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Bæredygtig vækst  
sammen
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Mere end blot  
en leverandør
ABENA har arbejdet aktivt med bæredygtighed i mere 
end 30 år. 
Med ABENA som din partner sikres et samarbejde, hvor 
kvalitet, socialt ansvar samt miljøhensyn har højeste prioritet. 
Du får  adgang til en bred vifte af ansvarlige og bæredygtige 
produkter.
Vi vil guide dig til en mere profitabel forretning uden at gå på 
kompromis med den høje kvalitet og det aftryk, vi sætter  
på natur og miljø.
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“ Vi respekterer miljøet. Vi beskytter miljøet. Spørg os hvordan.” 

Preben Terp-Nielsen, CEO
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Vi gør det nemt for dig
Vi garanterer et bredt sortiment af produkter.
Med mere end 36.000 produkter, der distribueres globalt, leverer vi 
 ekspertise på tværs af mange brancher og produktgrupper.
Vi gør dit indkøb nemt for dig. I vores One-Stop-Shop kan du  vælge 
 mellem tusinder af produkter og koncepter. Mens du modtager en 
høj  service og grundig rådgivning, sparer du tid og penge.

One-Stop-ShopOne stop-shopping 

Vi leverer den bedste livskvalitet  
til brugerne af vores engangsprodukter. 
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VELKOMMEN TIL ABENA

Egen  
produktion

i Danmark, Frankrig og Sverige

1 850
medarbejdere globalt

+90 
eksportlande

Dansk familieejet virksomhed 
grundlagt i 1953
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ABENA DNA

 
Sammen er vi stærkere
Bæredygtighed er en del af vores DNA.  
Lad os skabe en bedre fremtid – sammen.
Vi har en veldokumenteret baggrund med bæredygtig vækst, 
og vi kan  hjælpe dig, hvis du ønsker det samme.

 ¡ Vi er blandt de førende på markedet  
for bæredygtige løsninger.

 ¡ Vi tager vores sociale ansvar seriøst.

 ¡ Vi sikrer, at vores leverandører lever op til 
internationale CSR-standarder.
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For ABENA betyder bæredygtighed og CSR  
et klart fokus på 

Kvalitet

Miljø

Socialt ansvar 

Fokusområder

Læs mere om ABENAs bæredygtighed 
www.abena.dk/bæredygtighed
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EN BÆREDYGTIG FREMTID

Tillid, retfærdighed og samarbejde er de værdier, der gør, at vi kan dedikere os til 
vores fremtidige mål for bæredygtighed. Vi kæmper for fremtidens glade og sunde 
 generationer.  
Vi forpligter os til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi har sat tre 
 ambitiøse mål, som vi vil nå før 2030. Vores klimamål omfatter en løbende tilpasning 
af vores produktsortiment og vores produktionsfaciliteter.

Vi går videre

Vi optimerer vores energiforbrug  
og reducerer CO₂-udledningen.

Vi tilpasser vores produktsortiment 
til den cirkulære økonomi og 
reducerer affald.

Vi øger jobmuligheder 
og fremmer et sikkert og 
a nstændigt arbejdsmiljø.

Vi bevarer  
økosystemer og  
biodiversitet.

ABENAs mål for bæredygtig udvikling 2030

Læs mere om FNs verdensmål for 
bæredygtig udvikling og ABENAs klimamål 
www.abena.dk/baeredygtighed/baeredygtighed-en-del-af-vores-dna
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ABENAs klimamål 2030

70%

70%
70% CO₂-reduktion 

Vi er dækket af 100 % 
vedvarende energi.

Vi tilpasser vores produktsortiment 
til den cirkulære økonomi.

Vi dokumenterer den miljøbevidste  indsats 
på tværs af vores produktsortiment.

Biobaserede  
produkter

Miljømærkede  
produkter
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KVALITET

Kvalitet er nøglen
Alle vores produkter fremstilles og sources på ansvarlig vis; fra råmaterialer 
til produktudvikling. Vi er stolte over at levere produkter af høj kvalitet, som 
samtidigt opfylder markedets strenge standarder til bæredygtighed. 
Vores indsats er veldokumenteret. Vi tester produkterne løbende i vores 
interne laboratorie, igennem tredjepartslaboratorier og via mange forskel-
lige certificeringsvirksomheder. På den måde kan vi gøre rede for vores 
 forsyningskæde, og du kan gøre det samme.

 ¡ Lokale produkt- og sourcingspecialister 
over hele verden.

 ¡ Kvalitetskontrol med fuld sporbarhed  
og dokumentation. 

 ¡ Produkter bliver konstant testet og kontrolleret.
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* CO₂-reduktionen dækker ABENAs danske produktionsfaciliteter. CO₂-udledningen dækker elektricitet, gas og olie og er beregnet på grundlag af Energinets  
og Energistyrelsens standardfaktorer. Beregningen af kWh elektricitet til kg CO₂ er baseret på Energinets miljødeklaration.  

Beregningen fra liter olie og kg gas til kg CO₂ er baseret på Energistyrelsens standarder for kalorieværdier og udledningsfaktorer.

-62,1%*
siden 2009 i vores  

danske produktion 

85,4%
affald genbrugt i vores danske 

produktionsfaciliteter i 2019 
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SOCIALT ANSVAR

En ansvarlig partner
Vi har høje standarder for socialt ansvar – både for vores egen organisation og vores 
 leverandører – og vi ønsker at være en retfærdig og inkluderende arbejdsplads.
Vi støtter en række initiativer for at sikre arbejdsmiljøet for vores medarbejdere såvel som kunder 
og leverandører.

Vores adfærdskodeks har afsæt i Global Compacts 10 principper.  
FNs Global Compact sætter retningslinjer for virksomheder til at afstemme 
strategier og arbejdsprocesser med almene menneskerettigheder, 
arbejde, miljø og anti-korruption.

ABENA A/S

Vi støtter og anvender amfori BSCI Code of Conduct.
BSCI er et forretningsdrevet initiativ for virksomheder, som forpligter sig til at 
forbedre arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde.

ABENA Produktion A/S

Vi er SMETA-certificeret og efterlever verdenserklæringen om menneskerettigheder 
samt den internationale arbejdsorganisations konventioner.
SMETA er en auditerbar certificeringsstandard, som opfordrer organisationer til at udvikle,  
opretholde og anvende en socialt acceptabel praksis på arbejdspladsen.
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VELKOMMEN TIL ABENA
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Miljøbeskyttelse er en topprioritet for ABENA. Med ABENA i din forsynings-
kæde bliver du en del af vores langsigtede vision om at reducere den negative 
 påvirkning af naturen. 
Energiforbrug, ansvarligt forbrug og produktion, affaldshåndtering  
og CO₂-reduktion er blot nogle få af vores fokusområder. 

 ¡ Vi udvikler konstant vores produkter for at reducere  
restaffald og minimere CO₂-udledningen. 

 ¡ Vi deler vores veldokumenterede  
miljøpræstationer.

Vi passer på miljøet

MILJØ

Vil du vide mere om vores ansvarlige egenproduktion? 
www.abena.dk/om-abena/produktion-og-distribution
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100%
dækket af vedvarende energi i 

vores egen produktion 

147%
øget varmegenvinding i 

vores danske produktion 
siden 2009
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BÆREDYGTIGT DIALOGVÆRKTØJ

Bæredygtighed forstås og defineres forskelligt fra person til person. Derfor er 
ABENAs overordnede vinkel på bæredygtighed, at vi møder dig med fokus på 
at forstå din verden set med dine briller.
Vi anvender dialogkort som et redskab til at starte og strukturere dialogen om, 
hvad du mener fremmer bæredygtighed.
Tøv ikke med at kontakte os!

En moderne tilgang  
til bæredygtighed

Kontakt os her 
www.abena.dk/kontakt
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Ved hjælp af ABENAs dialogkort har vi hjulpet Privathospitalet Kollund med at 
 balancere deres indsats for bæredygtighed inden for tre parametre: 
mennesker, miljø aftryk samt økonomi. 
Som et direkte resultat heraf har Privathospitalet Kollund nu fundet de bæredygtige 
 løsninger, der matcher deres behov. 
I en workshop med ABENA fik Privathospitalet Kollund hjælp til at omsætte deres 
mål for bæredygtighed til en handlingsplan. Deltagerne fik mulighed for at stille 
spørgsmål til ABENAs produktspecialister, som hjalp med at udfordre hospitalets 
bæredygtige muligheder baseret på specifikke krav. 
Direktør for Privathospitalet Kollund, Elin Nielsen-Gehrt, siger, at medarbejderne nu 
er topmotiverede til at øge deres ambitioner for bæredygtighed gennem et stærkt 
samarbejde.

Elin Nielsen-Gehrt, direktør for Privathospitalet Kollund

CASE: PRIVATHOSPITAL KOLLUND

“Det har været en  
uvurderlig hjælp for os” 

“Vi fik virkelig nogle gode diskussioner og blev udfordret 
på vores vaner og rutiner. Processen fik os til at sætte ord 
på velkendte udfordringer og blive opmærksom på vores 
uerkendte behov,” siger Elin Nielsen-Gehrt.
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VELKOMMEN TIL ABENA

“Med afsæt i de drøftelser vi havde på workshoppen, har vi nu et 
fælles afsæt og en fælles målsætning, som gør, at vi kan tage 
 store skridt til at komme videre.” 

Elin Nielsen-Gehrt, direktør hos Privathospitalet Kollund
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MILJØVENLIG RENGØRING

Puri-Line er vores eget miljøvenlige rengøringskoncept. Puri-Line-serien er 100 %  
fri for skadelige stoffer for at beskytte dig og miljøet uden at gå på kompromis med 
kvaliteten. Hele produktsortimentet bærer Svanemærket. 

 ¡ Puri-Line er blandt markedets bedste koncepter  
for miljøvenlig rengøring.

 ¡ Det miljømærkede produktsortiment leveres 
i beholdere lavet af genbrugsplast.

 ¡ Det enkle og sikre system beskytter dig og 
miljøet imod skadelig eksponering.

Sig ja til svanemærket  
rengøring 
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VELKOMMEN TIL ABENA
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INNOVATIVE INKONTINENSPRODUKTER

Vores inkontinenskoncept sikrer 
det bedste liv med inkontinens
Med en mission om at sikre den bedste livskvalitet for brugerne af vores engangsprodukter, 
var vores inkontinensprodukter de første til at modtage det nordiske Svanemærke for mere 
end 20 år siden. I dag tilbyder vi en bred vifte af kvalitetsprodukter til inkontinens, som dæk-
ker ethvert behov.
Vores ABENA Light-serie er udviklet specielt til mænd og kvinder med en aktiv livsstil. Vores 
Top Dry-teknologi er unik og beskytter mod lækage. ABENA Light-produkter får brugeren til 
at føle sig tør og komfortabel, mens huden får lov til at ånde.   

Med højt fokus på innovation har vi udviklet ABENA Nova med 
MediSens – verdens første og førende digitale inkontinensløsning 
til hverdagsbrug. ABENA Nova med MediSens sender realtidsdata 
til en rettidig og individuel kontinenspleje og sparer tid, besvær og 
affald.

 ¡ ABENA Nova med MediSens reducerer forbruget af inkontinensprodukter 
med 28 %.*

 ¡ Vores inkontinensprodukter var de første i verden til at opnå Svanemærket , 
og i dag har vi omkring 400 produkter med denne certificering. 

 ¡ Vi er en af Europas største producenter af miljømærkede, absorberende hygiejne-
produkter, og du finder miljømærker på 80 % af ABENAs egenproduktion af 
 inkontinensprodukter og børnebleer.

Se hvordan livskvaliteten forbedres  
med ABENA Nova med MediSens 
www.abena.dk/nova

* Baseret på resultaterne af forskellige casestudier
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VELKOMMEN TIL ABENA
Vi har at tæt samarbejde med 
 plejepersonale i hele verden for at 
 sikre førsteklasses produkter.
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BAMBO NATURE

Miljø- og hudvenlige  
produkter til baby- og barnepleje
Bambo Nature-produkter har været elsket af forældre i mere end 40 år. Brandet er kendt 
for sine bløde og miljøvenlige babybleer. Vi har lanceret et nyt sortiment af baby- og 
 børne produkter, som omfatter vådservietter, hudplejeprodukter, senge- og pusleunderlag. 
Bambo Nature dag og nat barnepleje er designet, produceret, pakket og distribueret med 
 fokus på  bæredygtighed i hvert eneste skridt på vejen:

 ¡ Produkter fremstillet af materialer af høj kvalitet

 ¡ Råmaterialer og ingredienser gennemgår strenge certificeringsprocesser

 ¡ Hudvenlig – uden parfume – ingen farve mod huden

 ¡ Har opnået mange forskellige certificeringer, inklusive  
FSC®, Svanemærket, EU-Blomsten og ECOCERT Cosmos 
samt anbefalet af Asthma-Allergy Nordic.
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I ABENA har vi fokus på, at ”det skal være sjovt at gå på arbejde”. Derfor er vi 
optaget af at skabe en god arbejdsplads med gode rammer og gode arbejds-
forhold.
ABENA skal være et spændende og udfordrende sted at arbejde, hvor enga-
gement og motivation er 
i højsædet.
Vi ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at gøre en forskel. Det om-
fatter også måden, vi ”er” på med hinanden og kunderne, de beslutninger, vi 
træffer, og den adfærd, vi udviser. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvem vi er, og hvad  
vi står for, og hvad du kan forvente af os som  
arbejdsplads.
Når du starter hos ABENA, bliver du en del af: 

 ¡ en familieejet virksomhed med mere end 1.800 medarbejdere i både ind- 
og udland 

 ¡ en virksomhed i vækst, som eksporterer til mere end 90 lande 
 ¡ en kultur med stærke værdier og 

fokus på bæredygtighed

ABENA - en spændende arbejdsplads med plads til dig!
Preben Terp-Nielsen, CEO

Her kommer en overskrift
på en eller to linjer

VELKOMMEN TIL ABENA

Læs mere om ABENA og Svanemærket her 
www.abena.dk/bæredygtighed/certificeringer/svanemærket
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Fokus på miljøpåvirkning behøver ikke at være besværligt. Vi bestræber os på at 
 reducere miljø aftrykket i vores forretning. Med et øget fokus på miljøvenlige løsninger 
er miljøaftryksberegning af vores produkter et vigtigt værktøj.
Med ABENAs Sustainability Calculator (ASC) guider vi dig til at vælge de produkter, 
der passer bedst til din ansvarlige profil samt den miljømæssige påvirkning. ASC viser 
produktets miljøaftryk baseret på 16 miljøfaktorer såsom CO₂, vandmangel, vand-
forurening, ressource- og primære energiforbrug.

 ¡ Vi hjælper dig med at træffe en faktabaseret beslutning, 
der tager afsæt i dine mål for miljømæssig påvirkning.

 ¡ Vores ABENA Sustainability Calculator giver dig mulighed for at sammenligne 
miljøaftrykket på et bredt udvalg af ABENAs produktsortiment. 

ABENAs Sustainability Calculator understøtter forskellige virksomhedsapplikationer, 
der hjælper med at følge reguleringer, reducere materialeforbrug, energi og ressourcer 
samt reducere miljøaftrykket.

MILJØVENLIGE ENGANGSPRODUKTER

Vi beregner miljøpåvirkningen
af vores produkter 

ASC kalkulationsprincipper og data modelling er baseret på retningslinjer fra ISO standard 14040 samt GaBi. Påvirkningsfaktorerne er baseret på EF 3.0 
fra EU-kommissionens 'Product Environmental Footprint Guide'. I kategorien for klimaforandringer er data baseret på standard udledningsfaktorer fra den 

internationalt anerkendte IPCC AR5 rapport. Indikatoren for materialecirkularitet er baseret på metoderne beskrevet i “An Approach to Measuring Circularity” 
af Ellen MacArthur Foundation.
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I ABENA har vi fokus på, at ”det skal være sjovt at gå på arbejde”. Derfor er vi 
optaget af at skabe en god arbejdsplads med gode rammer og gode arbejds-
forhold.
ABENA skal være et spændende og udfordrende sted at arbejde, hvor enga-
gement og motivation er 
i højsædet.
Vi ønsker at give alle medarbejdere mulighed for at gøre en forskel. Det om-
fatter også måden, vi ”er” på med hinanden og kunderne, de beslutninger, vi 
træffer, og den adfærd, vi udviser. 
Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvem vi er, og hvad  
vi står for, og hvad du kan forvente af os som  
arbejdsplads.
Når du starter hos ABENA, bliver du en del af: 

 ¡ en familieejet virksomhed med mere end 1.800 medarbejdere i både ind- 
og udland 

 ¡ en virksomhed i vækst, som eksporterer til mere end 90 lande 
 ¡ en kultur med stærke værdier og 

fokus på bæredygtighed

ABENA - en spændende arbejdsplads med plads til dig!
Preben Terp-Nielsen, CEO

Her kommer en overskrift
på en eller to linjer

VELKOMMEN TIL ABENA

Med ABENAs Sustainability Calculator 
 beregner vi vores produkters miljømæssige 
påvirkning. 
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VELKOMMEN TIL ABENA

FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for 
at fremme ansvarlig skovforvaltning globalt. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råma-
terialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes 
gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC®-certificerede produkter er du 
med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. www.FSC.org

Certificeringerne gælder kun for de produkter, der er mærket med dem.
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www.abena.dk/bæredygtighed


