HÅLLBARHETSREDOVISNING BEIJER ALMA 2016

OM BEIJER ALMA

Beijer Almas viktigaste mål är att skapa mervärde för
våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och
medarbetare. Dessa mervärden måste vi skapa utan
att kompromissa med ambitionerna kring kvalitet och
hållbar utveckling. Därmed blir miljöansvar, socialt
ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga
verksamhet och i koncernens långsiktiga strategi.
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KOPPLING TILL GLOBALA MÅL.

Arbetet med koncernens långsiktiga mål fortsätter. Målen kopplas till FN:s Globala Mål

för hållbar utveckling.

GLOBAL
COMPACT
TIO PRINCIPER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

Beijer Alma anslöt sig 2015 till Global Compact. Årets hållbarhetsredo-

visning beskriver det fortsatta arbetet med principerna för hållbar utveckling – Communication on Progress; COP.

ENERGI OCH KLIMAT
ENERGIEFFEKTIVISERING.

Fokus på energi och klimat genom energikartläggningar samt investeringar i LED-belysning

och energieffektiva utrustningar.

80% 339
MILJÖLEDNINGSSYSTEM.

Arbetet med att införa ISO 14001

ÖKAT ANSVAR I VÄRDEKEDJAN.

Mer än 330 utvärderingar

går framåt. 80 procent av enheterna är nu miljöcerti-

av leverantörernas kvalitets- och hållbarhetsarbete

fierade. Uppdateringen till ISO 14001:2015 påbörjades.

genomfördes, vilket är fler än under föregående år.

RISKANALYSER
RISK MANAGEMENT.

Vid många av koncernens anläggningar har riskanalyser genomförts, bland annat med

inriktning på brand, klimatpåverkan och miljö.

ENGAGEMANG I SAMHÄLLET
FOKUS PÅ UTBILDNING OCH SOCIALT ANSVAR.

Beijer Almakoncernen engagerar sig lokalt och nationellt, bland annat

genom stöd till Teach for Sweden, Stadsmissionen och andra ideella organisationer samt via kontakter med lokala
skolor och universitet.
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OM BEIJER ALMA

KONCERNMÅL

Under 2016 har alla koncernbolag integrerat CSR i sin långsiktiga planering.
Det gör att också uppförandekoden är en stöttepelare när strategiska beslut fattas.
I övrigt följer CSR-arbetet färdplanen som lagts fast och där vi fokuserar på energi,
klimat, avfall och arbetsmiljö.
För varje år får hållbarhetsfrågorna större utrymme,

och mindre miljöbelastande produkter utvecklas blir

både i Beijer Alma och i samhället i stort. Ett konkret

detta också ett exempel på hur miljönytta kan bli affärs-

exempel är att CSR-arbetet integreras mer i vår strate-

nytta.

giska planering. Numera är också uppförandekoden en
stöttepelare när strategiska beslut fattas. Vi vill bland

Viktigt med samverkan

annat undvika etablering i geografiska områden där det

I hållbarhetsredovisningen presenteras även vårt sam-

kan uppstå konflikter med koncernens värderingar. De

hällsengagemang. Stödet till ideella organisationer gör

strategiska prioriteringarna innebär också att vi med god

skillnad, oavsett om det gäller Stadsmissionens arbete

marginal ska möta kundernas och samhällets ökande

eller lokala idrottsklubbar. Vi samverkar på olika sätt

krav inom CSR-området. På så sätt bidrar vi till hållbar

med skolor, högskolor och universitet. Det gör vi efter-

utveckling och skapar samtidigt affärsmöjligheter.

som frågan om kompetens och framtida rekrytering är

Uppförandekoden fungerar också som rättesnöre i
vårt interna arbete i koncernen. Koden gäller alla inom

betydelsefull.
I övrigt följer CSR-arbetet den färdplan som lagts fast

Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. Den

och som exempelvis innebär att införandet av ISO 14001

sammanfattar våra tankar och lägger även fast tydliga

forsätter. Under 2016 har fler verksamheter certifierat

målsättningar, exempelvis gällande affärsetik och kring

sina miljöledningssystem. Parallellt pågår arbetet med

öppenhet och tolerans. Vi betonar hur viktigt det är med

anpassning till den nya versionen av miljölednings-

arbetsplatser där människor inte diskrimineras eller

standarden runt om i koncernen.

mobbas, utan bemöts med respekt och hänsyn. Denna
respekt och hänsyn bidrar till att skapa en sund företags-

Styrande hållbarhetsmål

kultur med trygga medarbetare som trivs och utvecklas

Under 2017 fortgår arbetet med att nå våra koncernmål

på sina arbetsplatser.

gällande energi, klimat, avfall och arbetsmiljö. Parallellt
med dessa miljöförbättringar får frågan om kopplingen

Fokus på Global Compact

mellan miljö- och affärsnytta större betydelse. Omställ-

Vad gäller riktlinjer så utgår vi även från Global

ningarna i samhället skapar som nämnts också affärs-

Compact och de nya Globala Målen från FN. FN:s mål

möjligheter. Många av dessa möjligheter kan koncern-

tar sikte på områden som hållbar konsumtion och

bolagen i Beijer Alma bidra till att förverkliga.

produktion, arbetsvillkor samt tillväxt och påverkar
därför näringslivet. Ett av de 17 målen handlar om
hållbar energi – ett område som också är viktigt för Beijer
Alma. Vi påverkas av omställningen som redan pågår
och som kommer att göra att fossila bränslen fasas ut
alltmer. Detta är förändringar som samtidigt öppnar nya
affärsmöjligheter för en industrikoncern som vår.
Våra bolag gör hela tiden egna miljöförbättringar.
Flera av dem presenteras i den här hållbarhetsredovisningen. Här visas också hur koncernbolagen hjälper
kunderna med att minska sin miljöbelastning eller med
att ta fram produkter som har en grönare profil. När nya

BERTIL PERSSON, VD OCH KONCERNCHEF
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KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Hållbarhet integreras i strategierna

STRATEGI

Strategi
– säkra lönsam tillväxt

Beijer Alma ska växa på ett lönsamt sätt. Strategipyramiden visar hur detta i
praktiken går till. Pyramiden baseras på långsiktighet, ansvarstagande och effektiv
styrning samt på fyra tillväxtkriterier. Allt detta kombineras med företagsförvärv
och organisk utveckling.
Långsiktigt ägande

Organisk tillväxt

Vi skapar framgångsrika och industriellt sunda före-

Vi växer organiskt via satsningar på produkt- och

tagsgrupper, där tillväxten och lönsamheten är hög över

marknadsutveckling. Det ger en högre kvalitet och lägre

tiden.

risk i verksamheten.

Ansvarsfullt företagande

Företagsförvärv

Vi begränsar vår påverkan på miljön, tar socialt ansvar

Vi gör tilläggsförvärv och köper helt nya verksamheter.

samt erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Det stärker oss på utvalda marknader, i vissa produktområden eller ger Beijer Alma fler ben att stå på.

Verksamhetsstyrning
Vi arbetar nära koncernbolagen med mål och styrning,

Lönsam tillväxt

främst gällande strategisk utveckling, förvärv och

Hos oss måste tillväxt förenas med uthållig lönsamhet.

investeringar.

Det uppnås genom att vi arbetar med tillväxtkriterierna i
strategipyramiden.

Högt kundvärde
Produkter och tjänster anpassas till specifika behov eller
bygger på unika produktkoncept. Det ger ett högre värde
som kunden är beredd att betala för och därför bidrar till
vår lönsamhet.
LÖNSAM
TILLVÄXT

Internationell marknadstäckning
Vi arbetar med nischprodukter där totalmarknaden är
begränsad. För att skapa tillväxt måste bolagen därför ha
en bred, internationell försäljning.
ORGANISK
TILLVÄXT

Stark marknadsposition

FÖRETAGSFÖRVÄRV

Vi bygger starka marknadspositioner genom att
fokusera på kvalitet, sortimentsbredd, kundanpassning
och service.
Diversifierad kund- och leverantörsbas

HÖGT
KUNDVÄRDE

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

STARK
MARKNADSPOSITION

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

Koncernbolagen ska ha en bred kund- och leverantörsbas. Det minskar risktagandet och beroendet av
enskilda marknader, branscher eller företag.
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LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

VERKSAMHETSSTYRNING

Hållbarhet är en integrerad del av affärsstrategin. Det tydliggörs genom att ansvarsfullt företagande är en del av fundamentet i vår strategipyramid. Hållbarhetsarbetet
bidrar till en bättre värld, skapar affärsmöjligheter, sänker kostnaderna, minskar
riskerna och gör att vi kan möta krav och förväntningar från olika intressenter.
Strategi, mål och uppföljning
Beijer Almas strategi för hållbar utveckling bygger på
följande delar:

LÖNSAM
TILLVÄXT

■■

Uppförandekod. Koden ger medarbetare och intressenter vägledning i hur bolaget ser på frågor som
gäller människor, samhälle, miljö och etik. Den gäller
alla inom Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig. Uppförandekoden bygger på internationella

ORGANISK
TILLVÄXT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

konventioner och på standarden för socialt ansvar,
ISO 26000.
■■

Väsentliga frågor. Fokus på hållbarhetsfrågor som är
väsentliga för koncernens affärsstrategi och betydelse-

HÖGT
KUNDVÄRDE

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

STARK
MARKNADSPOSITION

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

fulla för intressenterna.
■■

Hållbar värdekedja. Ett livscykelperspektiv på Beijer
Almas aktiviteter, produkter och tjänster.

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

VERKSAMHETSSTYRNING

■■

Risker och möjligheter. Risker identifieras, hanteras
och minimeras. Möjligheter inom hållbar utveckling
tas till vara och bidrar till affärsnytta.

■■

Mål för hållbar utveckling. Långsiktiga koncernövergripande mål inom viktiga områden. Dessa kompletteras med detaljerade mål och handlingsplaner vid

UPPFÖRANDEKOD

koncernens enheter.
■■

Ansvar. Delegerat ansvar som innebär att det operativa hållbarhetsarbetet formas och utförs vid dotterbolagens enheter.

MI
RO
LJÖ
KO
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R VÄRDEKE
LBA
DJ
L
A
HÅ

ständiga förbättringar, framförallt inom ramarna för
■■

Uppföljning och kommunikation. Regelbunden
uppföljning av hållbarhetsarbetet och transparent

TE

R

R

KE

ISO 14001. Inriktning på systematiskt arbete med
miljöledningssystemet ISO 14001.

MÅL
FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

IS

■■
IK
ET

MÄ
N

N

MH
CH SA ÄLLE

E
RO
C H M Ö J LI G H

kommunikation med koncernens intressenter.
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HÅLLBARHETSSTRATEGI

Hållbarhetsstrategi
– förutsättning för lönsam tillväxt

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Ansvarsfullt företagande

Miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik är självklara delar i Beijer Almas långsiktiga strategi och bidrar till att vi kan uppnå vårt viktigaste mål – att skapa mervärde för kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Hållbarhetsarbetet
utgår från bland annat FN:s initiativ för ansvarsfullt företagande Global Compact.
Utgångspunkt från Global Compact

projekt och på lokal nivå med engagemang i skolor,

Oavsett var vi befinner oss i världen är aspekter som rör

föreningar och hälsovård.

påverkan på miljön, sociala förhållanden och affärsetik betydelsefulla. För oss är det viktigt att agera inom

Uppförandekoden – ett rättesnöre

områden där vi dels kan bidra till en hållbar utveckling,

Beijer Almas uppförandekod är rättesnöret för medarbe-

dels möta olika intressenters krav och förväntningar.

tare och samarbetspartners. Genom att tillämpa koden:

Hållbarhetsarbetet inom Beijer Alma utgår från de tio

■■

grundläggande principerna i Förenta Nationernas initi-

samt andra internationella överenskommelser och

ativ för ansvarsfullt företagande, Global Compact. Vi har
särskilt fokus på följande områden:
■■

riktlinjer.
■■

Tar vi hänsyn till våra intressenters ekonomiska förväntningar samt skapar kund- och aktieägarvärde.

Tillämpa sunda affärsprinciper och god etik. Att förebygga korruption är en viktig del i detta arbete.

Följer vi lagar, Global Compact, FN:s barnkonvention

■■

Säkras att socialt ansvar är integrerat i koncernen och

■■

Skapa en säker, god och utvecklande arbetsmiljö.

praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder,

■■

Använda naturresurserna så effektivt som möjligt och

leverantörer, ägare och övriga intressenter.

minimera miljöpåverkan. Energi- och klimatfrågorna
skapar utmaningar för Beijer Alma såväl som för

■■

Bidrar vi till en hållbar utveckling, inklusive hälsa och
välfärd i samhället.

samhället i stort.
■■

■■

Se verksamheten ur ett livscykelperspektiv – råvaror,

I uppförandekoden ställs krav på ärlighet och hederlig-

leverantörer, produkter, tjänster och kunder. Vi ser ett

het hos våra medarbetare. Vi förväntar oss detsamma

ökat intresse för miljö och socialt ansvar hos kunder

av koncernens affärspartners. Mutor är förbjudna.

och andra intressenter. Att koppla samman miljönytta

Gåvor och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder

med affärsnytta bidrar till koncernens utveckling.

och lagstiftning. Vi ska följa konkurrenslagstiftningen

Engagemang i de samhällen där Beijer Alma är verk-

och tillämpa sunda marknadsföringsprinciper.

samt. Här arbetar vi både på koncernnivå med större

FÄRDPLAN – HÅLLBARHETSARBETET

2014
■■

■■

■■
■■
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Detaljerade koncernövergripande mål
för energi, klimat, avfall, arbetsmiljö
och samhällsengagemang.
Utökad hållbarhetsredovisning på
hemsidan. Fortsatt redovisning av
klimatpåverkan enligt Carbon
Disclosure Project (CDP).
Fortsatt införande av ISO 14001
vid tillverkande anläggningar.
Förslag på hur hållbarhetsfrågor
införs i den strategiska planeringen.

2015
■■

■■

■■

Anslutning till FN Global Compact och
redovisning av hur koncernen arbetar
med de tio principerna. Utvärdering
av hur egna hållbarhetsmål samspelar
med FN:s nya globala mål.
Fortsatt arbete med koncernmål kring
energi, klimat, avfall, arbetsmiljö och
samhälle.
Fördjupad hållbarhetsredovisning och
fortsatt redovisning enligt CDP.

2016
■■
■■
■■
■■

■■

Hållbarhetsfrågor implementeras i den
strategiska planeringen.
Uppdaterad uppförandekod.
Fortsatt fokus på energifrågor och EU:s
energieffektiviseringsdirektiv.
Hållbarhets-, CDP- och COPredovisningarna vidareutvecklas. Tydligare koppling till FN:s Globala mål för
hållbar utveckling.
Införandet av ISO 14001 fortsätter.
Anpassning till ISO 14001:2015 inleds.

extern kommunikation, företagsförvärv, kris- och

Via systemet för whistleblowing kan alla medarbetare

riskhantering, redovisning och utbildning. Den över-

slå larm om allvarliga oegentligheter utan att riskera

gripande inriktningen på hållbarhetsarbetet anges i upp-

att bli trakasserade eller motarbetade. Synpunkterna

förandekoden. Frågor som rör den långsiktiga strategin,

hanteras av en extern mottagare som ser till att larmet

de övergripande målen, kontakter med massmedia och

undersöks och att lämpliga åtgärder vidtas.

investerare samt redovisningen av resultaten hanteras
på koncernnivå. Statusen för hållbarhetsarbetet rapporteras regelbundet till koncernens styrelse.

Integrering i koncernens strategier
Koncernen har under året fördjupat det strategiska håll-

Ledningssystemen inom miljö (ISO 14001) och

barhetsarbetet. Det innebär att också uppförandekoden

kvalitet (ISO 9001) är viktiga verktyg i arbetet. Andra

är stöttepelare när strategiska beslut fattas. Lesjöfors,

initiativ som stödjer hållbar utveckling är 5S, Sex

Habia Cable och Beijer Tech har 2016 fastställt ett antal

Sigma och Lean Manufacturing (se ordförklaringar).

områden där uppförandekoden får en direkt påverkan

Det operativa ansvaret för verksamheten är delegerat

på beslutsfattandet. Denna inventering är betydelsefull

till vd:n för respektive bolag. Uppföljningen av lokala

och underlättar exempelvis arbetet mot korruption, men

mål och planer är en del av chefernas ansvar. Arbetet

ska också bana väg för flera satsningar på nya produkter

följs upp via dialoger med bolagens ledningar samt

och miljöanpassad teknologi.

genom interna och externa revisioner. I samband med
den årliga hållbarhetsredovisningen görs en fördjupad

Långsiktiga mål

analys av efterlevnaden av lagstiftningen, uppfyllelsen

Strategierna konkretiseras med hjälp av långsiktiga

av koncernmålen samt hur prestanda och nyckeltal

mål på koncernivå. På lokal nivå arbetar bolagen med

utvecklats.

detaljerade mål, framförallt inom ramarna för ISO

Resultaten av arbetet med hållbar utveckling

14001. FN:s Globala Mål för hållbar utveckling som

presenteras i årsredovisningen och i den separata

nyligen presenterades, används som kompass i arbetet.

hållbarhetsredovisningen. På klimatområdet görs en

Under året gjordes en tydligare koppling mellan koncer-

detaljerad redovisning enligt riktlinjerna i Carbon

nens mål och de globala målen.

Disclosure Project (CDP). Till FN görs en årlig rapport
kring arbetet med Global Compact (se sidan 33).

Styrning och uppföljning
Hållbarhetsfrågorna kommer in på många sätt i Beijer
Alma, exempelvis när ny teknik införs, via intern och

2017
■■
■■
■■
■■

■■

Utvärdering av hållbarhetsstrategi och
mål.
Uppdatering till ISO 14001:2015
fortsätter och avslutas senast 2018.
Energikartläggningar enligt EU:s
energieffektiviseringsdirektiv.
Fortsatt arbete med mål kring energi,
klimat, avfall, arbetsmiljö och samhällsengagemang.
Hållbarhetsredovisning enligt ny lag om
obligatorisk redovisning. Redovisning
enligt CDP och COP.

2018
■■
■■

■■

Anpassning till ISO 14001:2015
genomförd.
Uppdaterade mål för hållbar
utveckling tas fram. Genomlysning av
koncernstrategin för hållbar utveckling.
Fortsatt hållbarhetsredovisning,
CDP-redovisning och redovisning
till FN.

2019
■■

■■
■■

Fortsatt arbete med områdena energi,
klimat, avfall, arbetsmiljö, etik och samhällsengagemang.
Uppdaterade mål för hållbar utveckling
införs i koncernen.
Hållbarhetsredovisning, CDPredovisning och redovisning till FN.
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Whistleblowing

INTRESSENTER

Möta krav och förväntningar

Hållbarhetsarbetet påverkas av ett antal intressenter som ställer krav och har
förväntningar på Beijer Alma. Att klara existerande krav med god marginal
– och ha framförhållning inför förväntade krav – är en självklar del i strategin för
hållbar utveckling.
Vi har identifierat kunder, medarbetare, leverantörer,

med intressenterna genomförs på olika sätt och omfattar

investerare, och myndigheter som särskilt viktiga

bland annat utvecklingssamtal med medarbetare, regel-

intressenter. Med tanke på vårt sociala engagemang är

bundna kontakter med kunder, möten med investerare

samhället i stort också en viktig intressent. Dialogen

samt samarbeten med leverantörer.

INTRESSENT

NYCKELFRÅGOR, KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR

SKAPAT VÄRDE

Kunder

Kundkraven omfattar bland annat certifierade ledningssystem, förbjudna kemiska ämnen, miljövarudeklarationer, produktmärkning, uppförandekod
samt att specifik lagstiftning ska uppfyllas.

Kundernas engagemang i hållbar utveckling har ökat under
senare år och nu omfattas i stort sett alla koncerns bolag av krav.
Kundkraven följs upp via frågeformulär och revisioner. Under
2016 genomfördes uppföljningar vid 17 (10) av koncernens
bolag. Utfallet blev positivt och resultaten av utvärderingarna
används för att vidareutveckla koncernens hållbarhetsarbete och
för att skapa förtroende hos kunderna.

Medarbetare

Hälsa, säkerhet, löner, förmåner, sociala
förhållanden, trivsel och utvecklingsmöjligheter.

Vi genomför medarbetarsamtal och erbjuder utbildning,
kompetensutveckling och friskvård. Förebyggande arbetsmiljöåtgärder ges hög prioritet, bland annat genom incidentrapportering (near misses). Under 2016 har Beijer Alma betalat
ut 952 Mkr i löner till medarbetarna.

Leverantörer

Leverantörerna förväntar sig att Beijer Alma
ställer konsekventa och tydliga krav inom hållbar
utveckling och följer upp kraven.

Koncernbolagen informerar om Beijer Almas uppförandekod och
förväntar sig att leverantörerna delar detta synsätt. Vi utvärderar
leverantörernas hållbarhetsarbete. Under 2016 genomfördes
314 (227) enkäter och 25 (31) revisioner. Leverantörerna uppfyller på ett acceptabelt sätt koncernens krav. Under 2016 har
Beijer Alma betalat 1 475 Mkr till sina leverantörer.

Investerare

Minska risker, skapa affärsmöjligheter samt
uppvisa ett trovärdigt och framåtriktat hållbarhetsarbete.

Integrationen av hållbar utveckling i strategier och vardagsarbetet minskar riskerna och skapar affärsmöjligheter. Beijer
Alma kommunicerar regelbundet med ägare och investerare med
hjälp av hållbarhetsredovisning, CDP-redovisning, möten och
utvärderingar. Beijer Almas aktiekurs steg med 9 procent under
2016.

Myndigheter

Beijer Alma berörs av omfattande lagstiftning
inom miljö- och arbetsmiljöområdet. Ny och
förändrad lagstiftning påverkar koncernens
verksamheter.

Efterlevnaden av lagstiftningen redovisas bland annat genom
rapporter till myndigheterna samt via externa och interna
inspektioner och revisioner. Under 2016 förekom inga väsentliga
överträdelser av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

Samhälle

Förväntan om att Beijer Alma engagerar sig i
samhället på lokal och nationell nivå.

Samhällsengagemang skapar förtroende och intresse för Beijer
Alma. Stöd till ideella organisationer samt kontakter med skolor
och universitet bidrar till att attrahera framtida medarbetare.
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VÄSENTLIGA FRÅGOR

En viktig del av strategin för hållbar
utveckling är att lägga tyngdpunkten på
frågor som är väsentliga för koncernens
affärsstrategi och betydelsefulla för
intressenterna. Analysen av frågor som
bedöms som väsentliga att arbeta med
och redovisa är en del av det strategiska
arbetet. Detta arbete görs på både koncernnivå och inom Lesjöfors, Habia

Cable och Beijer Tech. Väsentlighetsanalysen baseras bland annat på riktlinjer
från Global Reporting Initiative (GRI) och
omfattar ett antal hållbarhetsfrågor som
är relevanta för koncernens produkter
och tjänster.
Årets analys visar att Beijer Almas
insatser i första hand bör inriktas på energieffektivitet, minskad klimatpåverkan,

ökad resurseffektivitet (spill, avfall),
säker och utvecklande arbetsmiljö,
samhällsengagemang samt god affärsetik. Miljöanpassad produktutveckling
och riskhantering är andra viktiga områden. Detsamma gäller hur den framtida utvecklingen inom miljölagstiftningen kan komma att påverka Beijer
Alma.
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INTERVJU TORBJÖRN BRORSON

TORBJÖRN BRORSON, CSR-RÅDGIVARE OCH ADJUNGERAD PROFESSOR:

»Hållbar utveckling påverkar företagens
förmåga att tjäna pengar«

Vilka är de viktigaste trenderna som påverkar CSR-arbetet i Beijer Alma?
En tydlig trend är att klimatförändringarna nu allmänt anses som en av
mänsklighetens största utmaningar. Det leder i sin tur till en insikt om att
vi måste minska effekten av vår klimatpåverkan, men även anpassa oss
till de förändringar som väntar. Det gäller samhället i stort och naturligtvis
då även företagen.
Lagkrav samt kundkrav i den egna värdekedjan har sedan länge
påverkat företagens CSR-arbete. Nu går vi in i nästa fas då investerare och
finansmarknaden vaknat till och börjar ställa krav. Man inser att miljö,
socialt ansvar och etik inte bara är någon slags »hygienfrågor«, utan att
hållbar utveckling har en stor påverkan på företagens förmåga att tjäna
pengar. Därmed ökar kraven på en integrerad rapportering, där ekonomi,
miljö och socialt ansvar knyts samman. Det här märks via de enkäter och
intervjuer som företagen får ta emot från investerare och andra finansaktörer. Samtidigt kan det vara svårt att värdera en hållbarhetsfråga
genom traditionella, finansiella nyckeltal, men här kommer integrationen

TORBJÖRN BRORSON

tveklöst att öka. Beijer Alma har rapporteringssystem, rutiner mm som på

CSR-rådgivare och adjungerad professor
Lunds Universitet

sikt möjliggör denna typ av rapportering.
Hur påverkas Beijer Alma av FN:s globala utvecklingsmål?
De globala målen har tagits fram i dialog med företagen. Därmed har man
dels fått företagen att formulera målen, dels engagera sig i att de verkligen
uppnås. Nu förväntas näringslivet vara med och bidra, inte bara genom att
följa lagar, utan också visa genom innovation, teknik och transparens att
man arbetar med målen. Detta är något som kommer att märkas i Beijer
Almas hållbarhetsredovisning, där koncernens mål kopplas samman med
FN:s globala mål.
Vilka är de viktigaste områdena kommande år?
Obligatorisk hållbarhetsredovisning enligt ny EU-lagstiftning är exempel
på en fråga som måste hanteras. Här ligger Beijer Alma redan väl framme.
Uppdateringen av koncernbolagens miljöledningssystem enligt den nya
ISO 14001-standarden är en annan viktig fråga. Den nya standarden är
moderniserad och lägger större vikt på miljöaspekterna i ett livscykelperspektiv. Här gäller det att identifiera de viktigaste miljöfrågorna i den egna
värdekedjan, från leverantörerna till kunderna. Det finns också ett tydligt
intressentperspektiv, som bygger på att hållbarhetsfrågorna ska vara en
integrerad del av företagens strategiska arbete. Företagen har tre år på sig
att genomföra anpassningen som ska vara klar senast 2018.
Energieffektiviseringsdirektivet är ytterligare en fråga som påverkar
Beijer Alma. Det är ett lagkrav att stora företag måste kartlägga sin
energiförbrukning, arbeta systematiskt med energifrågan, genomföra
förbättringar, effektiviseringar etc. Det här arbetet pågår redan i koncernen, exempelvis i Habia Cables fabrik i Söderfors. Resultaten ska sedan
redovisas till den svenska energimyndigheten.
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LESJÖFORS

DOTTERBOLAGENS VERKSAMHET

Lesjöfors

Lesjöfors är en global leverantör av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Sortimentet är
heltäckande och innefattar både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Lesjöfors är ledande i Norden och ett av de större fjäderföretagen i Europa.

Lesjöfors har ett komplett erbjudande av fjädrar, tråd-

Till övriga konkurrensfördelar hör:

och banddetaljer. Produkterna används av kundföretag

■■

Hög kompetens inom teknik/material. 		

i de flesta industrisektorer – från hushållsprodukter till

■■

Kostnadseffektiv tillverkning.

högteknologiska applikationer. Lesjöfors har ett brett

■■

Effektiv kundservice.			

fjäderkunnande som innefattar design, konstruktion,

■■

Hög produktkvalitet.

materialval och tillverkning.
Verksamheten är organiserad i två affärsområden

Lesjöfors har tillverkning vid 24 produktionsenheter i tolv

– Industri och Chassifjädrar. Inom Industri är produkt-

länder. Två av fabrikerna är inriktade på tillverkning av

bredden stor och specialanpassade komponenter tas

chassifjädrar. Lesjöfors har även lågkostnadstillverkning i

fram för mängder av olika kundbehov. Chassifjädrar är

Lettland, Slovakien, Mexiko samt i flera länder i Asien.

inriktat på fordonsfjädrar för reservdelsmarknaden.
Det standardiserade sortimentet baseras på egenutveck-

Lesjöfors i världen

lade och lagerhållna produkter. Inom detta område är

■■

Försäljning på cirka 60 marknader.

Lesjöfors idag marknadsledare i Europa.

■■

Mer än 80 procent av försäljningen ligger utanför
Sverige.

Fjäderkunnande och hög servicegrad

■■

Inom Industri är de främsta konkurrensfördelarna
fjäderkunnandet och problemlösningsförmågan. I

britannien och Kina.
■■

affärsområde Chassifjädrar konkurrerar Lesjöfors med
sortimentsbredd, hög servicegrad och effektiv logistik.

De största marknaderna är Tyskland, Sverige, StorInom Chassifjädrar har leveransprecisionen under
många år varit cirka 99 procent.

■■

Inom Industrifjädrar utvecklas varje år ungefär
2 000 nya artiklar.
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HABIA CABLE

DOTTERBOLAGENS VERKSAMHET

Habia Cable

Habia Cable är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och
kablage. De flesta av produkterna används i olika högteknologiska applikationer
i utsatta miljöer.

Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer specialkablar

■■

Hög produktkvalitet.

samt kablage. På dessa områden är företaget ledande

■■

Spetskompetens om högpresterande material.

i Europa. Produkterna används i krävande, högtekno-

■■

Flexibel produktion och logistik.

logiska applikationer i utsatta miljöer. Merparten av

■■

Förmåga att leverera kompletta kablage.

kablarna är kundspecifika med unika egenskaper, exem-

■■

Långt driven kundanpassning.

pelvis för att klara höga eller låga temperaturer, radioaktivitet, tryck, brand, böjningar eller vibrationer.
Habia har två affärsområden – Telecom och Övrig

Produkterna tillverkas i Kina, Sverige, Tyskland och
Polen. Anläggningen i Kina är störst och inriktad på

industri. Inom Telecom används kablarna framför allt i

produktion av telekomkablar. I Sverige tillverkas

basstationsantenner för mobil telekom, där Habia idag

kundanpassad industrikabel. I den tyska fabriken

är världsledande. Inom Övrig Industri anpassas kablarna

produceras kopplingstråd och kabel medan anlägg-

till olika kundbehov och levereras till branscher som

ningen i Polen arbetar med kablage.

kärnkraft, försvar, transport, offshore och tillverkningsindustri.

Habia i världen
■■

Heltäckande kabelkompetens
Kabelkompetensen är heltäckande och omfattar allt från

Försäljning i cirka 50 länder. Mer än 90 procent av
försäljningen ligger utanför Sverige.

■■

design, produktutveckling, och tillverkning till försälj-

De viktigaste marknaderna är Skandinavien, Tyskland,
Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien och Sydkorea.

ning, distribution och kundsupport. Övriga konkurrens-

■■

Den största enskilda marknaden är Tyskland.

fördelar är:

■■

Specialanpassade kablar står för omkring 80 procent

■■

Global produktions- och leveranskapacitet.

av tillverkningsvolymen.
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BEIJER TECH

DOTTERBOLAGENS VERKSAMHET

Beijer Tech

Beijer Tech som är specialiserat på industriell handel och tillverkning hjälper
nordiska företag att öka sin produktivitet och konkurrenskraft. Erbjudandet består av
komponenter, förnödenheter, insatsvaror och maskiner från ledande tillverkare.

Beijer Techs kvalitetsprodukter och kompetens ger unika

Produktkunskap som gör skillnad

lösningar som sänker kundens totalkostnad, exempelvis

En stark konkurrensfördel är kunskapen om hur

genom att förbättra utfallet i tillverkningsprocesser, höja

produkterna används i kundernas olika produktions- och

kvaliteten på produkterna eller förbättra arbetsmiljön.
Verksamheten baseras på flera olika produktkoncept

underhållsprocesser. Till konkurrensfördelar hör också:
■■

Brett sortiment.

som är organiserade i två affärsområden – Flödesteknik

■■

Hög leveransprecision.

och Industriprodukter. Kunderna är företag i bland annat

■■

Bred leverantörsbas.

verkstadsindustrin, gjuterier, stålverk, underhållsföretag

■■

Inköpssamarbete med världsledande tillverkare.

inom offshore och återförsäljare. Flödesteknik drivs i

■■

Kundanpassning och förädling av produkter och tjänster.

konceptet Lundgrens med Sverige som huvudmarknad.
Övriga sex koncept är Beijers, Karlebo, Tebeco, PMU, Nor-

Beijer Tech i Norden

spray och Preben Z. De har verksamhet i Sverige, Norge,

■■

Finland och Danmark.
Sortimentet är brett och omfattar områden som

15 platser.
■■

flödesteknik (exempelvis slangar, kopplingar), industrigummi (bland annat packningar, gummiprodukter)

gjuterier, stålverk och för offshoreindustrin.

Sverige är den största marknaden och står för omkring
två tredjedelar av försäljningen.

■■

och ytbehandling (till exempel blästring, slipning). I
sortimentet ingår också branschspecifika lösningar för

Huvudmarknaden är Norden där Beijer Tech finns på

Försäljningen sker direkt till slutkund eller via återförsäljare.

■■

Ledande marknadspositioner inom industrislang i
Sverige och ytbehandling – exempelvis blästring och
precisionsslipning – i Norden.
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GODA EXEMPEL

även investeringar i ny miljöteknik,
främst för rening av lösningsmedel

RENINGSUTRUSTNING

från tillverkningen. I Habias andra
fabrik i Changzhou tillverkas indu-

Ny och förbättrad reningsutrustning

strikablar. Också här installeras ny

har bidragit till att minska utsläppen

reningsteknik.

av förorenat vatten i Lesjöfors tyska
fjäderverksamhet S & P. Under 2016
har företagets miljöledningssys-

ARBETSMILJÖ

tem även omcertifierats enligt ISO

Lundgrens har gjort arbetsmiljöför-

14001:2015.

bättringar, bland annat bullerdäm-

BULLERDÄMPNING
Under året har Velleuer gjort flera
arbetsmiljöförbättringar. Speditionsavdelningen har byggts om.
Nya väggar har satts upp och en ny
typ av dörrar installerats, vilket ger
en tystare, bekvämare arbetsmiljö.
Dessutom har företaget fortsatt att
investera i tekniska hjälpmedel som

pat och förbättrat belysningen vid

BONUS FÖR IDÉER

flera anläggningar. Vid huvudlagret

Anställda vid Habias fabrik i

har all belysning bytts mot moderna

Lubieszyn belönas för sina idéer som

lösningar som är både brandsäkra

ger förbättringar i produktionen.

och energisnåla. För att öka trygghe-

Flera sådana idéer har implemente-

ten för medarbetarna har Lundgrens

rats i verksamheten, och idégivarna

också avskaffat kontanthanteringen.

har belönats genom en extra bonus.

Alla betalningar hanteras numera
via kortläsare som installerats i
samtliga butiker.

underlättar tunga lyft.

CERTIFIERING
I Kina har Lesjöfors certifierats via
TS16949 – en standard på kvalitetsledningssystem för leverantörer till
bilindustrin. Syftet med standarden

STADSMISSIONEN

är att uppnå ständiga förbättringar,

Uppsala Stadsmission hjälper

förhindra fel, minska antalet vari-

utsatta och resurssvaga till ett bättre

ationer och förluster i försörjnings-

liv. Genom att erbjuda mötesplatser

kedjan. Som en del av TS16949 kan

och aktiviteter skapas gemenskap

kunderna även ställa specifika krav

och sammanhang för dem som
är hemlösa, lever i missbruk, som
drabbats av psykisk ohälsa eller
andra sociala problem. Beijer Alma
har i flera år lämnat ekonomiskt
stöd till verksamheten. Stödet är
viktigt eftersom utsattheten ökar och
föreningar som Stadsmissionen får
större betydelse när myndigheterna
inte räcker till.

AKTIETRÄFFAR
Föreningen Aktiespararna anordnar
aktieträffar runt om i Sverige. Vid
träffarna bjuds även företag in för
att presentera sin verksamhet. Beijer
Almas vd och koncernchef Bertil
Persson deltar varje år i flera sådana
arrangemang, som breddar kunskapen om koncernen och stimulerar
intresset för aktiesparande. Beijer
Alma sponsrar även Aktiespararnas
golftävling Aktieslaget. Den består
av ett tjugotal lokala tävlingar och
avslutas med en Sverigefinal där
spelarna bland annat tävlar om
Beijer Alma Trophy.

MILJÖTEKNIK
Under 2016 fick Habia ett miljögodkännande för utbyggnaden av
telekomverksamheten i Changzhou.
Som en del av utbyggnaden görs
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på miljöledning.

INTERVJU LESJÖFORS

PETER ROSENQVIST, KVALITETS- OCH MILJÖANSVARIG, LESJÖFORS:

»För oss måste miljöfrågorna vara en del
av vardagsarbetet«

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för er?
Vi fokuserar på energiförbrukning, där fabrikerna har mål när det gäller
att minska sin förbrukning. Minskningarna är kopplade till att vi samtidigt
gör produktionseffektiviseringar. Då får vi ut fler produkter ur den mängd
energi som förbrukas. För oss är det viktigt att miljöfrågorna är en del av
vardagsarbetet med ett tydligt affärsfokus och inte ses som separata aktiviteter. Vi förbättrar våra processer för att hänga med i konkurrensen. På
så sätt kan vi tjäna mer pengar och minska miljöbelastningen samtidigt.
Kan du ge exempel på några särskilda miljöinsatser under 2016?
Våra verksamheter har generellt en bra nivå avseende miljöfrågor. Vi
fortsätter vårt systematiska arbete för att nå förbättringar, vilket oftast går
hand i hand med löpande effektiviseringar.
Har kunder och leverantörer synpunkter på ert CSR-arbete?
Vi får frågor i samband med kundernas leverantörsbedömningar, till

PETER ROSENQVIST

exempel om Code of Conduct samt om vi efterlever regelverk och förord-

Kvalitets- och miljöansvarig, Lesjöfors

ningar. Förfrågningarna hanteras av respektive enheter. Även när det görs
kundrevisioner vid fabrikerna finns CSR-frågor ofta med i bilden.
Har medarbetarna krav och synpunkter på CSR-arbetet – exempel här?
Enheterna gör skyddsronder. Där fångas frågor om arbetsmiljön upp.
Synpunkter som kommer in tas upp till förhandlingar och kan leda till att
förbättringsåtgärder genomförs. Dessutom görs det medarbetarundersökningar där det finns möjlighet att tycka till om CSR-relaterade frågor.
Många tar också ett direkt samtal med sin chef om de har frågor.
Är det några genomförda miljöinsatser som ni är extra nöjda med?
Vi ser många positiva trender. Utvecklingen går åt rätt håll med ökad
energieffektivitet och minskad deponi. Utsläppen av lösningsmedel har
minskat mest. Det hänger ihop med investeringar i vår kinesiska fabrik.
Socialt ansvar är också en del av CSR – vad gör ni här?
Bolagen är småskaliga med korta, snabba beslutsvägar. Det gör att information kommer fram. Vi sätter medarbetarna i centrum och jobbar för en
bättre arbetsmiljö och social hänsyn. Vi stödjer lokala initiativ som främjar
idrott och andra sociala frågor. Socialt ansvar för oss är att vara en god
arbetsgivare med högt i tak där medarbetarna känner att de kan påverka.
Vi är också noga med att leverantörerna tar ett socialt ansvar.
Fokuserar ni på något särskilt i CSR-arbetet under 2017?
År 2017 och 2018 fokuserar vi på anpassningen till den nya ISO-standarden. Mycket av arbetet handlar om att få de nya certifikaten. Det blir aktuellt med en omcertifering enligt ISO/TS, en standard för fordonsindustrin.
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INTERVJU HABIA CABLE

MARIE GREN, ENVIRONMENTAL & QUALITY MANAGER, HABIA CABLE SÖDERFORS:

»Vi fokuserar på avfall, där vi också minskat
volymerna”

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för er?
Plast- och metallavfall samt elförbrukning är viktiga frågor för oss. En
annan betydande miljöaspekt är rening av lösningsmedel vid vår kinesiska fabrik som tillverkar telekomkablar. På senare år har det gjorts stora
miljöinvesteringar i denna anläggning.
Kan du ge exempel på några särskilda miljöinsatser under 2016?
Vi har fokuserat mycket på avfall, där målet varit att minska volymerna.
Det har varit rejäla förbättringar jämfört med tidigare. Vi mäter värdet på
skrotet och har mål för vad det maximala värdet får vara i relation till utfakturerade produkter. Att vi nått målen beror bland annat på att vi infört
nattskift där vi även haft produktionstekniker på plats. De stöttar operatörerna i deras arbete, vilket bidragit till att skrotvolymerna minskat.
Har kunder och leverantörer synpunkter på ert CSR-arbete?
Produkterna måste leva upp till kraven i RoHS-direktivet om hälso- och

MARIE GREN

miljöfarliga ämnen samt till Reachdirektivet om begränsningar av kemis-

Environmental & quality manager,
vid Habias fabrik i Söderfors.

ka ämnen. En annan fråga gäller ”conflict minerals” som är mineraler vars
utvinning stödjer konflikter. I vår leveranskedja måste vi garantera att det
inte förekommer metaller med ursprung i Kongo eller närliggande länder.
Har medarbetarna krav och synpunkter på CSR-arbetet – exempel här?
När det gäller arbetsmiljöfrågorna har vi aktiva medarbetare. Sedan några
år har vi ett rapporteringssystem, som innebär att alla uppmuntras att
rapportera in händelser som skulle kunnat resultera i en skada. Detta
fungerar bra och innebär att vi följer upp och åtgärdar många händelser.
Är det några genomförda miljöinsatser som ni är extra nöjda med?
Våra kablar beläggs med plast och för några år sedan började vi sortera
spillet som uppstår, bland annat när tillverkningen startas igång. Vi kan
inte återanvända spillet, men för vissa plasttyper finns det en marknad. Så
numera säljer vi dessa plaster vidare till företag som återvinner dem.
Socialt ansvar är också en del av CSR – vad ni gör här?
Vi sponsrar både ett damlag och ett flicklag i fotboll. Dessutom stöder vi
projektet ”Löpning för livet”, som är en insamling till förmån för Cancerfonden i Sverige. Vi tar också emot olika studiebesök.
Fokuserar ni på något särskilt i CSR-arbetet under 2017?
Vi ska göra en energikartläggning enligt den nya lagstiftning som införts
i Sverige. Habia har gjort kartläggningar tidigare, men ser nu att det kan
komma fram nya förslag på förbättringar. Särskilt med tanke på att elförbrukning är en betydande miljöaspekt för oss.
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teknikerutbildning. Habia och andra

Lesjöforsföretaget European Springs

företag i regionen har stort behov

har certifierats via miljöstandarden

av sådana tekniker och medverkar i

ISO 14001. Det är företagets Londo-

satsningen.

nanläggning i Beckenham som på
så sätt vidareutvecklar sitt miljöar-

TILLGÄNGLIGHET

bete. Certifieringen ska bidra till att

Lesjöfors Americas nya lokaler i

förbättra resurseffektiviteten vid
fabriken, men också till att minska
avfallsmängderna samt till att övriga
miljökrav hanteras på ett mer heltäckande sätt.

ENTREPRENÖRSKAP
Beijer Alma är huvudsponsor för
Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap, ett av Sveriges största
arrangemang för entreprenörer. I
programmet varvas erfarenheter

ARBETSMILJÖ I KINA

Pittson möter kraven i American’s
with Disability Act (ADA). Det inne-

Arbetsmiljöriskerna har kartlagts vid

bär att lokalerna är helt handikap-

Habias telekomfabrik i Changzhou.

panpassade, bland annat gällande

Målet är att förebygga problem och

tillgängligheten för rullstolsburna

slå vakt om medarbetarnas hälsa

till kök, toaletter och andra allmänna

och välbefinnande. Kartläggningen

utrymmen.

har tagit sikte på allt från luftkvalitet
och belysning till buller och temperaturförhållanden. Habia har samtidigt gjort tekniska investeringar som
förbättrar arbetsmiljön.

från etablerade företagare med
idéer från nya entreprenörer. Anders
Wall-föreläsningen lockar varje höst
cirka 2 000 gäster till Uppsala – både
från näringslivet och universitetsvärlden – och hjälper på så sätt till
att profilera Beijer Alma.

MILJÖ I LET TLAND
I Lettland har Lesjöfors gjort energieffektiviseringar. Bättre isolering i
fastigheterna har gjort uppvärmningen effektivare och minskat
bränslebehovet. I förlängningen
innebär det också lägre koldioxidutsläpp. En övergång till LED-belysning har också lett till stora
energieffektiviseringar. Samtidigt
har företaget utökat sin källsortering
samt satsat på mindre miljöbelastande transporter, bland annat
genom att börja använda eldrivna
truckar.

LED-BELYSNING
Lesjöfors fabrik i Nordmarkshyttan

SAMARBETE SKOLOR

EFFEKTIVISERINGAR
Centrum B har kunnat minska
utsläppen till luft genom att satsa på
en ny gasreningsteknik. Företaget
har även gjort energieffektiviseringar. Förut värmdes fabriken i
Slovakien upp via en egen förbränningsanläggning. Nu har den anläggningen bytts ut och uppvärmningen
sköts istället via en värmepump.

har gått över till LED-belysning.

ELDRIVNA BILAR

Dessa lampor drar cirka 75 procent

Velleuer har levererat komponenter

mindre energi än traditionell belys-

till den eldrivna bilen Streetscooter.

ning och ger därför en energibe-

Det är ett litet, kompakt fordon som

sparing. Lysdioden i en LED-lampa

främst är avsett för stadstrafik. Stre-

innehåller heller inte tungmetaller

etscooter används av bland andra

som kvicksilver. På så sätt har inves-

det tyska postverket. På sikt ska

teringen i ny belysning en dubbel

I Söderfors samverkar Habia med

konceptet vidareutvecklas och fler

miljöpåverkan

kommunen och andra företag för att

varianter av Streetscootern lanseras.

öka attraktionskraften och kvaliteten
på teknikutbildningar på gymnasie- och eftergymnasial nivå. Arbetet
fokuserar på Högbergsskolans
gymnasium som är ett Teknikcollege.
Högbergsskolan har 2016 sökt tillstånd för att starta en produktions-
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GODA EXEMPEL

ISO 14001

INTERVJU BEIJER TECH

ELISABETH KRUTH, CHIEF FINANCIAL OFFICER, BEIJER TECH:

»Transporter och energiförbrukning är våra
största miljöfrågor«

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna för er?
För oss är leverantörernas transporter och vår egen energiförbrukning
de största frågorna. Vi har ingen egen tillverkning och det gör att varutransporterna blir jätteviktiga för oss. I vår egen verksamhet är det energiförbrukningen i lokalerna med belysning etc som är i fokus. Detta är också
en arbetsmiljöfråga där vi ska ha en belysning som är bra och ändamålsenlig för medarbetarna, men samtidigt sparar energi.
Kan du ge exempel på några särskilda miljöinsatser under 2016?
Många transporter går via lastbil. Genom en dialog med leverantörerna
har transporter flyttats över till järnväg, vilket minskar koldioxidutsläppen. När det finns möjlighet tittar vi på detta alternativ och hoppas att det
på sikt går att göra fler sådana förändringar. En annan fråga är våra säljares tjänstebilar, där vi går över till mindre miljöbelastande bilmodeller.
Ett sista exempel är våra arbetsresor, där resorna allt oftare ersätts med
möten via Skype.

ELISABETH KRUTH
Chief Financial Officer, Beijer Tech

Har kunder och leverantörer synpunkter på ert CSR-arbete ?
Särskilt de större kunderna gör utvärderingar av oss som leverantör, ofta
via frågeformulär där även hållbarhetsfrågorna fångas upp. För att möta
kraven måste vi då kunna visa hur vi tänker och arbetar med dessa frågor.
Har medarbetarna krav och synpunkter på CSR-arbetet – exempel här?
Arbetsmiljön är en fråga som dyker upp i detta sammanhang, exempelvis
belysning, buller och ergonomi där bolagen gör förbättringar. Beijer Tech har
också en stiftelse som medarbetarna kan söka bidrag från. Det gäller om de
vill förkovra sig inom ett område som ligger utanför de egna arbetsuppgifterna, bland annat kultur, friskvård och resor. Stiftelsen kan även ge stöd
till föreningar på de orter där vi har verksamhet.
Är det några genomförda miljöinsatser som ni är extra nöjda med?
När det gäller energiförbrukning har Lundgrens satsat på större men färre
belysningsarmaturer som ger ett bättre ljus och drar mindre el. Många
enheter går även över till LED-belysning. Beijer Industri har breddat sitt
sortiment med fler miljövänliga produkter, exempelvis sliputrustning som
gör att kundföretagen förbättrar sin arbetsmiljö.
Socialt ansvar är också en del av CSR – vad ni gör här?
Återigen handlar det om vår stiftelse, som stödjer olika insatser.
Fokuserar ni på något särskilt i CSR-arbetet under 2017?
Som en del av sitt kvalitets- och miljöarbete gör Lundgrens medarbetarundersökningar 2017. Inom Beijer Industri fortsätter arbetet med att
införa bättre, mer miljövänliga produkter i det egna sortimentet.
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Målstyrning på miljöområdet är ett krav i miljölednings-

gäller både ansvarsfullt uppträdande och utveckling av

standarden ISO 14001. Koncernens certifierade enheter

produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling.

arbetar därför med lokala miljömål. För att samordna ak-

Beijer Almas engagemang i Global Compact gör det

tiviteterna infördes 2013 koncernövergripande långsiktiga

naturligt att arbeta med de nya målen. För närvarande

mål för väsentliga områden inom hållbar utveckling.

är koncernens mål i linje med en handfull av de globala

Målen har efterhand skärpts. Alla enheter kan utforma egna,

målen. Ambitionen är att långsiktigt vidareutveckla ar-

detaljerade mål och lägga till mål inom andra områden.

betet för hållbar utveckling. På så sätt bidrar koncernen
också till de svenska miljökvalitetsmålen.

Koncernmålen omfattar områden som är viktiga

Tabellen nedan visar hur arbetet med målen utveck-

för både det interna hållbarhetsarbetet och för våra
intressenter. Väsentligt i sammanhanget är att FN under

las och hur vi bedömer möjligheten att nå dem. Detalje-

2015 presenterade 17 nya globala utvecklingsmål där

rad information om utsläppsdata och nyckeltal presente-

förväntningarna på näringslivets insatser är höga. Det

ras på andra ställen i hållbarhetsredovisningen.

VÅRA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

KOPPLING TILL DE GLOBALA MÅLEN**

År 2018 ska energianvändningen
ha minskat med 10 procent (GWh/Mkr
i nettoomsättning).*

Mål 7: Hållbar energi för alla.

År 2018 ska utsläppen av koldioxid
ha minskat med 10 procent (ton/Mkr i
nettoomsättning).*

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

År 2018 ska koncernens avfallsmängd
ha minskat med 10 procent (ton/Mkr i
nettoomsättning).*

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
Mål 12: Hållbar konsumtion och
produktion.

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och olycksfrekvensen ska
minska. System för att registrera
incidenter i arbetsmiljön ska vara infört.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt.

Certifierade ledningssystem ska finnas
vid alla producerande enheter och där
det är relevant med ISO 14001.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.

Vi ska under perioden 2015–2018
öka vårt samhällsengagemang.

Mål 4: God utbildning för alla.
Mål 17: Genomförande och globalt
partnerskap.

SÅ GÅR DET***

enheter och ökad produktion gav något
• Fler
ökad energianvändning. Ett antal energieffektiviseringsprojekt genomfördes.
produktion i länder med fossil• Ökad
beroende energisystem gav ökade utsläpp.
Kompenserades delvis av energieffektivisering, användning av biobränslen och
inköp av grön el.
produktion gav ökad avfallsmängd.
• Ökad
Förbättrad avfallshantering genom
minskade kassationer, bättre källsortering
och ökad återvinning.
olyckor och förlorade arbets• Antalet
dagar visar ingen tydlig nedåtgående trend.
Positivt är att system för att rapportera incidenter (near misses) nu är införda vid 90
procent av enheterna.
enheter certifierades 2016 och
• Tre
80 procent av enheterna är nu certifierade.
Fyra enheter planerar certifiering inom 6–18
månader.
med skolor och universitet
• Samarbeten
samt samhällsengagemang via ekonomiskt
stöd till undervisning, ideella organisationer,
idrott, hälsovård och kultur.

* Medeltalet för 2012–2013 utgör baslinje.
** FN har fastställt 17 globala mål för hållbar utveckling. Näringslivet förväntas aktivt delta i arbetet med målen.
*** Se Hållbarhetsredovisning 2016 för detaljer.
Målet uppnått.
Oförändrad situation.
Positiv trend, goda möjligheter att nå målet. Negativ trend, ytterligare åtgärder behövs.

•

•

•

•
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KONCERNÖVERGRIPANDE MÅL

Koncernövergripande mål

MÄNNISKOR, SAMHÄLLE , ETIK OCH MILJÖ

Människor, samhälle, etik och miljö

God affärsetik

enheter arbetar kontinuerligt med att förankra uppfö-

Som en del av hållbarhetsredovisningen görs årliga

randekoden hos de anställda, framförallt vid introduk-

genomgångar av hur koncernbolagen arbetat för att

tionen av nya medarbetare. Arbetet med personalfrågor

motverka korruption och främja god affärsetik. Det görs

är decentraliserat. Koncernbolagen har ansvar för att

i form av en självdeklaration där ledningen i varje bolag

hantera dessa frågor på ett sätt som stämmer överens

beskriver årets aktiviteter genom att ta ställning

med Beijer Almas synsätt och med respektive lands

till ett tjugofemtal frågor. Frågorna baseras på riktlinjer

lagstiftning och kultur.

från Global Compact.
Medarbetare. Att skapa säkra och utvecklande arbetsmil-

Årets genomgång visar på bra engagemang hos bolagen samt att uppförandekoden inte överträtts. Arbetet

jöer är en viktig del av Beijer Almas insatser för hållbar

mot korruption baseras på fortsatt utbildning i uppfö-

utveckling. Ett verktyg är regelbundna utvärderingar

randekoden (framförallt med inriktning på nya med-

av hur medarbetare ser på sin arbetsplats. Under 2016

arbetare), nolltolerans mot mutor, sanktionssystem för

genomfördes undersökningar vid nio enheter. Majori-

överträdelser samt riktlinjer gällande storleken på gåvor

teten var nöjda med arbetet, men det framkom även

och affärsrepresentation. Vi använder ledningssystem,

synpunkter på intern kommunikation, måltider, nattskift

information, diskussioner och ekonomisk uppföljning för

och temperaturen i lokalerna. Fler än 900 (800) medarbe-

att förebygga korruption. Beijer Almas uppförandekod

tare deltog i utvecklingssamtal eller andra utvärderingar

används i stor utsträckning för att kommunicera våra

av arbetsinsatsen. Vid en handfull av bolagen finns belö-

värderingar till leverantörer och kunder.

ningssystem för enskilda individer, där frågor om miljö
och arbetsmiljö är grundläggande kriterier.

Människor
Beijer Almas 2 340 (2 300) medarbetare finns i 17 (16)

Lönesättning och kollektivavtal. Samma regler och

länder och har därmed sin bakgrund i olika kulturella,

värderingar gäller för alla koncernens enheter. Lönesätt-

geografiska och politiska sammanhang. Ungefär 36

ningen följer lagstiftning, överstiger sociala minimilöner

procent arbetar i lågkostnadsländer och 19 procent är

och är fullt ut marknadsmässig. Skillnader i kultur och

anställda i Kina, Singapore och Thailand. Flest anställda

lagstiftning gör att anslutningen till kollektiva avtal

finns i Sverige, Tyskland och Kina.

varierar i olika länder. Vid hälften av enheterna omfattas
flertalet medarbetare av kollektivavtal.

Koncernen har en stark tradition av ansvarsfullt
företagande. Vi är övertygade om att förhållningssättet
är viktigt för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla

Mänskliga rättigheter och jämställdhet. I enlighet med

engagerade och kompetenta medarbetare. Samtliga

Global Compact uppmuntrar vi mångfald och tar avstånd

ANTAL ARBETSOLYCKOR MED FRÅNVARO
(LWC) PER MILJON ARBETADE TIMMAR

ANTAL FÖRLORADE ARBETSDAGAR
(LWC) PER MILJON ARBETADE TIMMAR

Antal

Antal

20

120

Skador av maskiner och
utrustningar 37 %

100

16

Fall 18 %

12

80

Tunga lyft och
repetitiva arbeten 22 %

60

Energi 5 %

40

Övrigt, exempelvis
skärskador och transportolyckor 18 %

8
4
0
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ORSAKER TILL ARBETSOLYCKOR

20

12

13

14

15

16

0

12

13

14

15

16

dagar (Lost Work Days; LWD) orsakad av olyckor uppgick

visar inte på några missförhållanden, incidenter eller

till 254 (413) dagar. I ett femårsperspektiv ligger antalet

”whistleblowing” vad gäller mänskliga rättigheter.

arbetsolyckor mellan 0,01–0,02 fall per anställd och år.

Jämställdhetsfrågorna hanteras decentraliserat vid

Antalet dagar med frånvaro uppgår till 0,1–0,2 dagar per

enheterna. Andelen kvinnor är 21 (33) procent. I bolagets

anställd och år. Trots förebyggande arbete kan vi tyvärr

styrelse är andelen 38 (38) procent. Det finns inga kvin-

inte konstatera någon tydlig nedåtgående trend i antalet

nor i koncernens högsta ledning, men ledningen för de

arbetsolyckor. Glädjande är att elva av koncernens bolag

enskilda enheterna består till 25 (17) procent av kvinn-

var helt fria från arbetsolyckor under året.
Beijer Alma har som mål att system för registrering

liga medarbetare. Sammanlagt ingår 38 (29) kvinnor i
ledningsgrupper som rapporterar direkt till respektive

av incidenter (near misses) i arbetsmiljön införs vid alla

bolags vd.

enheter. Utvecklingen rör sig i rätt riktning och sådana
system finns nu vid 90 procent av anläggningarna. Under

Sjukfrånvaro. Kort- och långtidsfrånvaron var fortsatt

2016 rapporterades cirka 350 (300) incidenter. Detta

låg och uppgick till 2,3 respektive 2,0 procent.

är en förbättring, men det återstår mer arbete innan
incidentrapporteringen har fått en djupare förankring i

Hälsa och säkerhet. Det övergripande målet är att arbe-

bolagen. De vanligaste incidenterna rör samma typ av

tet inte ska orsaka skador och sjukdomar. De förebyg-

arbetsmiljöfaktorer som visar sig i statistiken för olycks-

gande insatserna omfattar systematiska riskanalyser,

fall. Syftet med registreringen av ”near misses” är att på

arbetsmiljömätningar, utbildning, skyddsronder, och

ett tidigt stadium upptäcka faror och vidta förebyggande

investeringar i tekniska åtgärder. Skyddskommittéer

åtgärder.

finns vid 23 enheter. Vid de minsta enheterna drivs
arbetsmiljöarbetet på annat sätt. Vid närmare 90 procent

Utbildning. Utbildning bidrar till att medarbetarna

av bolagen genomfördes 2016 arbetsmiljö- och hälsoun-

får rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter samt ger

dersökningar, exempelvis buller- och stoftmätningar, all-

dem möjlighet att utveckla sin kompetens och förstå

männa hälsokontroller, riskanalyser samt genomgångar

koncernens grundläggande värderingar. Under 2016

av kemikalieanvändningen.

genomfördes ungefär 18 400 (23 200) utbildningstim-

Under 2016 inträffade 55 (44) arbetsolyckor som

mar. Det motsvarar 8 (10) timmar per anställd, vilket är

resulterade i mer än en dags frånvaro (Lost Work Case,

något lägre än föregående år. Antalet utbildningstim-

LWC). Orsaken till skadorna var maskiner, utrustningar,

mar gällande miljö, säkerhet och hälsa uppgick till

ergonomiska faktorer (tunga lyft, repetitivt arbete),

2,0 (1,6) per anställd.

fallolyckor och andra orsaker. Antalet förlorade arbets-

MEDARBETARE GEOGRAFISK
SPRIDNINDG
Sverige 29 %
Danmark 3%
Tyskland 19 %
Polen 3 %
Singapore 2 %
Slovakien 6 %
Lettland 5 %
Storbritannien 8 %
Kina 16 %
Övriga 9 %

MEDARBETARE Nyckeltal

2016

2015

2014

2013

2012

2 340

2 262

2 124

2 110

1 831

Andel tjänstemän, %

32

32

31

31

32

Andel produktionspersonal, %

68

68

69

69

68

Andel kvinnor, %

21

33

33

35

34

Andel anställda i lågkostnadsländer, %

36

33

30

30

30

Sjukfrånvaro korttid, %

2,3

2,5

2,4

1,9

2,1

Sjukfrånvaro långtid, %

2,0

2,1

1,0

0,9

0,9

29

31

33

33

36

Medeltal antal anställda

Andel anställda i Sverige, %
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från alla former av diskriminering. Årets redovisning

MÄNNISKOR, SAMHÄLLE , ETIK OCH MILJÖ

Miljö

etc), producentansvar för förpackningar samt regler för

Miljöaspekter. Tillverkningen av fjädrar inom Lesjöfors

avfallshantering. Energieffektiviseringsdirektivet berör

och kablar inom Habia Cable förknippas med ett antal

Beijer Almas enheter inom EU med krav på energikart-

viktiga miljöaspekter. Några exempel är användningen

läggningar och redovisningar till myndigheterna. Detta

av material (metaller, plaster), kemikalier (lösningsme-

arbete pågår inom ramarna för de specifika regler som

del), energi och vatten. Utsläpp av klimatpåverkande

gäller i respektive land.

gaser och lösningsmedel (VOC) samt uppkomsten av
olika typer av avfall är andra viktiga miljöfrågor. Inom

Miljöledningssystem. Standarden för miljölednings-

Beijer Tech är de betydande miljöaspekterna främst

system ISO 14001 introducerades 1996 och den senaste

kopplade till produkter, förpackningar och transporter.

uppdateringen publicerades 2015. Att införa certifierade

Inom koncernen är miljöledningssystemet ISO 14001

miljöledningssystem är en del av Beijer Almas strategi för

är ett värdefullt verktyg i arbetet med att systematiskt

hållbar utveckling. ISO 14001 ger systematik i miljöarbe-

minska miljöpåverkan.

tet och syftar till ständiga förbättringar. Målsättningen
är att alla produktionsenheter ska vara certifierade.

Miljölagstiftning Beijer Alma berörs av omfattande

ISO 14001 är även viktig för de större enheterna inom

lagstiftning inom miljö och arbetsmiljöområdet och nya

Beijer Tech. För närvarande är 23 (19) enheter certi-

eller förändrade krav påverkar koncernens verksamheter.

fierade. Ytterligare fyra bolag arbetar med att införa

Drygt hälften av enheterna har specifika miljötillstånd

miljöledningssystemet. För att möta de nya kraven i ISO

för sina verksamheter. Sju av dessa finns i Sverige. Under

14001:2015 förbereder vi uppdateringarna av miljöled-

de kommande åren planerar fyra enheter att förnya sina

ningssystemen. Något enstaka bolag har redan genom-

miljötillstånd. Efterlevnaden av lagstiftningen kontroll-

fört uppdateringen men flertalet kommer att göra detta

eras bland annat genom rapporter till myndigheterna

under 2017–2018.
Interna och externa miljörevisioner är en del av det

samt via inspektioner och miljörevisioner. Under 2016
genomförde tillsynsmyndigheterna tillsyn vid tolv enhe-

kontinuerliga arbetet med att kontrollera och förbättra

ter. I de flesta fall utan anmärkningar eller med krav på

miljöledningssystem. I Beijer Alma finns drygt 50 interna

mindre korrigerande åtgärder. Under 2016 inrapportera-

miljörevisorer som under året gjorde 31 miljörevisioner.

des inga överträdelser av miljö- och arbetsmiljölagstift-

Vid 22 tillfällen blev anläggningarna granskade av

ningen.

externa certifieringsrevisorer.

Utöver miljötillstånden omfattas många av koncernens bolag av annan miljölagstiftning, exempelvis

Material och kemikalier. Under 2016 användes cirka

kring farliga ämnen (REACH, RoHS, säkerhetsdatablad,

26 900 (27 000) ton metaller, 1 270 (1 260) ton plaster och

ENERGIANVÄNDNING

UTSLÄPP KOLDIOXID

VATTENANVÄNDNING
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0

av fossila bränslen (olja, naturgas, propan) användes för

(nafta) som används i Habia Cables tillverkning i Kina

bland annat uppvärmning, i ugnar och truckar. Använd-

och Tyskland. Arbetet med att ersätta farliga kemiska

ningen av biobränslen och el från förnybara källor stod för

ämnen fortsatte och ett ämne fasades ut. I koncernen

10 (10) procent av användningen.

MÄNNISKOR, SAMHÄLLE , ETIK OCH MILJÖ

175 (160) ton kemiska ämnen, framförallt lösningsmedel

Åtgärderna för att spara energi omfattade energikart-

används alltjämt några kemiska ämnen som är kandidater för utfasning. Intresset för så kallade ”konfliktmi-

läggningar, installation av energieffektivare produktions-

neraler” (se ordförklaringar) var fortsatt högt. Kunderna

utrustning och annan teknisk utrustning. Andra åtgärder

vill ha garantier för att dessa ämnen inte förekommer i

omfattade energisnålare belysning (LED-lampor, rörel-

koncernens produkter. Vid sju enheter inom Beijer Alma

sedetektorer), ventilation och uppvärmning. Exempel på

används metaller som är klassade som konfliktmine-

genomförda åtgärder presenteras på sidorna 23 och 38.

ral. Rutiner finns på plats för att säkerställa att sådana
metaller inte har sitt ursprung i länder där det pågår

Vatten. Användningen av vatten uppgick till 36 700

väpnade konflikter.

(42 600) m3 och utgörs huvudsakligen av kommunalt
vatten. En tidigare vattenförbrukande process i Kina

Energi. Den sammanlagda energianvändningen uppgick

utförs numera av externt företag och är en av förklaring-

till 57,5 (55,4) GWh. Ökningen kopplas bland annat till

arna till den minskade vattenförbrukningen. System för

förvärvade enheter och ökad produktion. Den största

återanvändning av vatten, läcksökning och andra åtgär-

energianvändningen var i Sverige, Tyskland och Kina.

der gjorde att flera enheter minskade sin förbrukning.

Ungefär 78 (72) procent av energin utgjordes av indirekt

Utsläppen av föroreningar till vatten var mycket

energi, huvudsakligen elektricitet. Direkt energi i form

begränsade och bestod huvudsakligen av sanitärt

Lesjöfors

MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ Nyckeltal

Energianvändning, GWh (GWh/Mkr i nettoomsättning)
Vattenanvändning, m3 (m3/Mkr i nettoomsättning)

Habia Cable

Beijer Tech

40,6 (20,2)

13,6 (17,3)

3,3 (4,5)

20 500 (10,2)

14 060 (17,9)

2 150 (2,9)

Utsläpp av koldioxid, ton (ton/Mkr i nettoomsättning)

10 650 (5,3)

5 950 (7,6)

115 (0,2)

Utsläpp av VOC, ton (ton/Mkr i nettoomsättning)

2,5 (0,001)

9,3 (0,012)

0 (0)

Avfallsmängd, ton (ton/Mkr i nettoomsättning)

2 250 (1,1)

740 (0,9)

150 (0,2)

19

2

2

37 (15,5)

13 (13,5)

5 (17,6)

177 (74,0)

68 (70,5)

9 (31,7)

ISO 14001, antal certifierade enheter
Arbetsolyckor, antal fall med frånvaro (fall/miljon arbetade timmar)
Arbetsolyckor, förlorade arbetsdagar (fall/miljon arbetade timmar)

AVFALL

UTSLÄPP VOC
Ton/Mkr
0,05

Ton
5 000

Ton/Mkr
1,0

80

0,04

4 000

0,8

60

0,03

3 000

0,6

40

0,02

2 000

0,4

20

0,01

1 000

0,2

Ton
100

0

12

13

14

15

16

0

0

12

13

14

15

16

0
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avloppsvatten. I stort sett alla enheter är anslutna

fler tågtransporter. Sammanlagt inrapporterades cirka

till kommunala avloppsreningsverk. Några utnyttjar

30 ton minskade koldioxidutsläpp av några av bolagen

septiktankar för behandling av sanitärt avloppsvatten.

inom Beijer Tech.

Vid en av de tyska enheterna installerades under året
förbättrad utrustning för rening av avloppsvatten.

Risker och möjligheter
Via en aktiv och planerad hantering ska Beijer Alma

Utsläpp till atmosfären. Utsläppen av koldioxid var

fortlöpande minimera riskerna i verksamheten.

16 700 (14 200) ton, varav 82 (75) procent var indirekta

Samtidigt ska vi tillvarata de affärsmöjligheter som följer

utsläpp från inköpt elenergi. De direkta utsläppen

med ett kontrollerat risktagande. Huvudsakliga inslag

orsakades huvudsakligen av användningen av propan

i riskhanteringen är identifiering, värdering, styrning,

i ugnar för bearbetning av metaller till fjädrar. Utsläpp-

rapportering, övervakning och kontroll. För olika typer av

sökningen var kopplad till högre produktion samt till att

väsentliga risker finns rutiner för att acceptera, reducera

koncernen har alltfler verksamheter i länder där elektri-

eller eliminera risken.

citeten huvudsakligen produceras från fossila källor. Mer

I årsredovisningen ges information om operatio-

än 60 procent av utsläppen av koldioxid uppstod därför

nella och finansiella risker. På hållbarhetsområdet har

i Tyskland och Kina. Inköp av grön el och användning av

vi identifierat ett antal risker som kan ha betydelse för

biobränslen i Sverige minskade utsläppen av fossil koldi-

koncernens finansiella ställning. Mer krävande miljölag-

oxid. Andra åtgärder för att minska utsläppen omfattar

stiftning, skatter, avgifter och andra krav inom miljöom-

energieffektivisering, transporter med tåg samt inköp av

rådet kan orsaka betydande kostnader för industriella

bränslesnåla fordon.

verksamheter. Även ur ett affärsmässigt perspektiv finns

Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 12

det risker kring miljö och socialt ansvar som uppmärk-

(13) ton. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft

sammats under senare år, framförallt med fokus på

var mycket låga och uppgick till mindre än 0,5 ton. Den

produktion i utvecklingsländer. Beijer Alma gör regelbun-

installerade mängden av köldmedier (HFC/HCFC) var

det riskbedömningar i de länder där vi har verksamhet.

mindre än 0,1 ton. Det inträffade inte några utsläpp av

Målet är att så tidigt som möjligt identifiera nya risker

köldmedier till atmosfären.

och/eller kostnader inom miljö, etik och socialt ansvar.

Avfall. Under året var den sammanlagda avfallsmäng-

förändrats. Förväntningarna att näringslivet ska bidra på

den 3 100 (2 900) ton. Cirka 90 procent av avfallet

ett positivt sätt ökar och för Beijer Alma skapas möjlighe-

återvanns som material eller energi. Cirka 1 800 ton

ter inom flera områden. Effektivare resursanvändning,

metaller återvanns. Cirka 5 procent utgjordes av farligt

minskad miljöpåverkan, utveckling av miljöanpassade

avfall som omhändertogs av godkända avfallsbehand-

produkter och tydligt socialt ansvar är exempel på områ-

lare. De viktigaste förbättringsåtgärderna inriktades på

den där koncernen kan skapa konkurrensfördelar och

att minska kassationerna, förbättra källsorteringen och

bidra till hållbar utveckling.

Under senare år har synen på hållbar utveckling

öka återanvändningen av förpackningsmaterial. Vid flera
anläggningar bidrog initiativ som Sex Sigma, Lean Manu-

Miljölagstiftning. Beijer Almas produktionsenheter har

facturing och 5S till bättre resursanvändning, effektivare

de tillstånd som krävs för verksamheterna. Några mer

produktion och minskade avfallsmängder.

omfattande ansökningar om förnyelse av tillstånd är inte
planerade under 2017. Koncernens enheter uppfyller –

Transporter. Insatserna för att reducera miljöpåverkan

där det är tillämpligt – kraven i kemikalielagstiftningen

från transporter av råvaror, produkter och personer

REACH, produktlagstiftningen RoHS, producentansvar

fortsatte, bland annat genom inköp av fordon med

för förpackningsavfall och annan relevant lagstiftning

lägre bränsleförbrukning, samordning av transporter,

inom miljö och arbetsmiljö. Vi ser i närtid inga ökande

ändrade rutter, användning av videokonferenser och

risker som orsakas av ny eller förändrad lagstiftning.
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Miljöanpassning av produkter. Intresset för miljöan-

kartläggningar måste genomföras vid ett antal produk-

passade produkter ökar. En affärsmässig risk kan vara

tionsanläggningar. Detta arbete har inletts och ger initialt

att företagets sortiment innehåller produkter som av

upphov till kostnader. Resultaten av kartläggningarna

hälso- eller miljöskäl inte accepteras av kunderna. Som

skapar i många fall möjligheter till effektivare energian-

leverantör har Beijer Alma möjligheter att möta denna

vändning och minskade kostnader.

risk. Eftersom flertalet produkter tillverkas på uppdrag
av kunderna måste utvecklingsarbetet ske i samverkan

Förorenad mark och farliga ämnen i byggnader. Vid en

med dem. Vi följer kontinuerligt utvecklingen för att

anläggning i Sverige är marken förorenad av metaller och

initiera utbyte av farliga ämnen, introducera mer miljö-

olja. Beijer Alma har inte något ekonomiskt ansvar för

anpassade komponenter samt utveckla nya produkter. I

utredning och sanering. Ärendet administreras och finan-

hållbarhetsredovisningen ges exempel på produkter som

sieras av länsstyrelsen. En annan svensk enhet finns med

ger en ökad miljönytta.

i myndigheternas register över förorenad mark (Miforegistret) i den lägsta riskklassen. Det finns ett par kända

Affärsetik. Bristande affärsetik kan skada Beijer Almas

förekomster av asbestinnehållande material i byggnader.

rykte och affärsverksamhet. Som framgår av informatio-

Det rör sig om tak och väggbeklädnad utan krav på sane-

nen på sidan 26 arbetar vi på olika sätt för att förebygga

ringsåtgärder. PCB-inventeringar har gjorts och en mindre

korruption och andra oegentligheter.

mängd har sanerats vid en anläggning i Sverige.
Mänskliga rättigheter. Kränkande av mänskliga rättigEnergikostnader. Risken finns att kostnaden för energi

heter i våra bolag eller hos leverantörerna kan skada

stiger och väsentligt påverkar lönsamheten på ett nega-

koncernens rykte och affärsverksamhet. Beijer Almas

tivt sätt. I Beijer Alma gäller detta framförallt inköp av

uppförandekod gäller på samma sätt över hela världen.

el. För närvarande har prisutvecklingen på energi varit

Genom information, utbildning, interna regelverk och

gynnsam ur koncernens perspektiv. Långsiktigt kommer

uppföljning främjar vi skyddet av mänskliga rättigheter.

priserna med största sannolikhet att stiga. Höjda skatter
och avgifter på fossilbaserade bränslen kan också
förväntas. I riskhanteringen ingår att Beijer Alma har
ett koncernmål avseende energieffektivisering samt att
konkreta åtgärder genomförs vid anläggningarna.
Klimatrelaterade risker. Klimatfrågorna är viktiga. På
sidan 30 ges en översikt av hur koncernen arbetar med
att minska sitt koldioxidavtryck. Samtidigt gäller det att
ha beredskap för hur klimatförändringarna kan påverka
verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Det kan
röra sig om skador på anläggningar och infrastruktur,
men också om tillgången på råvaror, förhållanden hos
leverantörer och förändrat kundbeteende. Även skatter,
avgifter och utsläppsbegränsningar kan påverka Beijer
Alma. En av koncernens anläggningar ligger i ett område
där det kan förekomma extrema väderförhållanden. Det
gäller Changzhou i Kina. Det är inte känt om klimatförändringen kan påverka situationen, men vi följer de riskoch sårbarhetsanalyser som myndigheterna gör.
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EU:s energieffektiviseringsdirektiv leder till att energi-

HÅLLBAR UT VECKLING OCH EKONOMI

Hållbar utveckling och ekonomi

Stark avslutning på året

miljöåtgärder var 9,8 Mkr (14,2) och dominerades av

2016 blev ytterligare ett starkt år för Beijer Alma. Under

utrustningar för luftrening samt åtgärder i arbetsmil-

helåret uppgick faktureringen till 3 528 Mkr (3 522).

jön. De miljörelaterade kostnaderna uppgick till 6,0

Rörelseresultatet för helåret var 455 Mkr (477) och rörelse-

Mkr (5,3) .

marginalen 12,9 procent (13,6). Resultat efter finansnetto
uppgick till 447 Mkr (467) och vinsten per aktie nådde

Ekonomiskt värde för intressenter

10,87 kr (11,74).

Beijer Almas verksamhet skapar ett ekonomiskt värde
som fördelas mellan olika intressenter. Det rör sig exem-

Miljörelaterade kostnader och investeringar

pelvis om leverantörer, anställda, aktieägare, kreditgivare

Kostnaden för energi uppgick under året till 41,6 (39,1)

och samhället. Beijer Alma är ett ansvarstagande företag

Mkr, för vatten till 0,9 Mkr (0,9) och för avfallshantering

och betalar skatter och avgifter enligt lagstiftningen i de

till 2,2 Mkr (2,4). Investeringarna i miljö- och arbets-

länder där koncernen bedriver verksamhet.

INTRESSENT

FÖRDELAT VÄRDE (MSEK)
2016

2015

2014

1 475

1 477

1 410

Anställda

952

966

868

Aktieägare

286

286

256

9

11

11

119

113

104

Leverantörer

Kreditgivare
Samhället

KOMMENTAR

Ersättning för material och tjänster (råmaterial och förbrukningsmaterial)
Löner och förmåner
Utdelning
Räntekostnader
Redovisad effektiv skatt koncernen

INVESTERINGAR I MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KOSTNADER FÖR MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Luftrening 9 %
Avloppsrening 30 %
Avfallsutrustning 4 %
Förbättrad arbetsmiljö 35 %
Övrigt 22 %

Avfallshantering 36 %
Administration 33 %
Avgifter till myndigheter 2 %
Drift av reningsanläggningar 9 %
ISO 14001 16 %
Externa tjänster 4 %
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Global Compact
– Communication on progress

Tio principer kring ansvarsfullt företagande

Communication on Progress

Beijer Alma anslöt sig under 2015 till Förenta Nationer-

Det är ett krav att organisationer som anslutit sig till

nas initiativ för ansvarsfullt företagande, Global Com-

Global Compact ska göra en årlig redovisning (Commu-

pact. Genom Global Compact stöder vi tio grundläggande

nication on Progress; COP) av hur de uppfyller de tio prin-

principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö-

ciperna. Beijer Alma utgår från informationen i års- och

hänsyn och motarbetande av korruption. Under verksam-

hållbarhetsredovisningen för att ge en rättvisande bild av

hetsåret har vi gjort en tydligare koppling mellan FN:s

hur vi följer Global Compact.

Globala Mål för hållbar utveckling och koncernmålen.
GLOBAL COMPACT

STATUS 2016

Mänskliga
rättigheter

1. Företagen ska stödja och
respektera internationellt proklamerade mänskliga rättigheter.

Information och utbildning om Beijer Almas uppförandekod har genomförts
vid flertalet enheter. Några fall av kränkning av mänskliga rättigheter har
inte rapporterats.

2. Företagen ska försäkra sig om att
de inte är delaktiga i kränkningar
av mänskliga rättigheter.

Arbetet med att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete har vidareutvecklats. Antalet utvärderingar har ökat jämfört med tidigare år. Några
fall med kränkningar av mänskliga rättigheter har inte rapporterats.

10, 31

3. Företagen ska upprätthålla
föreningsfrihet och erkänna rätten till
kollektiva förhandlingar.

Uppförandekoden anger föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
som en grundprincip. Fackföreningar finns i de länder där det är tillämpligt/praxis. Saknas fackförening genomförs andra typer av förhandlingar
mellan bolaget och medarbetarna.

26–27

4. Företagen ska verka för avskaffande av alla former av
tvångsarbete.

Alla former av tvångsarbete är förbjudet hos Beijer Alma och koncernens
leverantörer. Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser
under året.

5. Företagen ska verka för
avskaffande av allt barnarbete.

Barnarbete är förbjudet hos Bejer Alma och koncernens leverantörer.
Det finns inget som tyder på att det förekommit överträdelser under året.

8, 10, 26–27

6. Företagen ska verka för avskaffande av all diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Uppförandekoden är mycket tydlig avseende diskriminering och
jämställdhet. Några fall av diskriminering har inte rapporterats.
Formella jämställdhetsplaner finns vid elva av enheterna.

8, 10, 26–27

7. Företagen ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.

Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett systematiskt verktyg i arbetet med
att identifiera och förebygga risker. För närvarande är 80 procent av enheterna certifierade och ytterligare certifieringar är planerade. Vidare arbetar
vi förebyggande, bland annat genom installation av reningsutrustning,
utfasning av farliga kemiska ämnen samt riskanalyser.

8. Företagen ska ta initiativ för att
främja större miljömässigt ansvarstagande.

Det övergripande miljöansvaret ligger hos koncernledningen och ansvaret
för det dagliga arbetet är delegerat till koncernbolagens ledningar. Prestanda rapporteras regelbundet till Beijer Almas styrelse och kommuniceras externt via hållbarhetsredovisningen och redovisningen till CDP.

9. Företagen ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig
teknik.

Inom koncernen finns flera goda exempel på utveckling av komponenter/
produkter som bidrar till minskad miljöpåverkan.

23, 36, 38

10. Företagen ska motarbeta alla
former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning.

Beijer Almas uppförandekod ger tydlig vägledning kring förebyggande
av korruption. Samtliga koncernbolag genomför en årlig självutvärdering av hur arbetet mot korruption bedrivs. Utvärderingen är baserad på
vägledande dokument från Global Compact. Några överträdelser har inte
rapporterats eller upptäckts 2016.

26

Arbetsvillkor

Miljö

Korruption

SIDA
8–9, 26–27

8–9, 26–27

9, 28–30

9
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Ordförklaringar

Arbetsrelaterad sjukdom. En arbetsrelaterad sjukdom

Global compact. Ett initiativ från Förenta Nationerna för

orsakas av långvarig exponering för en speciell arbetsmil-

ansvarsfullt företagande. Deltagande organisationer åtar

jöfaktor, exempelvis buller, damm eller lösningsmedel.

sig att stödja tio grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och motarbe-

Arbetsrelaterad skada. En arbetsrelaterad skada är en

tande av korruption.

plötslig händelse (olycka) som kan hänföras till arbetet
och som ger upphov till ett sår eller annan skada. Typiska

Globala mål. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015

arbetsskador i Beijer Alma är skador från maskiner och

antog världens stats- och regeringschefer 17 globala

utrustning, fall och skador som orsakas av tunga lyft och

mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. De globala

repetitivt arbete. Beijer Alma rapporterar arbetsrelate-

målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom

rade skador som en olycka som orsakar mer än en dags

och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för

frånvaro (Lost Work Case; LWC).

alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för plane-

CDP. Carbon Disclosure Project är ett frivilligt system

ten och dess naturresurser. De globala målen är integre-

för redovisning av företagens klimatpåverkan. Primär

rade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna

målgrupp är internationella investerare som kan utnyttja

av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och

informationen om klimatrisker vid investeringar i olika

den miljömässiga.

bolag. Beijer Alma redovisar enligt CDP sedan 2013.
HCFC/HFC. Köldmedier som klorfluorkarboner (CFC) och
CSR/CR. Corporate Social Responsibility/Corporate

klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter på miljön

Responsibility är begrepp som innefattar hur företag

genom deras ozonnedbrytande egenskaper och påverkan

arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar, ekono-

på klimatet. Efterfrågan på miljöanpassade köldmedier

miskt ansvar och affärsetik. Begreppen används ofta med

växer i världen.

samma innebörd som begreppet ”hållbar utveckling”.
Hållbar utveckling. Begreppet avser en utveckling som
COP. Communication On Progress är en årlig rapport som

”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande

överlämnas till Förenta Nationerna och som redovisar

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Håll-

hur Beijer Alma arbetar med de tio principerna i Global

bar utveckling omfattar ekologisk, social och ekonomisk

Compact.

hållbarhet.

Energianvändning. Beijer Alma redovisar både den

ISO 14001. Internationell standard kring miljölednings-

direkta energianvändningen (användning av bränslen

system som introducerades 1996. För närvarande är

i egna energianläggningar) och den indirekta använd-

drygt 325 000 organisationer i hela världen certifierade

ningen (inköpt el och fjärrvärme).

enligt kraven i ISO 14001. En uppdaterad version av standarden publicerades 2015 (ISO 14001:2015). Certifiering

5S. En japansk metod för att skapa ordning och reda på

enligt ISO 14001 är ett krav för de producerande enhe-

arbetsplatsen. Här ingår att sortera, systematisera, städa,

terna inom Beijer Alma.

standardisera och se till att ordningen hålls. 5S är en
viktig del i Lean Manufacturing.

ISO 26000. Internationell standard som ger vägledning
i hur organisationer kan hantera frågor som rör socialt
ansvar. Standarden introducerades 2010 och har varit
styrande i utformningen av Beijer Almas uppförandekod.
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Koldioxid. Koldioxid (CO2) bildas vid alla processer där

PCB. Polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och

kolinnehållande material förbränns, exempelvis vid

hälsoskadliga industrikemikalier. Användningen av PCB

förbränning av fossila bränslen. Det är mycket troligt att

förbjöds i Sverige 1972. Ämnena finns fortfarande kvar i

koldioxiden ökar den globala uppvärmningen (växthus-

miljön på grund av lång nedbrytningstid.

effekten). Beijer Alma redovisar koldioxidutsläpp från
den direkta och indirekta energianvändningen.

REACH. Kemikalielagstiftning inom EU som syftar till
en säkrare hantering av kemikalier. Kemiska ämnen ska

Konfliktmineraler. Tantal, tenn, guld och volfram kallas

registreras för en viss användning. Särskilt farliga ämnen

för konfliktmineraler om de härrör från Demokratiska

kan beläggas med restriktioner.

republiken Kongo och närliggande länder. Benämningen
har uppkommit eftersom det pågår väpnade konflikter i

ROHS. EU-lagstiftning som begränsar användningen av

regionen, där gruvverksamheten ofta bidrar till fortsatta

vissa miljö- och hälsofarliga ämnen.

konflikter och leder till brott mot mänskliga rättigheter.
Sex Sigma. Ett program och en filosofi för kvalitetsförKväveoxider. Gasformiga oxider (NOx) som bildas vid för-

bättringar i företag och organisationer. Tog sin början på

bränningsprocesser genom oxidation av kväve. Ämnena

Motorola 1987. Sex Sigma hämtar mycket av sin inspi-

är skadliga för miljö och hälsa och orsakar bland annat

ration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit

försurning och övergödning.

förhärskande i japanska industriföretag sedan andra
världskriget.

Lean manufacturing. Systematisk metod för att hantera resurser på ett effektivt sätt. Syftet med Lean är att

Svaveldioxid. Svaveldioxid (SO2) bildas när petroleum-

identifiera alla faktorer i en produktionsprocess som inte

produkter förbränns. Gasen bidrar till försurning av

skapar värde hos kunden.

vattendrag och mark. I högre koncentration är svaveldioxid skadlig för människors hälsa.

Miljöaspekt. De delar av en organisations aktiviteter,
produkter eller tjänster som samspelar med miljön (ISO

Uppförandekod/Code of conduct. Riktlinjer för medarbe-

14001).

tare kring affärsetik, miljö, arbetsförhållanden och socialt
ansvar. Den senaste uppdateringen av Beijer Almas

Miljörelaterade kostnader. Kostnader som kan hän-

uppförandekod gjordes 2015–2016.

föras till åtgärder för att förebygga, minska eller återställa miljöpåverkan som orsakas av organisationens

VOC. Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic

verksamheter. Motsvarande gäller för kostnader inom

Compounds) som lätt förångas i rumstemperatur. Halten

arbetsmiljöområdet. Kostnaderna omfattar bland

av lättflyktiga kolväten i luften har negativa hälso- och

annat administration, inköp av externa tjänster, avgifter

miljöeffekter, bland annat bidrar de till bildandet av

till myndigheter, underhåll av miljöledningssystem,

marknära ozon.

avfallskostnader samt kostnader för externa inspektioner
och revisioner.
Miljörelaterade investeringar. Investeringar för att
förebygga och minska miljöpåverkan från koncernens
verksamheter. Motsvarande gäller för investeringar i
bättre arbetsmiljö.
Nafta. Naftalen är en aromatisk kolväteförening som
används som lösningsmedel inom Habia Cable.
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GODA EXEMPEL

STUDIEBESÖK

RISKINVENTERINGAR

MILJÖ

Studenter från Entreprenörsutbild-

Många av koncernens anläggningar

För att minimera risken för utsläpp

ningen vid Uppsala Universitet och

runt om i världen har gjort riskin-

har Lesjöfors America täckt in avfal-

gymnasieelever från Fyrisskolan och

venteringar. De görs på initiativ av

let i de containrar som står i anslut-

Katedralskolan i Uppsala bjuds varje

moderbolaget Beijer Alma och utförs

ning till anläggningen. Regn och snö

år in till Beijer Almas årsstämma.

tillsammans med företaget AON,

kan annars föra föroreningar från

Vid detta studiebesök får eleverna

som bland annat arbetar med risk

avfallet vidare till mark och vatten.

lära sig mer om hur årsstämman i en

managementtjänster. Baserat på

börsnoterad internationell koncern

riskinventeringen tas sedan även

går till.

förbättringsåtgärder fram för varje
enhet.

FOTBOLL
Beijer Alma sponsrar projektet
”Gränslös fotboll”, som startats av
fotbollsklubben Sirius i Uppsala.
Projektet bidrar till en meningsfull
fritid i resurssvaga bostadsområden

ARBETSMILJÖ

där positiva sysselsättningar för barn
och ungdomar ofta saknas. Tillsam-

I ett gjuteri renas överflödigt mate-

mans med andra samhällsaktörer i

rial bort när gjuteriprocessen är klar.

Uppsala samlar Sirius ungdomar på

Arbetet görs ofta manuellt. Det är en

fredagar och lördagar för att spela

hård arbetsmiljö där det dammar,

fotboll.

bullrar och vibrerar. Det är inte ovan-

FRISKVÅRD
Friskvård står på agendan i flera
av Lesjöforsföretagen. Fabriken i
Tinglev har tecknat ett avtal som ger
medarbetarna tillgång till ett lokalt
gym. Lesjöfors Stockholms Fjäder

ligt att företag tar in lokala underle-

vill få fler medarbetare att utnyttja

verantörer som använder arbetskraft

företagets friskvårdsbidrag. Alla

från lågkostnadsländer. Karlebo

anställda bjöds under året också in

erbjuder en automatisk rensnings-

till ett lokalt motionslopp. Företaget

maskin som gör att gjuterierna kan

stod för startavgift samt bjöd även på

slippa arbetsmiljöproblemen. Maski-

en lagtröja.

nen är enkel att sköta och förbättrar
resultatet på det utförda arbetet.

TEACH FOR SWEDEN
Teach for Sweden rekryterar lärare
på nya sätt, främst i naturveten-

KVALITET
Tebecos högkvalitativa blästringsmedel är bra för både miljön och
plånboken. Blästringsmedlet är

RACINGSPONSRING
Habia sponsrar indiska Ashwa
Racing – ett racingteam vid R.V.
College of Engineering i Bangalore.
Teamet består av teknologistudenter
som bygger racingbilar och deltar i
tävlingar både i Indien och internationellt. Habia sponsrar teamet
med kablar och teknikkunnande och
når på så sätt ut till dessa blivande
ingenjörer, som är en intressant
målgrupp.
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homogent, håller längre och minskar
därför materialåtgången. Jämfört
med billiga alternativ håller denna
kvalitetsprodukt minst 10–20 procent längre. Lägre materialåtgång
ger miljövinster i form av mindre
avfallshantering och färre transporter. Kvalitetsprodukten bidrar dessutom till lägre underhållskostnader
och färre driftsstopp.

skapliga ämnen till skolor i socialt
utsatta områden. Genom att förse
skolor med ledare som gör skillnad
i klassrummen bidrar satsningen
till att fler elever får gymnasiebehörighet. Beijer Alma stödjer Teach
for Sweden ekonomiskt. Några av
koncernens chefer fungerar även
som mentorer för lärarna i ledarutvecklingsprogrammet.

GODA EXEMPEL

ÅTERANVÄNDNING
Via samarbete med några större
kunder har Lesjöfors America
minskat förpackningsanvändningen.
Samarbetet bygger på att vissa
förpackningstyper inte kasseras
direkt efter användning, utan istället

NATURMATERIAL

återanvänds flera gånger.

Beijer Industri erbjuder en slipskiva
som ger flera miljöförbättringar.
Skivan tillverkas i naturmaterialet
hampa. Vid slipning avger den inte
några farliga partiklar och bidrar

MER MILJÖ

på så sätt till en bättre arbetsmiljö.

Lesjöfors America har minskat sina

När skivan är förbrukad kan den

utsläpp och gjort energieffektivi-

dessutom brännas tillsammans med

seringar. Utsläppen har minskat

övrigt avfall. Många andra slipskivor

genom att truckarna i verksam-

innehåller ämnen som gör avfalls-

heten numera är eldrivna. I den nya

hanteringen mer komplicerad.

anläggningen i Pittston har uppvärmning, belysning och luftkonditionering gjorts energieffektivare,

PRAO

vilket sänkt förbrukningen. Bland
annat har rörelsedetektorer instal-

I Herrljunga har Lesjöfors ett väl
utbyggt samarbete med skolor i
närområdet. Elever på gymnasieskolans Industriprogram kan göra sin
praktik på företaget i årskurs 2 och 3.
Lesjöfors har varit med och utvecklat dessa praktikmöjligheter. Inför
gymnasievalet gör alla niondeklassare ett studiebesök för att lära sig
mer om verksamheten. Dessutom tar
fabriken emot praoelever.

ENERGIEFFEKTIV T
Vid fabriken i tyska Norderstedt har

lerats som automatiskt tänder och
släcker belysningen i lokalerna.

Habia gjort energieffektiviseringar.
LED-lampor har installerats överallt.
Övergången till LED beräknas sänka
elkostnaderna med cirka 8 000 euro
per år. Även i den kinesiska fabriken
som tillverkar industrikabel satsar
Habia på LED-belysning, som gör
verksamheten mer energieffektiv.

MILJÖ
Stumpp+Schüle har minskat
användningen av färskvatten och
salt i några av sina tillverkningsprocesser. Ett nytt system har
installerats där dessa båda råvaror
återanvänds i högre grad än tidigare.
Genom att hantera pappers- och
plastavfall på ett effektivare sätt har
även avfallskostnaderna sänkts.

ÅTERVINNING

SVAL ARBETSMILJÖ
Habia har gjort arbetsmiljöför-

Vid fabriken i Söderfors ser Habia

bättringar vid fabriken i polska

till att europapallar återvinns och

Lubieszyn. Luftkonditionering har

får en längre livslängd. Använda

installerats runt om i lokalerna. Det

pallar som är i dåligt skick samlas

förbättrar arbetsförhållandena i en

upp, renoveras av en samarbets-

anläggning där det kan bli 40 grader

partner och säljs sedan vidare.

varmt på sommaren.
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REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningsprinciper

Transparent bild av hållbarhetsarbetet
Beijer Almas hållbarhetsredovisning omfattar aspekter som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik. Redovisningen ska ge medarbetare och
externa intressenter en tydlig bild av aktiviteterna inom hållbarhetsområdet
(CSR/CR) och hur dessa samspelar med affärsverksamheten. Syftet med redovisningen är också att visa hur koncernen arbetar med de tio principerna i FN
Global Compact enligt kraven på Communication on Progress (COP). Informationen används dessutom för redovisningen av klimatpåverkan enligt Carbon
Disclosure Project (CDP). Riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI) är
vägledande för koncernens redovisning och val av indikatorer.
Huvuddelen av de enheter som tillhörde Beijer Alma 2016 ingår i redovisningen. Sammanlagt har 30 enheter i Sverige, Danmark, Finland, Lettland,
Polen, Slovakien, Tyskland, Storbritannien, USA, Thailand, Singapore och Kina
bidragit med data. Några mindre försäljningskontor inom Beijer Tech omfattas
inte av redovisningen. Sammanlagt rör det sig om ett tjugofemtal medarbetare. En verksamhet i Mexiko som tillhör Lesjöfors Springs America ingår inte i
redovisningen. Lokalen är hyrd och majoriteten av personalen tillhör ett annat
företag.
Redovisningsprinciper
Varje enhet bidrar med kvantitativ och kvalitativ information enligt Beijer
Almas formulär för hållbarhetsredovisning. Chefen för respektive bolag/
enhet är ansvarig för kvalitetssäkring av informationen som lämnas in. Årets
prestanda jämförs och verifieras med föregående års uppgifter. Ytterligare
kvalitetskontroller görs i samband med intervjuer och platsbesök.
Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från den direkta energianvändningen beräknas med hjälp av omräkningsfaktorer. Dessa baseras på
energiinnehållet och kvaliteten på de bränslen som används. Beräkningen av
utsläppen av koldioxid från den indirekta energianvändningen – främst elektricitet – baseras på emissionsfaktorer från Greenhouse Gas Protocol
(GHG Protocol) och Covenant of Mayors (EU 2010) för de länder där Beijer
Alma har verksamheter. I de fall där energileverantören presenterar specifik
information kring energimixen används leverantörens beräkningsmodell.
Information om utsläpp av VOC (lösningsmedel) baseras huvudsakligen på
massbalansberäkningar.
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BEIJER ALMA AB

Dragarbrunnsgatan 45
Forumgallerian
Box 1747
751 47 UPPSALA
Telefon 018-15 71 60
Telefax 018-15 89 87
E-post info@beijeralma.se
förnamn.efternamn@beijeralma.se
beijeralma.se
Strandvägen 5A, 5 tr
Box 7823
103 97 STOCKHOLM
Telefon 08-506 427 50

LESJÖFORS AB

Huvudkontor
Köpmannagatan 2
652 26 KARLSTAD
Telefon 054-13 77 50
E-post info@lesjoforsab.com
lesjoforsab.com

HABIA CABLE AB

Huvudkontor
Kanalvägen 18, 6 tr
Box 5076
194 05 UPPLANDS VÄSBY
Telefon 08-630 74 40
E-post info@habia.com
habia.com

BEIJER TECH AB

Huvudkontor
Radiovägen 27E
Box 2120
135 02 TYRESÖ
E-post info@beijertech.se
beijertech.se
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Vi påverkas av omställningen som redan pågår
och som kommer att göra att fossila bränslen
fasas ut alltmer. Detta är förändringar som samtidigt
öppnar nya affärsmöjligheter för en industrikoncern
som vår.
Bertil Persson
vd och koncernchef

