
ingå i fackföreningar skall respekteras.

Arbetsplatsen 

KABE Group ska erbjuda alla anställda en arbetsmiljö som är 
hälsosam, säker och uppfyller lokala lagar och förordningar. 
Målsättningen är att arbetsmiljön ska vara så säker så att 
arbetsplatsolyckor inte förekommer. För att nå detta mål, 
arbetar KABE Group proaktivt och går löpande igenom poten-
tiella samt faktiska driftsstörningar, tillbud eller händelser som 
kan påverka arbetsmiljön.

RESULTATINDIKATORER 2020

• KABE Group arbetar systematiskt rörande att förbättra 
arbetsmiljön. För att underlätta ansvariga i organisationen 
har KABE Group under 2020 implementerat ett digitalt 
verktyg vilket stödjer ansvariga i detta arbete samt gör 
relevanta policys, lagar och regler lättillgängliga för  
organisationen. 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

AKTIVITETER PÅ KORT SIKT 

• Fortsätta uppmuntra än fler medarbetare 
att nyttja friskvårdsbidraget för att främja en 
hälsosam och hållbar livsstil.

• Under 2021 ska en medarbetarundersökning 
genomföras och analyseras.  

AKTIVITETER PÅ LÅNG SIKT 

• Vi vill främja ett arbetssätt och en kultur där alla 
medarbetares erfarenheter kan komma till nytta 
på det mest effektiva sättet. 

• Vi ska inspirera och utbilda medarbetare rörande 
effektivisering och material/energibesparingar. 
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De affärsprinciper KABE Group tillämpar 
när vi bygger och bibehåller långsiktiga 
relationer med såväl medarbetare, kunder 
och affärspartners är hjärtat i vår verk-
samhet. Hållbarhetsarbetet är en naturlig 
del av våra grundläggande principer som 
alltid funnits med oss. Koncernens bolag 
ska alltid verka för hållbar affärsutveckling, 
säkerställa goda arbetsvillkor och upprätt-
hålla god affärsetik.

  ALF EKSTRÖM 
  VD OCH KONCERNCHEF

03
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FREDLIGA OCH INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN 
KABE Group ska agera som en pålitlig och ansvarsfull 
koncern som lever upp till sina åtaganden. KABE Group tror 
på långsiktiga affärsrelationer där företaget tillsammans med 
sina affärspartners skapar underlag för starka ekonomiska 
resultat, hänsynstagande gentemot miljöpåverkan och ett 
socialt ansvarstagande och engagemang. KABE Group har 
under sin drygt 60 år långa och framgångsrika historia byggt 
upp ett mycket gott anseende både vad gäller kvalitén i 
koncernens produkter och i gruppens sätt att arbeta. Kvalitet, 
långsiktighet och integritet kännetecknar vårt sätt att göra 
affärer. 

Produktansvar 

KABE Group är ansvariga för att produkterna är utvecklade 
för att uppfylla högsta krav på kvalitet, funktion, säkerhet och 
miljö. KABE Group försäkrar sig också om att regelverk, lagar 
och andra krav är uppfyllda. 

Lagar och regler

KABE Group ska i varje land där verksamhet eller handel 
bedrivs, respektera och följa lagar och regler. KABE Group 
respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, 
arbetsmarknadslagar, avtal och andra bestämmelser som 
påverkar verksamheten.

Val av komponenter

Val av komponenter görs så att så stor del som möjligt av 
ingående material ska kunna återanvändas vid utrangerings- 
tillfället. Bland annat används i så hög grad som möjligt  
aluminium och trä i karosserna för husvagnar och husbilar. 
Komponenter som kyl och frys, däck etc, omfattas av de 
enskilda leverantörerna eller branschernas återvinnings- 
program. Chassier vilka används till produktion av husbilar 
följer uteslutande de strikta krav och regelverk som alla 
fordonstillverkare i Europa omfattas av. 

Val av affärspartners

KABE Group arbetar uteslutande med affärspartners som 
tillämpar liknande principer rörande etiska, sociala och 
miljörelaterade frågor. KABE Group förväntar sig att de aktörer 
som samarbetar med företaget följer de värden som  
koncernens affärskod uttrycker. 

Miljöhänsyn vid val av leverantörer

KABE-koncernen tog under 2017 fram en uppförandekod för 
sina leverantörer (KABE Supplier Code of Conduct). För KABE 
Group är det viktigt att säkerställa miljöhänsyn genom hela 
värdekedjan. KABE Group för regelbunden dialog med sina 
leverantörer gällande både materialval och produktions- 
metoder utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Opartiskhet 

KABE Group arbetar förebyggande rörande korruption, 
intressekonflikter och insiderhandel. KABE Group motarbetar 
och tar starkt avstånd från alla former av korruption, inklusive 
utpressning och bestickning. 

KABE Group tar inte ställning för eller emot politiska partier 
och kandidater. Varken koncernens företagsnamn eller 
tillgångar får användas för att gynna politiska partiers eller 
kandidaters intressen.

RESULTATINDIKATORER 2020

Under 2019 var målsättningen att KABE Supplier Code of 
Conduct ska ha skrivits under av leverantörer vilka till- 
sammans står för minst 80% av koncernens totala inköps- 
volym. Under 2020 har andelen ökat till c:a 85% av  
koncernens totala inköpsvolym.

AFFÄRSPRINCIPER

AKTIVITETER PÅ KORT SIKT

• Affärsetik ingår i varje introduktionsutbildning  
till nyanställda tjänstemän. 

• Det löpande arbetet gällande KABE Supplier 
Code of Conduct ska fortlöpa med målsättningen 
att öka andelen av leverantörer som skrivit under 
och hängivit sig till policyn.

AKTIVITETER PÅ LÅNG SIKT 

• Vi ska ta fram en modell och ett arbetssätt för att 
löpande ha en dialog gällande KABE Supplier 
Code of Conduct.

• Utvärdera hur verksamheten på sikt påverkas  
av externa miljöfaktorer.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i KABE Group AB, org.nr 556097-2233

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Jönköping den 9 april 2021

Ernst & Young AB

Anders Johansson

Auktoriserad revisor
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