HÅLLBARHETSREDOVISNING BEIJER ALMA 2015

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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11,74

VINST PER AKTIE. Vinsten per aktie blev 11,74 kr (10,60).

HABIA VÄXTE INOM KÄRNKRAFT
TILLVÄXT. Habias orderingång och fakturering inom kärnkraft ökade kraftigt.

+8 %
3 522
9,50

ORDERINGÅNGEN. Orderingången ökade 8 procent till 3 548 Mkr (3 282).

FAKTURERING. Faktureringen ökade med 7 procent till 3 522 Mkr (3 289).

UTDELNING. Styrelsen föreslår en utdelning på 9,50 kr (8,50).

ÖKAD EFTERFRÅGAN INOM CHASSIFJÄDRAR
EFTERFRÅGAN. Efterfrågan på chassifjädrar ökade på flera europeiska marknader.

467

RESULTAT EFTER FINANSNETTO. Resultatet efter finansnetto blev 467 Mkr (424).

–97 %

FÖRBÄTTRAD LUFTKVALITET. Ny reningsutrustning i Kina gav kraftigt minskade utsläpp av lösningsmedel till

atmosfären.

ENERGIEFFEKTIVISERING

ÅTGÄRDER PÅ BRED FRONT . Energikartläggningar, utbildning, installation av energieffektivare utrustningar och

LED-belysning.

KONCERNMÅL

MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. Arbetet med att göra verklighet av de sex koncernmålen går framåt, men samtidigt

återstår det en hel del att göra.

SAMHÄLLSENGAGEMANG
FOKUS PÅ UNDERVISNING. Beijer Alma stödjer Teach for Sweden. Det är en ideell, politiskt och religiöst obunden
organisation som arbetar för alla barns rätt till en likvärdig skola.

LEVERANTÖRER

BÄTTRE KOLL PÅ LEVERANTÖRERNA. Under året fördubblades antalet granskningar av leverantörernas

hållbarhetsarbete. Mer än 250 leverantörer utvärderades.

90/100

KLIMATREDOVISNING. 90 av 100 poäng i den årliga redovisningen av klimatpåverkan enligt Carbon Disclosure Project.

GLOBAL COMPACT
ÅTAGANDE ATT STÖDJA HÅLLBAR UTVECKLING. Under 2015 anslöt sig Beijer Alma till FN Global Compact

som anger tio principer kring ansvarsfullt företagande.

ISO 14001

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Huvuddelen av bolagen har infört ISO 14001. Habia Cable i Polen certifierades 2015.

Fem anläggningar förbereder certifiering.

Beijer Alma AB (publ) är en internationell, börsnoterad industrigrupp. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla företag med
god tillväxtpotential. Våra dotterbolag Lesjöfors, Habia Cable och
Beijer Tech arbetar med komponenttillverkning samt med industriell
handel. Tillväxtstrategin i bolagen baseras på fyra områden:
● Produkter och koncept med högt kundvärde.
● Internationell marknadstäckning.
● Hög marknadsandel.
● Diversifierad kund- och leverantörsbas.

●
●
●
●
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Försäljning på cirka 60 marknader.
76 procent av försäljningen sker utanför Sverige.
Huvudmarknaderna är Skandinavien, övriga Europa och Asien.
Starka internationella positioner inom chassifjädrar och kablar
för kärnkraft och mobil telekom.

Lesjöfors
Lesjöfors är en internationell fullsortimentsleverantör av fjädrar, tråd- och banddetaljer, som erbjuder både
standardprodukter och kundspecifika komponenter. Företaget har tillverkning i Europa, Nordamerika och Asien
och arbetar inom affärsområdena Industri och Chassifjädrar.
Habia Cable
Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer specialkabel och kabelsystem för krävande applikationer.
Företaget är en av de största tillverkarna av kundanpassad specialkabel i Europa och har två affärsområden
– Telecom och Övrig Industri.
Beijer Tech
Beijer Tech är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Flödesteknik och Industriprodukter.

INFRASTRUKTUR. Publika transporter och infrastrukturprojekt är två
stora områden. Vi levererar slangar, kablar och komponenter till
transportsektorn, industrigummi till företag i byggbranschen samt fjädrar
för vibrationsdämpning i infrastrukturprojekt.

Våra produkter återfinns i olika typer av militär teknologi, till
exempel kablar och kablage för kommunikationsutrustning, fartyg,
helikoptrar, undervattensteknik samt fjädrar för militära fordon.

FÖRSVAR.

Vi har kunder inom energiproduktion och kraftdistribution och
utvecklar kabel och kablage till kärnkrafts- och oljeindustrin samt till
gasturbiner. Våra företag levererar även fjädrar och andra komponenter
till elkraftbolag samt förnödenheter och maskiner inom offshore.

ENERGI.

Vi levererar kablar till antenn- och systemtillverkare inom
mobil telekom samt fjädrar, banddetaljer och andra komponenter till
företag som utvecklar och tillverkar mobiltelefoner samt läsplattor.
Merparten av leveranserna går till den asiatiska marknaden.

TELEKOM.

Våra komponenter används i personbilar, lastbilar,
jordbruks- och entreprenadmaskiner samt i andra tyngre fordon.
Här ingår bland annat kablar, olika typer av fordonsfjädrar samt slang
och gjuteriförnödenheter.

FORDON ORIGINAL .

Lesjöfors är Europas ledande tillverkare av chassifjädrar för eftermarknaden. Företaget kontrollerar alla steg – design,
tillverkning, lagerhållning samt logistik – och erbjuder marknadens bredaste
sortiment av fordonsfjädrar för europeiska och asiatiska personbilar.

CHASSIFJÄDRAR.

Våra dotterbolag levererar en mängd produkter,
tjänster och lösningar, exempelvis industrifjädrar, banddetaljer,
kablar, kablage samt förnödenheter, insats- och maskinvaror.

ÖVRIG INDUSTRI.

3%
3%
5%
10%
16%
16%
47%

Procenttalen visar andel av försäljningen
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KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Under 2015 presterade Beijer Alma ett rekordresultat. Försäljningen uppgick till 3 522 Mkr och
resultat efter finansnetto till 467 Mkr. Även på
hållbarhetsområdet har vi flyttat fram positionerna, bland annat via anslutningen till FN
Global Compact.

En stor nyhet 2015 var anslutningen till FN Global
Compact. Det brukar kallas för världens största initiativ
inom hållbar utveckling och baseras på tio principer om
mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.
Med anslutningen följer att Beijer Almas hållbarhetsarbete även ska redovisas till FN. Detta är sporrande och
innebär att vi får chans att presentera vårt breda, långsiktiga ansvarstagande i ytterligare ett sammanhang.

H

Genom Global Compact får vi dessutom tillgång

ållbarhet är en integrerad del av vår affärsstrategi. Att utveckla hållbarhetsarbetet är
därför viktigt för oss. Förutom att bidra till en

till kunskaper, utbildningar och nätverk i frågor som
gäller hållbarhet.
En annan nyhet var uppdateringen av Beijer Almas

bättre värld är ambitionen att skapa nya affärsmöjlig-

uppförandekod, det vill säga de koncerngemensamma

heter, sänka kostnaderna, minska riskerna samt möta

riktlinjer som styr och inspirerar oss i hållbarhetsarbetet.

krav och förväntningar från olika intressenter. Sedan

Via den nya koden införs nu också en så kallad »whist-

några år tillbaka samordnas insatserna på koncernnivå

leblowerfunktion«. Den kan medarbetare använda om

och under denna period har vi gjort tydliga framsteg.

de upptäcker oegentligheter som upplevs vara svåra att

Både uppföljning och redovisning har successivt blivit

hantera i den egna organisationen.

mer omfattande. Samtidigt har vi på olika sätt vidare-

Under 2015 har även det vardagliga miljö- och

utvecklat det praktiska hållbarhetsarbetet. De över-

arbetsmiljöarbetet fortsatt med många insatser kring

gripande ambitionerna i det här arbetet har samlats i en

energieffektivisering, avfall, produktutveckling samt

färdplan, som återfinns längre ned i detta vd-ord.

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Våra bolag har
blivit aktivare när det gäller att följa upp hållbarhets-

2013
●●
●●

●●
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Beijer Almas uppförandekod införs i
koncernen.
Långsiktig strategi för hållbar
utveckling och koncernövergripande
mål.
Koncernövergripande hållbarhetsredovisning samt redovisning
av klimatpåverkan enligt Carbon
Disclosure Project (CDP).

2014
●●

●●

●●
●●

Detaljerade koncernövergripande mål
för energi, klimat, avfall, arbetsmiljö
och samhällsengagemang.
Utökad hållbarhetsredovisning på
hemsidan. Fortsatt redovisning enligt
CDP.
Fortsatt införande av ISO 14001 vid
tillverkande anläggningar.
Hållbarhetsfrågor införs i den strategiska planeringen.

2015
●●

●●

●●

Anslutning till FN Global Compact.
Utvärdering av hur egna hållbarhetsmål samspelar med FN:s nya globala
mål för hållbar utveckling.
Fortsatt arbete med koncernmålen
kring energi, klimat, avfall, arbetsmiljö och samhälle.
Fördjupad hållbarhetsredovisning och
fortsatt redovisning enligt CDP.

Beijer Almas viktigaste affärsmål är och förblir lönsam
tillväxt. Om detta mål långsiktigt ska kunna säkerställas
måste vi även ta hänsyn till hållbarhetsfrågorna när
koncernen växer och utvecklas.
BERTIL PERSSON, VD OCH KONCERNCHEF

frågorna i leverantörsledet. Under året fördubblades

Blickar vi framåt kan vi konstatera att Beijer Alma
2016 gör sin första redovisning till FN kring Global

antalet utvärderingar.
Vid sidan om miljöarbetet är också samhällsansvaret

Compact. Samtidigt fortsätter arbetet med att införa ISO

grundläggande för oss. Även på detta område har vi

14001. I dagsläget är 19 enheter certifierade. Den senaste

flyttat fram positionerna 2015. Jag tänker exempelvis på

certifieringen gjordes vid Habia Cables anläggning i

Teach for Sweden som vi numera stödjer ekonomiskt.

Polen. Från 2016 och framåt ska ytterligare en handfull

Dessutom medverkar vi i organisationens mentorpro-

enheter införa miljöledningssystemet.

gram. Målet för Teach for Sweden är en likvärdig skola.

Avslutningsvis vill jag än en gång betona att det

Det vill man uppnå genom att rekrytera lärare på nya

breda ansvarstagandet är betydelsefullt för Beijer Alma.

sätt, främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i

Vårt viktigaste affärsmål är och förblir lönsam tillväxt.

socialt utsatta områden. Det känns självklart att alla

Om detta mål långsiktigt ska kunna säkerställas måste

unga – oavsett sociala och ekonomiska förhållanden

vi även ta hänsyn till hållbarhetsfrågorna när koncernen

– ska ha tillgång till en likvärdig skola. Vi ser att utbild-

växer och utvecklas.

ningskvalitet är en viktig fråga även för oss som företag,
särskilt eftersom det i förlängningen påverkar möjligheterna att rekrytera duktiga medarbetare.
Vad gäller samhällsansvar vill jag även lyfta fram
det stöd som vi under flera år lämnat till Stadsmissionen i Uppsala. I ett läge när myndigheterna inte
alltid räcker till får de ideella krafterna ökad betydelse.
Stadsmissionen hjälper på olika sätt människor till ett
bättre liv och detta är insatser som vi vill stödja och
uppmuntra.

2016
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Uppdaterad uppförandekod.
Fortsatt fokus på energifrågor och
EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
Halvtidsutvärdering av hållbarhetsstrategi och mål.
Hållbarhets- och CDP-redovisningen
vidareutvecklas.
Redovisning enligt Global Compact.
Införandet av ISO 14001 fortsätter.
Anpassning till ISO 14001:2015
inleds.

BERTIL PERSSON, VD OCH KONCERNCHEF

2017
●●
●●

●●
●●

Anpassningen till ISO 14001:2015
fortsätter och avslutas senast 2018.
Fortsatt arbete i anslutning till
koncernmålen kring energi, klimat,
avfall och arbetsmiljö.
Aktiviteter i samhällen i Sverige och i
andra länder.
Hållbarhetsredovisning, CDP-redovisning och redovisning till FN.

2018
●●
●●
●●
●●

Anpassningen till ISO 14001:2015
genomförd.
Utvärdering av hållbarhetsstrategi och
mål 2014–2018.
Nya koncernövergripande mål för hållbar utveckling presenteras.
Fortsatt hållbarhetsredovisning,
CDP-redovisning och redovisning till
FN.
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STRATEGI
SÄKRA LÖNSAM TILLVÄXT

Långsiktigt ägande

Organisk tillväxt

Vi arbetar långsiktigt och skapar industriellt sunda före-

Vi växer organiskt via satsningar på produkt- och mark-

tagsgrupper, där tillväxt och lönsamhet är hög över tiden.

nadsutveckling. Det ger en högre kvalitet och lägre risk.

Ansvarsfullt företagande

Företagsförvärv

Vi begränsar vår påverkan på miljön, tar ett socialt

Vi gör tilläggsförvärv och köper nya verksamheter. Det

ansvar samt erbjuder en trygg och utvecklande arbets-

stärker oss på utvalda marknader, inom vissa produkt-

miljö för medarbetarna.

områden eller ger Beijer Alma fler ben att stå på.

Verksamhetsstyrning

Lönsam tillväxt

Vi arbetar nära koncernbolagen med mål och styrning,

Tillväxten ska förenas med uthållig lönsamhet för att

främst gällande strategisk utveckling, förvärv och inves-

möta våra krav. Det uppnås genom att vi arbetar med

teringar.

tillväxtkriterierna i strategipyramiden.

Högt kundvärde

» MER INFORMATION PÅ BEIJERALMA.SE

Produkter och tjänster är anpassade till specifika kundbehov eller baseras på unika produktkoncept. Det ger ett
högre värde som kunden är beredd att betala för och som
bidrar till vår lönsamhet.
Internationell marknadstäckning
Vi arbetar med nischprodukter som tillverkas i mindre
serier. För att skapa tillväxt måste bolagen därför ha en
bred, internationell försäljning.
Stark marknadsposition
Vi bygger starka marknadspositioner genom att fokusera på kvalitet, sortimentsbredd, kundanpassning och
service.
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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HÅLLBARHETSSTRATEGI
FÖRUTSÄT TNING FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

Strategi, mål och uppföljning
Beijer Almas strategi för hållbar utveckling bygger på
följande delar:
●● En uppförandekod som ger medarbetare och intres-

LÖNSAM
TILLVÄXT

senter vägledning i hur bolaget ser på frågor som
gäller människor, samhälle, miljö och etik. Uppförandekoden gäller alla inom Beijer Alma, oavsett var
i världen de befinner sig. Koden bygger på internatio-

ORGANISK
TILLVÄXT

nella konventioner och standarden för socialt ansvar,

FÖRETAGSFÖRVÄRV

ISO 26000.
●● Fokus på hållbarhetsfrågor som är väsentliga för kon-

cernens affärsstrategi och betydelsefulla för intressenINTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

STARK
MARKNADSPOSITION

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

VERKSAMHETSSTYRNING

terna.
●● Hållbar värdekedja – ett livscykelperspektiv på Beijer

Almas aktiviteter, produkter och tjänster.
●● Att risker identifieras, hanteras och minimeras. Att

möjligheter inom hållbar utveckling tas till vara och
bidrar till affärsnytta.
●● Långsiktiga koncernövergripande mål inom viktiga

områden. Dessa kompletteras med detaljerade mål
och handlingsplaner vid koncernens enheter.

UPPFÖRANDEKOD

●● Delegerat ansvar som innebär att det operativa håll-

barhetsarbetet formas och utförs vid dotterbolagens

MH
CH SA ÄLLE M
RO
ILJ
KO
Ö
S
I
R VÄRDEKE
LBA
DJ
L
A
HÅ

MÅL
FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

R

IS

KE

●● Systematiskt arbete med ständiga förbättringar,

framförallt inom ramarna för miljöledningssystemet
IK
ET

MÄ
N

N

enheter.

ISO 14001.
●● Regelbunden uppföljning av hållbarhetsarbetet och

transparent kommunikation med koncernens intressenter.
TE

R

HÖGT
KUNDVÄRDE

E
RO
C H M Ö J LI G H

» LÄS MER OM BEIJER ALMAS UPPFÖRANDEKOD PÅ BEIJERALMA.SE
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE, MILJÖ OCH ETIK

Fokus på väsentliga frågor

loger med bolagens ledningar samt genom interna och

Oavsett var vi befinner oss i världen är aspekter som rör

externa revisioner. I samband med den årliga hållbar-

påverkan på miljön, sociala förhållanden och affärse-

hetsredovisningen görs en fördjupad analys av efterlev-

tik betydelsefulla. För oss är det viktigt att agera inom

naden av lagstiftningen, uppfyllelsen av koncernmålen

områden där vi dels kan bidra till en hållbar utveckling,

samt hur prestanda och nyckeltal utvecklats.

dels möta olika intressenters krav och förväntningar.

Resultaten av arbetet med hållbar utveckling pre-

Det långsiktiga hållbarhetsarbetet inriktas på följande

senteras i årsredovisningen och i den separata hållbar-

frågor:

hetsredovisningen. På klimatområdet görs en detaljerad

●● Tillämpa sunda affärsprinciper och god etik.

redovisning enligt riktlinjerna i Carbon Disclosure

●● Skapa en säker, god och utvecklande arbetsmiljö för

Project (CDP). Till FN görs en årlig rapport kring arbetet

medarbetarna.

med Global Compact (se sidorna 28–29).

●● Öka energieffektiviteten samt minska klimatpåverkan,

avfallsmängden och annan miljöpåverkan.
●● Se verksamheten ur ett livscykelperspektiv – råvaror,

leverantörer, produkter, tjänster och kunder.
●● Engagera oss i de samhällen där Beijer Alma är verk-

samt.

Intressenternas krav och förväntningar
Hållbarhetsarbetet påverkas av olika intressenter som
ställer krav samt har synpunkter och förväntningar
på verksamheten. Att beakta kraven är en viktig del i
strategin för hållbar utveckling. Nedan följer exempel på
samspelet med några intressenter.

Styrning och uppföljning
Hållbarhetsfrågorna kommer in på många sätt i verk-

Kunder. Dessa krav gäller bland annat certifierade

samheten, bland annat när ny teknik införs, via intern

ledningssystem för miljö och kvalitet, förbjudna kemiska

och extern kommunikation, företagsförvärv, kris- och

ämnen, miljövarudeklarationer, produktmärkning samt

riskhantering, redovisning och utbildning. Den övergri-

att specifik lagstiftning ska uppfyllas (REACH, RoHS, kon-

pande inriktningen på hållbarhetsarbetet anges i upp-

fliktmineral). Det är också vanligt med krav på att kun-

förandekoden. Frågor som rör Beijer Almas långsiktiga

dens uppförandekod ska tillämpas i våra verksamheter.

strategi, de övergripande målen, kontakter med mass-

Kraven följs upp via frågeformulär och revisioner. Under

media och investerare samt redovisningen av resultaten

2015 genomfördes uppföljningar vid tio bolag. Utfallet

hanteras på koncernnivå. Statusen för hållbarhetsarbetet

blev positivt och resultaten av utvärderingarna används

rapporteras regelbundet till koncernstyrelsen.

för att vidareutveckla koncernens hållbarhetsarbete.

Ledningssystemen inom miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) är viktiga verktyg i arbetet. Andra initiativ

Leverantörer. Samspelet med leverantörerna kring miljö

som indirekt stödjer hållbar utveckling är 5S, Sex Sigma

och socialt ansvar är viktigt. Koncernbolagen informe-

och Lean Manufacturing (se ordförklaringar). Det opera-

rar om Beijer Almas uppförandekod och förväntar sig

tiva ansvaret för verksamheten är delegerat till vd:n för

att leverantörerna delar detta synsätt. Lesjöfors införde

respektive bolag. Uppföljningen av lokala mål och planer

under året ett nytt system för utvärdering av leveran-

är en del av chefernas ansvar. Arbetet följs upp via dia-

törernas miljö- och kvalitetsarbete. Vi utvärderar aktivt
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MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

SÅ GÅR DET

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

Förvärv av nya verksamheter gav ökad energianvändning.
Energikartläggningar och införande av ny teknik ökade energieffektiviteten vid flera enheter. Nyckeltalet utvecklas i positiv riktning.

Vid utgången av 2018 ska utsläppen av koldioxid ha minskat
med 10 procent (ton/nettoomsättning).*

Förvärv av nya verksamheter gav ökade utsläpp. Energieffektivisering, användning av biobränslen, miljöanpassning av
fordon och transporter samt inköp av grön el gav positiv inverkan
på koncernens nyckeltal.

Vid utgången av 2018 ska koncernens avfallsmängd ha minskat
med 10 procent (ton/nettoomsättning).*

Förvärv av nya verksamheter gav ökad avfallsmängd.
Minskade kassationer, bättre källsortering och ökad återvinning gav positiv inverkan på koncernens nyckeltal.

Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och olycksfrekvensen
ska minska. System för att registrera incidenter i arbetsmiljön
ska vara infört under 2015.

Antalet olyckor och förlorade arbetsdagar ökade. System för att
rapportera incidenter (near misses) har ökat under året, men saknas ännu i några enheter.

Certifierade ledningssystem ska finnas vid alla producerande
enheter samt vid andra enheter där det är relevant med ett
miljöledningssystem.

Under året miljöcertifierades en enhet i Polen. Fem enheter planerar certifiering inom 6–18 månader.

Vi ska under perioden 2015–2018 öka vårt samhällsengagemang.

Samarbeten med skolor och universitet, samt samhällsengagemang genom ekonomiskt stöd till undervisning, ideella
organisationer, idrott, hälsovård och kultur.

* Medeltalet för 2012–2013 utgör baslinje.

Målet uppnått.

Positiv trend, goda möjligheter att nå målet.

Negativ trend, ytterligare åtgärder behövs.

leverantörernas hållbarhetsarbete och 2015 genomfördes

Samhälle. Engagemang i de samhällen där Beijer Alma

227 (124) enkäter och 31 (51) revisioner. Utvärderingarna

är verksamt skapar förtroende och intresse för verksam-

visade att leverantörerna på ett acceptabelt sätt levde

heten. Därför prioriterar och genomför vi både små och

upp till koncernens krav på ansvarsfullt företagande.

stora åtgärder (se sidorna 14 och 25).

Samarbetet avslutades med en leverantör eftersom det
aktuella bolaget inte följde miljölagstiftningen.

Koncernövergripande mål
Målstyrning på miljöområdet är ett krav i miljölednings-

Myndigheter. Beijer Almas verksamheter berörs av omfat-

standarden ISO 14001. Koncernens certifierade enheter

tande lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

har sedan länge arbetat med lokala miljömål. För att

Drygt hälften av enheterna har specifika miljötillstånd

samordna aktiviteterna infördes 2013 koncernövergri-

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

pande långsiktiga mål för väsentliga områden inom

de kommande åren planerar fem enheter att förnya sina

hållbar utveckling. Målen har skärpts efterhand. Alla

miljötillstånd. Efterlevnaden av lagstiftningen redovisas

enheter kan utforma egna, detaljerade mål och lägga till

bland annat genom rapporter till myndigheterna samt

mål inom andra områden.

via inspektioner och revisioner. Under 2015 genomförde

Koncernmålen omfattar områden som är viktiga

tillsynsmyndigheterna tillsyn vid 20 enheter. I de flesta

både för det interna hållbarhetsarbetet och för våra

fall utan anmärkningar eller med krav på mindre föränd-

intressenter. Väsentligt i sammanhanget är att FN under

ringar. Under 2015 inrapporterades inga överträdelser av

2015 presenterade 17 nya globala utvecklingsmål där

miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.

förväntningarna på näringslivets insatser är höga. Det

Ny och förändrad lagstiftning påverkar koncernens

gäller både ansvarsfullt uppträdande och utveckling av

verksamheter. EU:s energieffektiviseringsdirektiv fick

produkter och tjänster som gynnar hållbar utveckling.

under året genomslag och kommer att innebära att

Beijer Almas engagemang i Global Compact gör det

energikartläggningar genomförs på bred front. Till

naturligt att arbeta med de nya målen. För närvarande

Sveriges Energimyndighet lämnade Beijer Alma 2015 in

är koncernens mål i linje med flera av de globala målen.

en översikt av statusen på energiområdet vid koncernens

Ambitionen är att långsiktigt vidareutveckla arbetet för

enheter inom EU.

hållbar utveckling. På så sätt bidrar koncernen samtidigt
till de svenska miljökvalitetsmålen.

Ägare och investerare. Beijer Almas styrelse och aktieä-

Tabellen ovan ger en översikt av hur arbetet med

gare förväntar sig att risker och möjligheter inom hållbar

målen utvecklas och hur vi bedömer möjligheten att

utveckling hanteras på ett ansvarsfullt, systematiskt och

nå dem. Detaljerad information om utsläppsdata och

kostnadseffektivt sätt. Informationen via hållbarhetsredo-

nyckeltal presenteras på andra ställen i hållbarhetsredo-

visning, hemsida och andra kanaler är viktig för att på ett

visningen.

transparent sätt redovisa hur hållbarhetsarbetet utvecklas.
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Teach for Sweden – en skola för alla
En likvärdig skola – det är målet för Teach for Sweden. Organisationen rekryterar
lärare på nya, annorlunda sätt. Fokus ligger på naturvetenskapliga ämnen och på
skolor i socialt utsatta områden. Beijer Alma stöttar verksamheten med både
pengar och erfarenhet.

Under läsåret 2014/2015 lämnade 14 000 elever grund-

att dessa lärare har en annorlunda profil och andra erfaren-

skolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Samtidigt är

heter som gör skillnad i klassrummen.

intresset för läraryrket i flera fall rekordlågt. Det var fem

– Vi har haft drygt 700 sökande till våra platser. Det ger oss

sökande till lärarutbildningen i fysik för årskurserna 7–9

tillgång till ett riktigt bra urval med kandidater, säger han. Det

under 2014. Lärarutbildningen i kemi hade tolv sökande.

är duktiga, erfarna personer som kan använda sitt ledarskap

– Bristen på gymnasiebehörighet hindrar eleverna från att

och sina förväntningar som en resurs i skolan.

komma in på både arbetsmarknaden och i samhället i stort.
Detta är inte hållbart och något vi vill ändra på. Och det gör vi

GEMENSAMT ANSVAR

genom att förse skolorna med drivna ledare som gör skillnad

Att alla unga – oavsett sociala och ekonomiska förhållanden

i klassrummen, säger Mattias Svensson, ställföreträdande

– ska ha tillgång till en likvärdig skola kan tyckas grundläg-

verksamhetschef i Teach for Sweden med ansvar för finansie-

gande. Detta är samtidigt ett gemensamt ansvar där också

ring och partnerskap.

företagen har en roll att spela, särskilt med tanke på att
kompetens och utbildningskvalitet i förlängningen påver-

FOKUS PÅ NATURVETENSKAP

kar de egna rekryteringsmöjligheterna. Beijer Alma stödjer

Teach for Sweden rekryterar lärare med en annorlunda bak-

sedan 2015 Teach for Sweden ekonomiskt, men också

grund. Fokus ligger på naturvetenskapliga ämnen. Det kan

genom att fungera som mentorer för lärarna i ledarutveck-

handla om biologer, ingenjörer, fysiker eller doktorander som

lingsprogrammet.

inte arbetar som lärare idag, men som är beredda att prova
på en karriär i skolans värld.
– Vi erbjuder ett tvåårigt program där våra ledare går in och

– Det är utvecklande att få en mentor från näringslivet,
vilket innebär att man träffas några gånger per år för att
utbyta erfarenheter, säger Mattias Svensson. Från Beijer

jobbar som lärare redan från första dagen. Parallellt läser de

Almas sida deltar koncernchef Bertil Persson och Habias vd

in lärarexamen på distans via en kompletterande pedagogisk

Carl Modigh i mentorprogrammet.

utbildning, berättar Mattias Svensson.
I Teach for Swedens program finns just nu cirka 60 lärare

Teach for Sweden ingår i ett globalt nätverk som finns i
40 länder. Den svenska verksamheten startades 2013 och

i 47 skolor i 16 kommuner, framför allt i ämnen som biologi,

samarbetar även med företag som Nordea, Google samt

matematik, fysik, kemi och teknik. Mattias Svensson betonar

med kommuner och andra samhällsaktörer. n
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MÄNNISKOR OCH SAMHÄLLE, ETIK OCH MILJÖ

Etik

till ett tjugofemtal frågor. Frågorna baseras på riktlinjer

För några år sedan tog Beijer Alma fram en uppförande-

från FN Global Compact. Årets genomgång visar på högre

kod som blivit rättesnöret för medarbetarna. Riktlinjerna

engagemang hos bolagen samt att uppförandekoden

uppdaterades 2015 och koden kopplas idag till FN Global

inte överträtts. Arbetet mot korruption 2015 omfattade

Compact. En av nyheterna var införandet av en »whistle-

fortsatt utbildning i uppförandekoden, nolltolerans mot

blowerfunktion«. Genom uppförandekoden:

mutor, sanktionssystem för överträdelser samt riktlinjer

●● Följer vi lagar, FN Global Compact, FN:s barnkonven-

gällande storleken på gåvor och affärsrepresentation. Vi

tion samt andra internationella överenskommelser och

använder ledningssystem, information, diskussioner och

riktlinjer.

ekonomisk uppföljning för att förebygga korruption.

●● Tar vi hänsyn till våra intressenters ekonomiska för-

väntningar samt skapar kund- och aktieägarvärde.
●● Säkras att socialt ansvar är integrerat i koncernen och

Människor
Beijer Almas cirka 2 300 medarbetare finns i 16 länder

praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder,

och har sin bakgrund i olika kulturer. Ungefär en tredjedel

leverantörer, ägare och övriga intressenter.

arbetar i lågkostnadsländer och knappt en femtedel finns

●● Bidrar vi till en hållbar utveckling, inklusive hälsa och

välfärd i samhället.

i Kina. Flest anställda finns i Sverige, Tyskland och Kina.
Koncernen har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Vi är övertygade om att synsättet bidrar till att

I uppförandekoden ställs krav på ärlighet och hederlighet

attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade och

hos våra medarbetare. Vi förväntar oss detsamma av

kompetenta medarbetare. Samtliga enheter följer fullt ut

koncernens affärspartners. Mutor är förbjudna. Gåvor

riktlinjerna i uppförandekoden. Arbetet med personalfrå-

och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och

gorna är decentraliserat. Koncernbolagen har ansvar för

lagstiftning. Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och

att hantera dessa frågor på ett sätt som stämmer överens

tillämpa sunda marknadsföringsprinciper.

med Beijer Almas synsätt och med respektive lands lagstiftning och kultur.

Whistleblowing. Via systemet för whistleblowing kan
alla medarbetare slå larm om allvarliga oegentligheter

Medarbetare. Att skapa säkra och utvecklande arbetsmil-

utan att riskera att bli trakasserade eller motarbetade.

jöer är en viktig del av Beijer Almas insatser för hållbar

Synpunkterna hanteras av en extern mottagare som ser

utveckling. Ett verktyg är regelbundna personalenkäter.

till att larmet undersöks och att lämpliga åtgärder vidtas.

Under 2015 genomfördes undersökningar vid ungefär en
tredjedel av enheterna. Svaren visar att arbetstillfreds-

God affärsetik. Som en del av hållbarhetsredovisningen

ställelsen i huvudsak är god och att arbetsmiljön upplevs

görs varje år en genomgång av hur koncernbolagen arbe-

vara säker och positiv. Det framkom några synpunkter på

tat för att motverka korruption och främja god affärse-

temperatur och ventilation på arbetsplatserna samt även

tik. Det görs i form av en självdeklaration där bolagens

på arbetsbelastning och stress. Fler än 800 medarbetare

ledning beskriver årets aktiviteter genom att ta ställning

deltog i utvecklingssamtal eller andra utvärderingar av
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LESJÖFORS

Jämn nivå på kvalitet och miljö – bättre leverantörsbedömningar
En hög och jämn nivå. Det är målet när Lesjöfors utvärderar sina
verksamhetssystem inom områdena kvalitet och miljö. Samtliga
21 tillverkande enheter berörs och arbetet ska vara avslutat det
första halvåret 2016.
– Vi poängsätter rutiner och processer enligt ett särskilt värderingssystem, berättar Peter Rosenqvist, kvalitets- och miljöchef
inom Lesjöfors. Resultaten rapporteras sedan tillbaka så att
fabrikerna kan jämföra sig med varandra på ett överskådligt och
enkelt sätt.
Därmed sätter Lesjöfors en intern nivå på områdena kvalitet
och miljö, exempelvis gällande processer som ledarskap, produktion, inköp, teknik, sälj samt kvalitet och miljö.
– Samtidigt sprider vi en best practice, som gör att fabrikerna
kan ta till sig de bästa erfarenheterna på varje område. Vi ser att
det ger resultat och att man tar tag i sina processer och förbättrar
dessa, konstaterar Peter Rosenqvist.

UTVÄRDERA LEVERANTÖRER

Rutinerna för bedömning av leverantörer har också vidareutvecklats. Sedan länge måste dessa göra en egen utvärdering av sitt
kvalitets- och miljöarbete och redovisa detta till Lesjöfors. Det
görs enligt ett formulär där leverantörerna poängsätts på kvalitet
och miljö.
– Vi vill vara säkra på att de vi samarbetar med uppfyller
våra krav och har kontroll på de områden som vi och kunderna
bedömer som betydelsefulla, säger Peter Rosenqvist. Via leverantörsbedömningen passar vi även på att informera om våra egna
riktlinjer, bland annat Beijer Almas uppförandekod.
Numera omfattar utvärderingen även EU-direktiv som
Reach-förordningen om begränsning av kemiska ämnen, FN:s
Global Compact samt användningen av så kallade konfliktmineraler. n

arbetsinsatsen. Vid cirka 25 procent av bolagen finns belöningssystem för
enskilda individer, där frågor om miljö och arbetsmiljö är grundläggande
kriterier.
Lönesättning och kollektivavtal. Samma regler och värderingar gäller
för alla koncernens enheter. Lönesättningen följer lagstiftning, överstiger
sociala minimilöner och är fullt ut marknadsmässig. Skillnader i kultur
och lagstiftning gör att anslutningen till kollektiva avtal varierar i olika
länder. Vid drygt hälften av enheterna omfattas flertalet medarbetare av
kollektivavtal.
Mänskliga rättigheter och jämställdhet. I enlighet med FN Global
Compact uppmuntrar vi mångfald och tar avstånd från alla former av

MEDARBETARE GEOGRAFISK SPRIDNING
Sverige 31 %
Danmark 3 %
Finland 2 %
Norge 1 %
Tyskland 20 %
Polen 2 %
Slovakien 5 %
Lettland 5 %
Storbritannien 9 %
Kina 19 %
USA 2 %
Övriga 1 %

diskriminering. Årets redovisning visar inte på några missförhållanden
eller incidenter vad gäller mänskliga rättigheter. Beijer Alma tillämpar
»whistlebowing«, det vill säga att medarbetarna anonymt kan slå larm om
befarade oegentligheter. Jämställdhetsfrågorna hanteras decentraliserat
vid enheterna. Andelen kvinnor är 33 (33) procent. I bolagets styrelse är
andelen 38 (29) procent. Det finns inga kvinnor i koncernens högsta
ledning, men ledningen för de enskilda enheterna består till 17 procent
av kvinnliga medarbetare. Sammanlagt ingår 29 kvinnor i de ledningsgrupper som rapporterar direkt till bolagets vd.
Sjukfrånvaro. Kort- och långtidsfrånvaron var 2015 fortsatt låg. I ett femårsperspektiv ligger den oförändrat på 3–3,5 procent.

ORSAKER TILL ARBETSOLYCKOR
Skador av maskiner och
utrustningar 43 %
Fall 18 %
Tunga lyft och repetitivt
arbete 19 %

Hälsa och säkerhet. Det övergripande målet är att arbetet inte ska orsaka

Energi 2 %

skador och sjukdomar. De förebyggande insatserna omfattar systema-

Övrigt, exempelvis skärskador
och transportolyckor 16 %

tiska riskanalyser, arbetsmiljömätningar, utbildning, skyddsronder och
investeringar i tekniska åtgärder. Skyddskommittéer finns vid 25 enheter.
Vid de minsta enheterna drivs arbetsmiljöarbetet på annat sätt. Vid 19 av
bolagen genomfördes under året arbetsmiljöundersökningar, exempelvis
buller- och stoftmätningar, riskanalyser samt mätningar av olika arbetsmiljöfaktorer.
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2015

2014

2013

2012

2011

2 262

2 124

2 110

1 831

1 687

Andel tjänstemän, %

32

31

31

32

33

Andel produktionspersonal, %

68

69

69

68

67

Andel kvinnor, %

33

33

35

34

32

Medeltal antal anställda

33

30

30

30

28

Sjukfrånvaro korttid, %

2,5

2,4

1,9

2,1

2,1

Sjukfrånvaro långtid, %

2,1

1,0

0,9

0,9

1,2

31

33

33

36

40

Andel anställda i lågkostnadsländer, %

Andel anställda i Sverige, %

Under 2015 inträffade 44 (37) arbetsolyckor som resul-

Miljö

terade i mer än en dags frånvaro (Lost Work Case, LWC).

Vid de tillverkande enheterna i Lesjöfors och Habia Cable

Orsaken till skadorna var framförallt maskiner, utrust-

har användningen av material, kemikalier, energi och

ningar, ergonomiska faktorer – tunga lyft, repetitivt

vatten betydelse ur miljösynpunkt. Utsläpp av klimatpå-

arbete – och fallolyckor. Den sammanlagda frånvaron

verkande gaser och lösningsmedel (VOC) samt avfall är

orsakad av olyckor uppgick till 413 (268) dagar. Ett fåtal

andra viktiga miljöfrågor. I Beijer Techs verksamhet är de

skador med lång frånvaro bidrog till att antalet dagar

betydande miljöaspekterna främst kopplade till produk-

blev förhållandevis högt. I ett treårsperspektiv fluktu-

ter, förpackningar och transporter. Miljöledningssystemet

erar antalet arbetsolyckor och ligger mellan 0,01–0,02

ISO 14001 är ett viktigt verktyg i miljöarbetet.

fall per anställd och år. Även antalet sjukdagar varierar
och uppgår till 0,1–0,2 dagar per anställd och år. Vid en

Miljöledningssystem. Standarden för miljöledningssys-

tredjedel av enheterna inträffade inga arbetsolyckor alls.

tem ISO 14001 introducerades 1996. Att införa certifie-

Två entreprenörer skadades vid arbete vid koncernens

rade miljöledningssystem har sedan länge varit en del

anläggningar.

av Beijer Almas strategi för hållbar utveckling. ISO 14001

Beijer Alma har som mål att system för registrering

ger systematik i miljöarbetet och syftar till ständiga

av incidenter (near misses) i arbetsmiljön införs vid alla

förbättringar. Målsättningen är att alla produktionsenhe-

enheter. Sådana system finns nu vid 21 (20) enheter. Det

ter ska vara certifierade. ISO 14001 är även viktig för de

återstår därför mer arbete innan målet är uppnått. Under

större enheterna inom Beijer Tech. För närvarande är 19

2015 rapporterades mer än 300 (200) incidenter. I många

enheter certifierade. Ytterligare fem enheter arbetar med

fall ledde detta till att förebyggande åtgärder vidtogs.

att införa miljöledningssystemet.

De vanligaste incidenterna rörde faror vid maskiner och

Som en del av arbetet med ständiga förbättringar

utrustningar samt risken för fallolyckor, exempelvis att

genomförs interna och externa miljörevisioner. I Beijer

medarbetaren snubblar eller halkar.

Alma finns närmare 40 interna miljörevisorer som under
året gjorde 36 miljörevisioner. Vid 19 tillfällen blev

Utbildning. Utbildning bidrar till att medarbetarna

anläggningarna granskade av externa revisorer. Under

får rätt kunskaper för sina arbetsuppgifter samt ger

de senaste åren har Beijer Alma haft en representant

dem möjlighet att utveckla sin kompetens och förstå

i den svenska referensgruppen för uppdateringen av

koncernens grundläggande värderingar. Under 2015

standarden till version ISO 14001:2015. Det skapar goda

genomfördes ungefär 23 200 (25 800) utbildningstim-

förutsättningar för ett smidigt införande av den nya stan-

mar. Det motsvarar 10 timmar per anställd, vilket är

darden i koncernen.

något lägre än föregående år. Antalet utbildningstimmar
gällande miljö, säkerhet och hälsa uppgick till 1,6 (1,4)

Material och kemikalier. Under 2015 användes cirka

per anställd.

27 000 (26 600) ton metaller, 1 260 (1 400) ton plaster och
160 (200) ton kemiska ämnen, framförallt lösningsmedel
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Energianvändning, GWh (andel av koncernens totala förbrukning, %)

Habia Cable

Beijer Tech

40,0 (72)

11,7 (21)

3,7 (7)

23 300 (55)

16 600 (39)

2 400 (6)

9 649 (68)

4 416 (31)

140 (1)

3,4 (26)

9,6 (74)

0 (0)

2 032 (71)

680 (23)

160 (6)

15

2

2

Arbetsolyckor, antal fall med frånvaro (fall/anställd)

34 (0,02)

8 (0,02)

2 (0,01)

Arbetsolyckor, förlorade arbetsdagar (dagar/anställd)

373 (0,3)

22 (0,04)

18 (0,08)

Vattenanvändning, m3 (andel av koncernens totala förbrukning, %)
Utsläpp av koldioxid, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %)
Utsläpp av VOC, ton (andel av koncernens totala utsläpp, %)
Avfallsmängd, ton (andel av koncernens totala avfallsmängd, %)
ISO 14001, antal certifierade enheter

(nafta) som används i Habia Cables tillverkning i Sverige och i Kina. Arbetet med att ersätta farliga kemiska ämnen fortsatte och tre ämnen fasades
ut. I koncernen används alltjämt vissa kemiska ämnen, som det finns
planer på att byta ut. Det gäller exempelvis trikloretylen och kadmium.
Intresset för så kallade ”konfliktmineraler” (se ordförklaringar) ökar. Kun-

ENERGIANVÄNDNING

derna vill ha garantier för att dessa ämnen inte förekommer i koncernens

GWh
100

produkter. Baserat på nuvarande kunskaper har några sådana mineraler
inte identifierats inom Beijer Alma.

GWh/Mkr
0,020

80

0,016

60

0,012

GWh. Ökningen kopplas bland annat till nyligen förvärvade enheter. Den

40

0,008

största energianvändningen var i Sverige, Tyskland och Kina. Ungefär

20

0,004

Energi. Den sammanlagda energianvändningen uppgick till 55,4 (49,8)

72 (75) procent av energin utgjordes av indirekt energi, huvudsakligen
elektricitet. Direkt energi i form av fossila bränslen (olja, naturgas, propan)

0

12

13

14

0

15

användes för bland annat uppvärmning, i ugnar och truckar. Användningen av biobränslen och så kallad grön el stod för 10 (12) procent av
användningen.

HABIA CABLE

12

13

14

15

Återvinna plast och sänka elförbrukningen
Ungefär 37 ton. Så mycket plast återvanns förra året vid Habia
Cables fabrik i Söderfors. Plasten används som isolering i kabeltillverkningen och det är spillet från produktionen som samlas in
och återvinns.
– Det blir en del spill, särskilt när tillverkningen startas upp.
Vi tillverkar ju relativt små kvantiteter av kundanpassad kabel
i olika kvaliteter. Därför blir det också förhållandevis många
uppstarter och omställningar i produktionen, berättar Marie Gren,
kvalitets- och miljöansvarig i Habia Cable.
Det rör sig om flera olika typer av plaster och för att hantera
återvinningen skapades ett insamlingssystem för några år sedan.
Idag finns det insamlingsstationer på flera avdelningar i fabriken.
När det är fullt på dessa stationer töms plasten i containrar som
sedan hämtas av återvinningsföretag.

18

– På så sätt får vi också lite betalt för vårt spill, konstaterar
Marie Gren.
LÄGRE FÖRBRUKNING

Habia har även bytt ut utomhusbelysningen i Söderfors, bland
annat på fasader och vid parkeringen utanför fabriken. Genom att
gå över till LED-lampor sjunker elförbrukningen rejält.
– Med den gamla belysningen förbrukades omkring 42 000
kilowattimmar. Efter övergången till LED-lampor förbrukas bara
9 000 kilowattimmar, säger Marie Gren. Dessutom förenklas
underhållet eftersom LED-lamporna inte behöver bytas lika
ofta. n

Åtgärderna för att spara energi var bland annat inriktade på energikartläggningar, installation av energieffektiva ugnar och annan teknisk
utrustning. Andra åtgärder omfattade ökad användning av LED-belysning
samt avstängning av utrustning som i perioder inte används. Exempel på
åtgärder för energieffektivisering presenteras på sidorna 18 och 26-27.
Vatten. Användningen av vatten uppgick till 42 600 (41 000)

m3

och består

VATTENANVÄNDNING
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m3/Mkr
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nästan uteslutande av kommunalt vatten. Ökningen beror främst på att
fler anläggningar än tidigare ingår i redovisningen. Den största enskilda
vattenförbrukningen stod enheterna i Kina för. System för återanvänd-
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ning av vatten och andra åtgärder gjorde att flera enheter minskade sin
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vattenförbrukning. Beijer Almas anläggningar ligger inte i områden som
har vattenbrist.
Utsläppen av föroreningar till vatten var mycket begränsade och
bestod huvudsakligen av sanitärt avloppsvatten. I stort sett alla enheter är
anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Några har septiktankar för
behandling av avloppsvatten.
Utsläpp till atmosfären. Utsläppen av koldioxid var 14 200 (12 700) ton.
Cirka 75 procent kom från inköpt elenergi, det vill säga indirekta utsläpp.
De direkta utsläppen orsakades huvudsakligen av användningen av
propan i ugnar för bearbetning av metaller till fjädrar. Ökningen berodde
framförallt på ökad produktion samt på att koncernen har fler enheter

UTSLÄPP KOLDIOXID
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i länder där elektriciteten huvudsakligen produceras från fossila källor.
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Närmare 60 procent av utsläppen av koldioxid skedde i Tyskland och Kina.
Inköp av grön el i Sverige samt vid en enhet i Tyskland minskade utsläppen av fossil koldioxid. Detsamma gäller användningen av biobränslen
vid en anläggning i Sverige. Andra åtgärder för att minska utsläppen
omfattar bland annat energieffektivisering och mer klimatsmarta transporter.
Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 13 (34) ton. Minskningen beror på att en katalytisk reningsanläggning installerats i Kina.
Utsläppen av VOC från Habia Cables svenska verksamhet blir i framtiden
försumbara eftersom produktionsprocesserna som utnyttjar nafta flytta-

UTSLÄPP VOC
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mycket låga och uppgick till mindre än 0,5 ton. Den installerade mängden
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av köldmedier (HFC/HCFC) var mindre än 0,1 ton. Det inträffade inte några
utsläpp av köldmedier till atmosfären.
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Avfall. Under året var den sammanlagda avfallsmängden 2 900 (2 700)
ton. Huvuddelen återvanns som material eller energi. Cirka 1 900 ton
metaller återvanns. Det motsvarar två tredjedelar av avfallsmängden.
Cirka 5 procent utgjordes av farligt avfall som omhändertogs av godkända

AVFALL
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ton/Mkr
1,0

återanvändningen av förpackningsmaterial. Vid flera anläggningar bidrog

4 000

0,8

initiativ som Sex Sigma, Lean Manufacturing och 5S till bättre resursan-

3 000

avfallsbehandlare. De viktigaste förbättringsåtgärderna inriktades på att
minska antalet kasserade produkter, förbättra källsorteringen och öka

vändning, effektivare produktion och minskade avfallsmängder.
Transporter. Insatserna för att reducera miljöpåverkan från transporter
av råvaror, produkter och personer fortsatte, bland annat genom inköp av
fordon med lägre bränsleförbrukning, samordning av transporter, ändrade
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rutter, användning av videokonferenser, avfallskomprimering och fler
tågtransporter. Sammanlagt inrapporterades cirka 100 ton minskade
koldioxidutsläpp av några av bolagen inom BeijerTech.
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RISKER OCH MÖJLIGHETER

Via en aktiv och planerad hantering ska Beijer Alma

Målet är att så tidigt som möjligt identifiera nya risker

fortlöpande minimera riskerna i verksamheten. Sam-

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

tidigt ska vi tillvarata de affärsmöjligheter som följer

Under senare år har synen på hållbar utveckling

med ett kontrollerat risktagande. Huvudsakliga inslag

förändrats. Förväntningarna att näringslivet ska bidra på

i riskhanteringen är identifiering, värdering, styrning,

ett positivt sätt ökar och för Beijer Alma skapas möjlighe-

rapportering, övervakning och kontroll. För olika typer av

ter inom flera områden. Effektivare resursanvändning,

väsentliga risker finns rutiner för att acceptera, reducera

minskad miljöpåverkan, utveckling av miljöanpassade

eller eliminera risken.

produkter och tydligt socialt ansvar är exempel på områ-

I årsredovisningen ges information om operationella
och finansiella risker. Inom hållbarhetsområdet har vi

den där koncernen kan skapa konkurrensfördelar och
samtidigt bidra till hållbar utveckling.

identifierat ett antal risker som kan ha betydelse för
koncernens finansiella ställning. Mer krävande miljölag-

Miljölagstiftning

stiftning, skatter, avgifter och andra krav inom miljöom-

Beijer Almas produktionsenheter har de tillstånd som

rådet kan orsaka betydande kostnader för industriella

krävs för verksamheterna. Några mer omfattande

verksamheter. Även ur ett affärsmässigt perspektiv finns

ansökningar om förnyelse av tillstånd är inte planerade

det risker kring miljö och socialt ansvar som uppmärk-

2016. I Changzhou i Kina har Habia Cable i en utdragen

sammats under senare år, framförallt med fokus på pro-

process nyligen ansökt och fått miljötillstånd för befintlig

duktion i utvecklingsländer. Beijer Alma gör regelbundet

verksamhet och planerad expansion.

riskbedömningar i de länder där vi har verksamhet.

Koncernens enheter uppfyller – där det är tillämpligt
– kraven i kemikalielagstiftningen REACH, produktlag-

stiftningen RoHS, producentansvar för förpackningsavfall och annan relevant lagstiftning inom miljö och
arbetsmiljö. Vi ser för närvarande inga ökande risker
med koppling till ny eller förändrad lagstiftning. EU:s
nyligen införda energieffektiviseringsdirektiv kommer
att leda till att energikartläggningar måste göras vid
huvuddelen av produktionsanläggningarna. Initialt ger
detta upphov till kostnader, men också möjligheter till
effektivare energianvändning.
Förorenad mark och farliga ämnen i byggnader
Vid en anläggning i Sverige är marken förorenad av
metaller och olja. Beijer Alma har inte något ekonomiskt
ansvar för utredning och sanering. Ärendet administre-
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LESJÖFORS

Stumpp + Schüle minskar miljöbelastningen
Tyska Stumpp + Schüle har minskat sin miljöpåverkan och sänkt
kostnaderna på en och samma gång. Det har man gjort genom att
byta ut kemikalien trikloretylen mot modifierad alkohol i en del
av tillverkningsprocessen. Trikloretylen användes tidigare för att
avfetta, tvätta och rostbehandla vissa stålkomponenter.
– Då använde vi en äldre maskin som det var svårt att hitta
reservdelar till. Så när maskinen behövde bytas ut valde vi istället
att förändra hela processen och gå över till modifierad alkohol,
berättar Ulrich Seeker, miljö- och kvalitetsansvarig inom Stumpp
+ Schüle.

Till bilden hör att trikloretylen omfattas av EU:s kemikalielagstiftning REACH. Lagstiftningen tar sikte på en säkrare
hantering av kemikalier. Kemiska ämnen ska registreras för en
viss användning och särskilt farliga ämnen kan beläggas med
restriktioner.
– Numera använder vi en produkt som heter Dowclene 1601
och som alltså består av alkohol. Den är billigare att köpa in.
Produkten lever dessutom upp till miljökraven och är helt återvinningsbar, säger Ulrich Seeker. n

ras och finansieras av länsstyrelsen. En annan svensk

anläggningar och infrastruktur, men också om tillgången

enhet finns med i myndigheternas register över förore-

till råvaror, förhållanden hos leverantörer och förändrat

nad mark (Mifo-registret) i den lägsta riskklassen. Vid en

kundbeteende. Även skatter, avgifter och utsläppsbe-

anläggning i USA pågår sanering av mark och grundvat-

gränsningar kan påverka Beijer Alma.

ten från klorerade lösningsmedel.
Det finns ett par kända förekomster av asbestinne-

Miljöanpassning av produkter

hållande material i byggnader. Det rör sig om tak och

Intresset för miljöanpassade produkter ökar. En affärs-

väggbeklädnad utan krav på saneringsåtgärder. PCB-in-

mässig risk kan vara att företagets sortiment innehåller

venteringar har gjorts och en mindre mängd har sanerats

produkter som av hälso- eller miljöskäl inte accepteras av

vid en anläggning i Sverige.

kunderna. Som leverantör har Beijer Alma möjligheter att
möta denna risk. Eftersom flertalet produkter tillverkas

Energikostnader

på uppdrag av kunderna måste utvecklingsarbetet ske i

Risken finns att kostnaden för energi stiger och väsentligt

samspel med dem. Vi följer kontinuerligt utvecklingen

påverkar lönsamheten på ett negativt sätt. I Beijer Alma

för att initiera utbyte av farliga ämnen, introducera mer

gäller detta framförallt inköp av el. För närvarande har

miljöanpassade komponenter samt utveckla nya pro-

prisutvecklingen på energi varit gynnsam ur koncernens

dukter. I hållbarhetsredovisningen ges flera exempel på

perspektiv. Långsiktigt kommer priserna med största

produkter som bidrar till miljönytta.

sannolikhet att stiga. Höjda skatter och avgifter på fossilbaserade bränslen kan också förväntas. I riskhanteringen

Affärsetik

ingår att Beijer Alma har ett koncernmål avseende ener-

Bristande affärsetik kan skada Beijer Almas rykte och

gieffektivisering samt att konkreta åtgärder genomförs

affärsverksamhet. Som framgår av informationen på

vid anläggningarna.

sidan 15 arbetar vi på olika sätt för att förebygga korruption och andra oegentligheter.

Klimatrelaterade risker
En av koncernens anläggningar ligger i ett område där

Mänskliga rättigheter

det kan förekomma extrema väderförhållanden. Det

Kränkande av mänskliga rättigheter i våra bolag eller

gäller Changzhou i Kina. Det är inte känt om klimatför-

hos leverantörerna kan skada koncernens rykte och

ändringen kan påverka situationen, men vi följer de risk-

affärsverksamhet. Beijer Almas uppförandekod gäller

och sårbarhetsanalyser som myndigheterna gör.

på samma sätt över hela världen. Genom information,

Klimatfrågorna är viktiga. På sidan 19 ges en översikt
av hur koncernen arbetar med att minska sitt koldiox-

utbildning, interna regelverk och uppföljning främjar vi
skyddet av mänskliga rättigheter.

idavtryck. Samtidigt gäller det att ha beredskap för hur
klimatförändringarna kan påverka verksamheten ur ett
ekonomiskt perspektiv. Det kan röra sig om skador på
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HÅLLBAR UTVECKLING OCH EKONOMI

Positiv ekonomisk utveckling
2015 blev det bästa året hittills för Beijer Almakoncernen. Tillväxten var

INVESTERINGAR I MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

samtidigt svag – i vissa fall negativ – i affärsområden som är beroende av

Luftrening och ventilation 64 %

industrikonjunkturen. Detta har dock kompenserats av andra områden

Förbättrad arbetsmiljö 21 %

som inte är konjunkturberoende, exempelvis Chassifjädrar i Lesjöfors och
kärnkraftskablar i Habia Cable. Utvecklingen visar på styrkan i koncer-

Övriga investeringar 14 %

nens affärsmodell, där Beijer Alma fokuserar på väldiversifierade verksamheter som levererar höga kundvärden. Lika viktigt är det att vara en
internationell spelare inom utvalda områden. Det ger möjlighet att växa
över tiden och sprider riskerna geografiskt. Nettoomsättningen uppgick till
3 522 (3 298) Mkr. Resultat före skatt blev 467 (424) Mkr. Rörelsemarginalen var stabil på en hög nivå och uppgick till 14 (13) procent.

KOSTNADER FÖR MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

Miljörelaterade kostnader och investeringar

Avfallshantering 45 %

Kostnaden för energi uppgick under året till 39,1 (38,6) Mkr, för vatten till

Administration 37 %

0,9 (0,6) Mkr och för avfallshantering till 2,4 (2,4) Mkr. Investeringarna i

Avgifter till myndigheter 3 %

miljö- och arbetsmiljöåtgärder var 14,2 (11,5) Mkr och dominerades av

ISO 14001 10 %

utrustningar för luftrening samt åtgärder i arbetsmiljön. De miljörelate-

Externa tjänster 4 %

rade kostnaderna uppgick till 5,3 (6,0) Mkr.

Drift av reningsanläggningar 1 %

Ekonomiskt värde för intressenter
Beijer Almas verksamhet skapar ett ekonomiskt värde som fördelas
mellan olika intressenter. Det rör sig exempelvis om leverantörer,
anställda, aktieägare, kreditgivare och samhället.

Intressent

Fördelat värde (MSEK)
2015

2014

2013

Kommentar

1 477

1 410

1 311

Anställda

966

868

851

Löner och förmåner

Aktieägare

286

256

241

Utdelning

11

11

12

Räntekostnader

113

104

96

Redovisad effektiv skatt koncern

Leverantörer

Kreditgivare
Samhället
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Ersättning för material och tjänster (råmaterial och förbrukningsmaterial)

Uppsala Stadsmission - med utsattheten i centrum
Det är de utsatta och resurssvaga som är i centrum för Uppsala Stadsmission. Via
mötesplatser och aktiviteter skapas gemenskap och sammanhang. Beijer Alma
har i flera år lämnat ekonomiskt stöd till denna verksamhet, som varje dag hjälper
mängder av människor till ett lite bättre liv.

Arbetsträning och arbetsinriktad rehabilitering, stöd till
våldsutsatta kvinnor, till nyanlända eller till dem med missbruksproblem. Listan kan göras lång över den hjälp och det
stöd som Uppsala Stadsmission erbjuder.
– En av våra mest kända öppna verksamheter är Mikaelsgården för vuxna människor som lever i någon form av
utanförskap. Det kan handla om hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra sociala problem. På Mikaelsgården
tar vi varje dag emot mellan 70 och 100 besökare. De kan
duscha, vila, värma sig, äta och känna gemenskap, berättar
Thomas Sonesson, ordförande för Uppsala Stadsmission.
– Flera av dem som besöker Mikaelsgården litar heller
inte på myndigheterna. Hos oss kan de få hjälp och stöd
i praktiska frågor och i kontakter med myndigheterna,
fortsätter han.
BREDD I VERKSAMHETEN

Uppsala Stadsmission har funnits i tio år. Förutom Mikaelsgården finns dagcentret Crossroads som är en stödverksamhet för människor från andra EU-länder. Stadsmissionen har även en kvinnobyrå för kvinnor som lever
eller har levt i en otrygg relation, en second handbutik
samt träffpunkten Gränden för den som kanske känner sig
ensam eller är arbetslös.
– Under 2015 har vi satsat på en ny typ av projekt. Det
är en Uppsalabok som företag kan köpa och ge bort som
julklapp, berättar Thomas Sonesson. Den heter »För en god
sak« och här träder människor fram som levt i hemlöshet
och utsatthet. Parallellt med deras berättelser delar restauranger i Uppsala med sig av recept och livshistorier.

BYGGA NÄTVERK

Bokförsäljningen beräknas ge Stadsmissionen cirka
800 000 kronor. Thomas Sonesson betonar att utsattheten ökar och att föreningar får större betydelse i en tid när
myndigheterna inte räcker till. Som ordförande lägger han
mycket tid på att hitta nya intäkter, inte minst genom att
bygga upp nätverk via företag i Uppsala med omnejd.
– Jag tycker man kan tala om ett trendbrott där intresset för utsattheten i det egna närområdet ökat, säger han.
För egen del vill vi fördjupa kontakterna med företagen och
även hitta mer långsiktiga samarbeten.
Beijer Alma har stöttat Uppsala Stadsmission ekonomiskt i flera år. Stödet har getts för ett år i taget. Han berättar också om företag som lagt de traditionella konferensaktiviteterna på hyllan. Istället för att genomföra kickoffen på
en kursgård ställer man upp som volontärer och sorterar
kläder på Stadsmissionen.
– Det här tror jag vi får se mer av i takt med att CSR-arbetet får en tydligare kommersiell koppling. Kunderna
förväntar sig att företagen de samarbetar med gör synliga
CSR-insatser. Exempelvis arbetar som volontärer i en verksamhet som vår. n
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LESJÖFORS
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LAND

BOLAG

AKTIVITET

Sverige

Stockholm Fjäder

En digital produktkatalog har tagits fram, vilket minskar pappersanvändningen och mängden avfall. Förbättrad arbetsmiljö genom
rening av luft som innehåller oljedimma.

Lesjöfors Banddetaljer

Återcertifiering enligt ISO 14001.

Lesjöfors Fjädrar AB

För att förebygga arbetsskador har medarbetarna tillgång till ett
nytt gym vid anläggningen.

Stece Fjädrar

Förbättrad styrning och övervakning av ugnarna ger ökad energieffektivitet.

Lesjöfors
Industrifjädrar

Koldioxidutsläppen minskade med 9 procent per ton levererad
produkt. Förbättrat system för att kartlägga olyckor och incidenter i
arbetsmiljön. Lesjöfors bidrar med chassifjädrar till en soldriven bil.

Lesjöfors AB

Tillgången till ett nytt gym vid anläggningen bidrar till minskade
arbetsskador. En Lesjöforsinnovation effektiviserar en ny Stirlingmotor för grön el.

Tyskland/
Slovakien

Stumpp+Schule

Uppgradering av målningsprocesserna och måleriet i Tyskland.
Energibesparing genom bättre isolering av fabrikslokalerna i
Slovakien.

Tyskland

S&P Federnwerk

Starkt fokus på arbetsmiljö och säkerhet.

Velleuer GmbH

Fortsatt arbete med åtgärder för bättre arbetsmiljö (klimat,
säkerhet). Minskad förbrukning av förpackningsmaterial och ökad
miljöhänsyn vid inköp av material.

Kina

Lesjöfors China

Ett omfattande projekt för säker arbetsmiljö genomfördes.
Förbättring av tvättprocessen ger minskad miljöpåverkan.

Lettland

Lesjöfors Springs

Analys av risker (brand, olyckor) och genomförande av relevanta
åtgärder. Bättre hantering av farligt avfall.

Lesjöfors Gas Springs

Installation av LED-belysning i lagerlokalerna.

Danmark

Lesjöfors A/S

Minskade utsläpp av koldioxid och minskat antal arbetsolyckor.

Slovakia

Centrum B

Inköp av mer energieffektiva ugnar. Åtgärder för att öka medarbetarnas trivsel och motivation.

HABIA CABLE

BEIJER TECH

LAND

BOLAG

AKTIVITET

Sverige

Habia Cable AB

Kraftigt minskad användning av lösningsmedel (VOC) och propan via
flytten av tillverkning till Kina. Förbättrad sortering och återvinning
av plastavfall, bland annat som en del i arbetet med Sex Sigma.

Polen

Habia Cable Sp zoo

Certifiering enligt ISO 14001 med många åtgärder för att uppfylla
kraven i standarden, exempelvis förbättrad hantering av avfall.

Kina

Habia Cable China

Den nyligen installerade reningsanläggningen för VOC ger en
bättre luftmiljö i Kina. Miljötillstånd för existerande produktion och
planerad expansion.

Sverige

Tebeco

Fortsatt användning av järnväg och kombitrafik ger minskade
utsläpp av koldioxid.

Beijer Industri

Minskad klimatpåverkan genom tågtransporter från Nederländerna,
bränslesnåla företagsbilar. Introduktion av miljöanpassade slipprodukter för metallbearbetning.

Karlebo Gjuteriteknik

Uppgradering av kontorslokaler och arbetsredskap.

Lundgrens Sverige AB

Installation av energieffektiv belysning i lagerbyggnaden i Sisjön.

Preben Z Jensen A/S

Installation av LED-belysning i arbetslokalerna.

Danmark

BEIJER TECH

Grönare sortiment och nyckelfärdig miljöanpassning
Nu utökar Beijer Industri sortimentet av miljövänliga produkter.
Med det menas exempelvis att produkterna eller tjänsterna kan
vara energibesparande.
– Men det kan också innebära att de har en mindre skadlig
effekt på hälsa och miljö. Att de med andra ord minskar kundernas ekologiska fotavtryck. Detta ligger i tiden och många
leverantörer har nu kommit så långt att slutförbrukaren även kan
se ekonomiska fördelar med att tänka om, säger Karin Wikander,
projekt- och utvecklingschef på Beijer Industri.
Först ut är ytbehandlingssegmentet. Hösten 2015 har Beijer
Industri lanserat en serie lamellsliprondeller. Produktserien
heter TRIMFIX® och är tillverkad i naturfiber istället för glasfiber.
Marknadsföringen av miljösortimentet görs under namnet »BE
GREEN«.

NYCKELFÄRDIGT – BRA FÖR MILJÖ

PMU:s arbete med nyckelfärdiga industrianläggningar är bra för
miljön. Att ta ett helhetsgrepp när en ny anläggning tar form ger
många fördelar.
– Vid en projektering samordnar vi allt från frakter, leveranser
och kundbesök för att minska miljöbelastningen och underlätta
för kunden, berättar Peter Johansson, vd för PMU.
– Dessutom kan vi redan på ritbordet utforma anläggningen
på ett sätt som ger miljövinster, det vill säga jämfört med om
många leverantörer är inblandande, fortsätter han.
Ett sådant område är energiåtervinning. I ett gjuteri alstras
stora mängder värme. Den kan tillvaratas och via en värmeväxlare
användas för att värma upp omklädningsrum eller andra delar av
anläggningen. På samma sätt kan PMU ta höjd för en effektiv
återvinning av sand. Erfarenheten visar att upp till 80 procent av
sanden kan återvinnas i ett gjuteri. n
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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 Nation-

Det är ett krav att organisationer som anslutit sig till

ernas initiativ för ansvarsfullt företagande, Global

Global Compact ska göra en årlig redovisning (Commu-

Compact. Genom Global Compact stöder Beijer Alma tio

nication on Progress; COP) av hur man uppfyller de tio

grundläggande principer inom mänskliga rättigheter,

principerna. Beijer Alma utgår då från informationen

arbetsvillkor, miljöhänsyn och motarbetande av korrup-

i årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen.

tion.

Tillsammans ger redovisningarna en rättvisande bild av
hur Beijer Alma stöder och följer Global Compacts principer. Läs mer om Global Compact på sidan 32 i hållbarhetsredovisningen.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

STATUS 2015

SIDA

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

6–7, 15

Arbetet med att utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete har vidareutvecklats. Några fall med kränkningar av
mänskliga rättigheter har inte rapporterats.

15–16

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.

15–17

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.

15–17

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.

15–17

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

Uppförandekoden är mycket tydlig avseende diskriminering 15–17
och jämställdhet. Några fall av diskriminering har inte
rapporterats. Formella jämställdhetsplaner finns vid cirka
en tredjedel av enheterna.

1.
Företagen ska stödja och
respektera internationellt
proklamerade mänskliga
rättigheter.
2.
Företag ska försäkra
sig om att de inte är
delaktiga i kränkningar
av mänskliga rättigheter.

ARBETSVILLKOR

MILJÖ

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

7.
Företagen ska stödja
försiktighetsprincipen vad
gäller miljörisker.
8.
Företagen ska ta initiativ
för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

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

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

Miljöledningssystemet ISO 14001 är ett viktigt verktyg i
17–19
arbetet att identifiera och förebygga risker. Alltfler enheter
inom koncernen certifieras. Vidare arbetar vi förebyggande,
bland annat genom installation av reningsutrustning, utfasning av farliga kemiska ämnen samt riskanalyser.
Det övergripande miljöansvaret ligger hos koncernled17–19
ningen. Prestanda rapporteras regelbundet till styrelsen.
Vidare samarbetar vi med universitet i hållbarhetsfrågor
och har deltagit i utvecklingen av den nya versionen av
ISO 14001. Hållbarhetsarbetet kommuniceras genom flera
typer av frivilliga redovisningar.
Inom koncernen finns ett antal goda exempel på utveckling av komponenter/produkter som bidrar till minskad
miljöpåverkan.

21, 26–27

Samtliga koncernbolag gör en årlig självutvärdering enligt
ett frågeformulär av hur arbetet mot korruption bedrivs.
Frågeformuläret är baserat på vägledande dokument från
Global Compact. Några överträdelser har inte rapporterats
eller upptäckts 2015. Totalt sett var bolagen i koncernen
mer aktiva än tidigare för att motverka korruption och
främja god affärsetik.

6, 15

29
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ARBETSRELATERAD SJUKDOM

skaper och påverkan på klimatet. Efterfrågan

miljöpåverkan som orsakas av organisationens

En arbetsrelaterad sjukdom orsakas av

på miljöanpassade köldmedier växer i världen.

verksamheter. Motsvarande gäller för kostnader inom arbetsmiljöområdet. Kostnaderna

långvarig exponering för en speciell arbetsmiljöfaktor, exempelvis buller, damm eller

HÅLLBAR UTVECKLING

omfattar bland annat administration, inköp

lösningsmedel.

Begreppet avser en utveckling som ”tillgodo-

av externa tjänster, avgifter till myndigheter,

ser dagens behov utan att äventyra kommande

underhåll av miljöledningssystem, avfallskost-

ARBETSRELATERAD SKADA

generationers möjligheter att tillgodose sina

nader samt kostnader för externa inspektioner

En arbetsrelaterad skada är en plötslig hän-

behov”. Hållbar utveckling omfattar ekologisk,

och revisioner.

delse (olycka) som kan hänföras till arbetet

social och ekonomisk hållbarhet.
MILJÖRELATERADE INVESTERINGAR

och som ger upphov till ett sår eller annan
skada. Typiska arbetsskador i Beijer Alma är

ISO 14001

Investeringar för att förebygga och minska

skador från maskiner och utrustning, fall och

Internationell standard kring miljöledningssys-

miljöpåverkan från koncernens verksamheter.

skador som orsakas av tunga lyft och repetitivt

tem som introducerades 1996. För närvarande

Motsvarande gäller för investeringar i bättre

arbete. Beijer Alma rapporterar arbetsrelate-

är drygt 325 000 organisationer i hela världen

arbetsmiljö.

rade skador som en olycka som orsakar mer än

certifierade enligt kraven i ISO 14001. En

en dags frånvaro (Lost Work Case; LWC).

uppdaterad version av standarden utkom 2015

NAFTA

(ISO 14001:2015).

Naftalen är en aromatisk kolväteförening

CDP

som används som lösningsmedel inom Habia

Carbon Disclosure Project är ett frivilligt

ISO 26000

system för redovisning av företagens klimat-

Internationell standard som ger vägledning

påverkan. Primär målgrupp är internationella

i hur organisationer kan hantera frågor som

PCB

investerare som kan utnyttja informationen

rör socialt ansvar. Standarden introducerades

Polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och

om klimatrisker i samband med investeringar

2010 och har varit styrande i utformningen av

hälsoskadliga industrikemikalier. Använd-

i olika bolag. Beijer Alma redovisar enligt CDP

Beijer Almas uppförandekod.

ningen av PCB förbjöds i Sverige 1972.

Cable.

Ämnena finns fortfarande kvar i miljön på

sedan 2013.
KOLDIOXID

grund av lång nedbrytningstid.

CSR/CR

Koldioxid (CO2) bildas vid alla processer där

Corporate Social Responsibility/Corporate

kolinnehållande material förbränns, exempel-

REACH

Responsibility är begrepp som innefattar hur

vis vid förbränning av fossila bränslen. Det är

Kemikalielagstiftning inom EU som syftar

företag arbetar med frågor som rör miljö, soci-

mycket troligt att koldioxiden ökar den globala

till säkrare hantering av kemikalier. Kemiska

alt ansvar, ekonomiskt ansvar och affärsetik.

uppvärmningen (växthuseffekten). Beijer Alma

ämnen ska registreras för en viss användning.

Begreppen används ofta med samma innebörd

redovisar koldioxidutsläpp från den direkta och

Särskilt farliga ämnen kan beläggas med

som begreppet ”hållbar utveckling”.

indirekta energianvändningen.

restriktioner.

COP

KONFLIKTMINERALER

ROHS

Communication On Progress är en årlig rapport

Tantal, tenn, guld och volfram kallas för

EU-lagstiftning som begränsar användningen

som överlämnas till Förenta Nationerna och

konfliktmineraler om de härrör från Demo-

av vissa miljö- och hälsofarliga ämnen.

som redovisar hur Beijer Alma arbetar med de

kratiska republiken Kongo och närliggande

tio principerna i Global Compact.

länder. Benämningen har uppkommit eftersom

SEX SIGMA

det pågår väpnade konflikter i regionen, där

Ett program och en filosofi för kvalitetsför-

ENERGIFÖRBRUKNING

gruvverksamheten ofta bidrar till fortsatta

bättringar i företag och organisationer. Tog sin

Beijer Alma redovisar både den direkta

konflikter och leder till brott mot mänskliga

början på Motorola 1987. Sex Sigma hämtar

energiförbrukningen (användning av bränslen

rättigheter.

mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit förhärs-

i egna energianläggningar) och den indirekta
förbrukningen (inköpt el och fjärrvärme).

KVÄVEOXIDER

kande i japanska industriföretag sedan andra

Gasformiga oxider (NOx) som bildas vid

världskriget.

5S

förbränningsprocesser genom oxidation av

En japansk metod för att skapa ordning och

kväve. Ämnena är skadliga för miljö och

reda på arbetsplatsen. Här ingår att sortera,

hälsa och orsakar bland annat försurning och

Svaveldioxid (SO2) bildas när petroleumpro-

systematisera, städa, standardisera och se till

övergödning.

dukter förbränns. Gasen bidrar till försurning

att ordningen hålls. 5S är en viktig del i Lean
Manufacturing.

SVAVELDIOXID

av vattendrag och mark. I högre koncentration
LEAN MANUFACTURING

är svaveldioxid skadlig för människors hälsa.

Systematisk metod för att hantera resurser på
GLOBAL COMPACT

ett effektivt sätt. Syftet med Lean är att identi-

UPPFÖRANDEKOD/CODE OF CONDUCT

Ett initiativ från Förenta Nationerna för

fiera alla faktorer i en produktionsprocess som

Riktlinjer för medarbetare kring affärsetik,

ansvarsfullt företagande. Deltagande orga-

inte skapar värde hos kunden.

miljö, arbetsförhållanden och socialt ansvar.

gande principer inom mänskliga rättigheter,

MILJÖASPEKT

VOC

arbetsvillkor, miljöhänsyn och motarbetande

De delar av en organisations aktiviteter,

Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile

av korruption.

produkter eller tjänster som samspelar med

Organic Compounds) som lätt förångas i

miljön.

rumstemperatur. Halten av lättflyktiga kolväten

nisationer åtar sig att stödja tio grundläg-

HCFC/HFC

i luften har negativa hälso- och miljöeffek-

Köldmedier som klorfluorkarboner (CFC) och

MILJÖRELATERADE KOSTNADER

ter, bland annat bidrar de till bildandet av

klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter

Kostnader som kan hänföras till åtgärder

marknära ozon.

på miljön genom deras ozonnedbrytande egen-

för att förebygga, minska eller återställa
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Beijer Alma anslutet till Global Compact
Under 2015 har Beijer Alma anslutit sig till FN Global Compact. Detta är världens
största initiativ inom hållbar utveckling. Med anslutningen följer att hållbarhetsarbetet varje år redovisas till FN och till de egna intressenterna.

Det var den tidigare FN-chefen Kofi Annan som 1999 tog

TUFFA KRAV

initiativ till Global Compact. Det vänder sig till näringsli-

Global Compact har en egen logotype som företagen kan

vet och baseras på tio principer om mänskliga rättigheter,

använda för att profilera sitt hållbarhetsarbete. Själva

miljö, korruption och arbetsrätt. Företagen ansluter sig

redovisningen görs i form av en årsrapport till FN och till

frivilligt och förväntas då redovisa hur de arbetar med de

företagets intressenter. Rapporten går att koppla till Global

olika principerna och vilka framsteg som görs.

Reporting Initiative (GRI) eller andra standarder och riktlin-

– Anslutningen kan fungera som ett kvitto på företagets
ansvarstagande. Via de tio principerna är det enklare att

jer som hållbarhetsredovisningar kan bygga på.
– Men kraven är tuffa, poängterar Torbjörn Brorson. De

kommunicera vad som görs, både internt och externt, säger

som inte sköter sin redovisning kastas ut. FN informerar dess-

Torbjörn Brorson, rådgivare i CSR-frågor och adjungerad

utom om vilka företag som inte längre lever upp till kraven.

professor vid International Institute for Industrial Environmental Economics vid Lunds Universitet.
– En annan fördel kan vara att företagen drar nytta av

GLOBALA UTVECKLINGSMÅL

Alla kan vara med och i dagsläget beräknas ungefär 8 000

innehållet i Global Compact för att vidareutveckla sina

företag över hela världen vara anslutna. De tio principerna

uppförandekoder och riktlinjer, fortsätter han.

grundar sig på FN-konventioner, exempelvis deklarationen

Det finns ingen oberoende kontroll av att företag verkligen

om mänskliga rättigheter samt konventionen mot korrup-

uppfyller sina löften. Istället bygger Global Compact på det

tion. Numera ansluter också de 17 globala utvecklingsmål

som kallas offentlig insyn, öppenhet och upplyst självintresse.

som FN presenterade hösten 2015.
Det finns även särskilda nordiska och nationella nätverk
för Global Compact. De erbjuder utbildningar och seminarier som ska bidra till att förbättra kunskapsutbytet mellan
företagen. Beijer Alma kommer att lämna in sin första
årsrapport till FN i mitten av 2016. n
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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).
Alla enheter som tillhörde Beijer Alma 2015 ingår i redovisningen.
Sammanlagt har 30 enheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Polen, Slovakien, Tyskland, Storbritannien, USA och Kina bidragit
med data.
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.

GRAFISK DESIGN OCH PRODUKTION WALDTON DESIGN.
TEXT FREDRIK LILIEBLAD OCH TORBJÖRN BRORSON.
FOTO DANIEL HERTZELL (PRODUKT OCH MILJÖBILDER), PETER PHILLIPS (PORTRÄTT BERTIL PERSSON).

33

Beijer Alma AB (publ)
Beijer Org
Alma
(publ)
nr AB
556229-7480
Org nrForumgallerian,
556229-7480 Dragarbrunnsgatan 45
Forumgallerian,
Box 1747,Dragarbrunnsgatan
751 47 Uppsala 45
Box 1747,
751
47 Uppsala
Telefon
018-15
71 60
TelefonTelefax
018-15
71 6089 87
018-15
TelefaxE-post
018-15
89 87
info@beijeralma.se
E-postbeijeralma.se
info@beijeralma.se
beijeralma.se

