
Hållbarhet är ett brett begrepp. Här ryms frågor 
om kvalitet, miljö och socialt ansvar – inte bara 
hos oss på Materia utan i förlängningen även hos 
våra leverantörer och underleverantörer. Råvaror, 
arbetsvillkor och tillverkning, allt har en påverkan 
på hur ansvarsfulla och omtänksamma möbler och 
accessoarer vi kan producera. Nu tar vi nästa steg 
i vårt arbete för mer hållbara produkter. Vår mål-
sättning till år 2020 är att allt trä vi använder ska 
vara FSC®-certifierat.

FSC står för Forest Stewardship Council och inne-
bär att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt 
skogsbruk. Känsliga områden avverkas inte vilket 
betyder att skog som är värdefull för den biolo-
giska mångfalden får leva vidare. Certifieringen 
reglerar hela kedjan – från omsorg om växt- och 
djurliv till arbetsförhållanden för de som arbetar 
med fällning, sågning och logistik av virket. Alla 
led granskas av externa parter. 

Från 50 till 100 på två år. 
Idag är drygt 50 procent av våra produkter som 
innehåller trä FSC-certifierade. Målsättningen till 
2020 är att den siffran ska vara 100 procent. Det 
här är ett beslut som ligger i linje med vårt åtag-
ande som en ansvarsfull tillverkare av designade 
möbler och accessoarer. Begrepp som cirkularitet 
blir allt viktigare, där syftet är att man ska kunna 
återvinna material i högre utsträckning. Ett annat 
exempel på hur vi gör skillnad genom mer hållba-

ra produkter är vår pall Patch, där sitsen är tillver-
kad av spilltyger som annars hade slängts. 

Genomtänkta produkter får ett längre liv. 
En stor del av vårt ansvar är också kopplat till 
kvaliteten på våra produkter. En noga designad 
produkt som är resultatet av en kompromisslös 
tillverkning med bra material håller längre – både 
ur ett estetiskt och ett funktionellt perspektiv. Med 
tanke på den överkonsumtion vi har i världen är 
det en viktig faktor i vårt hållbarhetsarbete. Nästa 
steg i den utvecklingen är att producera produk-
ter där det är enkelt att byta ut de delar som är 
mest utsatta för slitage. Idag är det inte tillräckligt 
lönsamt att renovera. Men genom ännu smartare 
produktdesign kan vi göra det prisvärt. 

För dig som väljer våra produkter är våra certi-
fieringar inom FSC, Möbelfakta samt ISO 9001, 
14001 och OHSAS 18001 bevis på att vi menar 
allvar med vårt hållbarhetsarbete. Vi hoppas att 
det gör våra produkter extra tilltalande att använ-
da.  

På Materia har vi stöttat FSC som medlem ända 
sedan 2008, och 2014 fick vi vår första certifiera-
de produkt. Vår hållbarhetssamordnare Jan Jismyr 
är sedan maj 2018 ledamot i svenska FSC:s 
styrelse.

Vägen till 100 procent hållbarhet.


