HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017 BEIJER ALMA

Beijer Alma är en internationell industrigrupp med cirka
2 300 medarbetare som arbetar på mer än 60 marknader.
Verksamheten inriktas på komponenttillverkning
(Lesjöfors och Habia Cable) och industrihandel (Beijer
Tech). Lesjöfors, Habia och Beijer Tech har marknadsledande positioner i flera kundsegment. Beijer Alma har
också starka internationella positioner inom industrioch chassifjädrar samt inom kablar till mobil telekom
och kärnkraft.
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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BÄSTA ÅRET HITTILLS.

Vinsten per aktie blev 12,89 kr.

Beijer Alma fortsätter att utvecklas

väl. År 2017 var det bästa året hittills för koncernen, både

gällande fakturering och resultat. Inom hållbar utveckling
var det fokus på energi, klimat, avfall, arbetsmiljö, ISO

14001, miljöanpassad produktutveckling samt engagemang i samhället.

CERTIFIERING.

Målet är att certifierade miljö-

ledningssystem ska finnas överallt där det är

FAKTURERING.

Faktureringen ökade med 13 procent till

relevant. 76 procent av enheterna är certifierade och
fyra enheter planerar certifiering inom cirka ett år.

3 971Mkr (3 528).

MILJÖNYTTA
MILJÖANPASSADE PRODUKTER.

Beijer Almas produkter gör miljönytta hos kunderna. Det rör sig om allt från

ergonomiska brandslangar, kablar till elmotorcyklar och fjäderkomponenter till vindkraftverk och solpaneler.

Teach for Sweden
SAMHÄLLSENGAGEMANG.

Beijer Alma stödjer Teach for Sweden ekonomiskt. Organisationen rekryterar lärare på nya

sätt, främst i naturvetenskapliga ämnen till skolor i socialt utsatta områden.

LED 222
ENERGI.

Ökad användning av LED-belysning, samt

investeringar i mer energieffektiv produktionsutrustning
och infrastruktur är bra för både klimatet och ekonomin.

LEVERANTÖRER.

Under 2017 utvärderades 222

leverantörer avseende hållbar utveckling.

KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Hållbarhetsarbete som skapar
mervärde
Hållbar utveckling har blivit ett allt viktigare område för Beijer Alma och för våra
olika intressenter. Det förutsätts att vi bedriver ett ansvarsfullt företagande samt
att mål och resultat redovisas på ett transparent sätt. Vi kan också konstatera att
intresset för hållbara produkter och tjänster ökat på senare år – inte minst vad
gäller minskat koldioxidavtryck.

I det strategiska och vardagliga arbetet utgår vi från

samhällsutveckling kommer att ge en bättre miljö

Beijer Almas uppförandekod. Koden bygger på grund-

och bättre levnadsvillkor för alltfler människor. Vi är

principerna i Global Compact. Genom att koppla våra

också övertygade om att Beijer Alma kan göra skillnad

mål för hållbar utveckling till de Globala Målen och till

och att vårt framåtriktade arbete på olika sätt skapar

Agenda 2030 sätter vi in våra ambitioner i ett globalt

affärsnytta. Du hittar flera goda exempel på just detta i

perspektiv.

hållbarhetsredovisningen.

Över hela världen genomför våra bolag kontinuerligt
stora och små förbättringar. Här är några intressanta
exempel från 2017:
■■

Vi arbetar systematiskt med att använda energin på
ett allt effektivare sätt. Åtgärderna omfattar bland
annat installation av energieffektivare belysning och

Jan Blomén, tf vd och koncernchef i Beijer Alma under

produktionsutrustningar samt förbättrad produktions-

november 2017 till och med februari 2018.

planering. Åtgärderna bidrar till en bättre ekonomi och
till att koncernens koldioxidavtryck minskar.
■■

Våra bolag utvecklar medarbetarna och vidtar åtgärder
för att skapa säkra arbetsplatser. Det rör sig om utbildning i förbättringsmetodiken Six Sigma, ergonomiska
åtgärder, bullerdämpning, hälsoundersökningar och

Henrik Perbeck, vd och koncernchef i Beijer Alma från

mycket annat. Under året vann dessutom vår fabrik i

och med mars 2018.

Polen första pris i den regionala tävlingen “Employer
– organizer of safe work 2017”.
■■

Engagemanget i samhället är viktigt för oss och här
stödjer vi ideella organisationer som Stadsmissionen
och Teach For Sweden. Koncernbolagen deltar också i
olika lokala projekt, exempelvis arbetsträning för långtidsarbetslösa, samarbeten med skolor och universitet
samt stöd till idrott, hälsovård och kultur.

Hållbarhetsredovisningen ger aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter möjlighet att på ett öppet
sätt ta del av resultaten av arbetet med hållbar utveckling. Detta gäller både framsteg och motgångar och vi
kan konstatera att det krävs ytterligare insatser för att
uppnå flera av de långsiktiga koncernmålen. Redovisningen visar även hur Beijer Alma uppfyller den nya
lagstiftningen om obligatorisk hållbarhetsredovisning
för stora företag. Den visar dessutom hur vi uppfyller de
tio principerna i Global Compact.
Under 2018 ska vårt hållbarhetsarbete fortsätta
att skapa värde för koncernens intressenter. Vi är
övertygade om att fokuseringen på en mer hållbar
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

Effektivare resursanvändning
Inom Beijer Alma används naturresurser som energi och vatten samt råvaror,
kemiska ämnen och insatsmaterial i en betydande omfattning. Effektivare
användning av resurserna minskar både miljöpåverkan och kostnader. Viktiga
delar i detta arbete är insatser för ökad användning av förnybara resurser och
återvunnet material.

Energi
Mål för hållbar utveckling
Inom energiområdet har Beijer Alma infört ett koncernövergripande mål.
Målet utgår från energianvändningen under 2012/2013 och 2018 ska
energianvändningen ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal används
GWh/Mkr i nettoomsättning. Koncernens enheter är ansvariga för att

Beijer Almas mål är kopplat till FN:s Globala
mål.

införa egna mål och handlingsplaner som bidrar till koncernmålet.
Utfall och möjlighet att nå målet
I ett femårsperspektiv har koncernen vuxit i antal enheter och produktionsvolym. Den totala energianvändningen har ökat med cirka
25 procent, men samtidigt har nyckeltalet förblivit i stort sett oförändrat.
Energikartläggningar och tekniska åtgärder har alltså bidragit till ökad

Oförändrad situation.

energieffektivitet, men inom den angivna tidsramen är målet sannolikt
inte möjligt att uppnå.
Energianvändningen 2017

ENERGIANVÄNDNING

Ökad produktion resulterade i ökad energianvändning. Den sammanlagda

GWh

energianvändningen uppgick till 62,9 (57,5) GWh. Mest energi användes
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vid anläggningarna i Sverige, Kina och Tyskland. Ungefär 75 (78) procent
av energin utgjordes av indirekt energi, huvudsakligen elektricitet. Direkt
energi i form av fossila bränslen (olja, naturgas, propan) användes till
uppvärmning, processugnar och trucktransporter. Biobränslen och el från
förnybara källor utgjorde 16 (10) procent av energianvändningen.
Ständiga förbättringar
Åtgärderna för att spara energi omfattade energikartläggningar, installa-
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tion av energieffektivare produktionsutrustning, infrastruktur och annan
teknisk utrustning. Andra åtgärder omfattade energisnålare belysning
(LED-lampor, rörelsedetektorer), ventilation och uppvärmning.

ANDEL AV TOTAL ENERGIANVÄNDNING

I fokus 2018

Lesjöfors 71 %

Arbetet med energieffektivisering innebär sällan några dramatiska
förändringar, förutom när ny utrustning eller ny teknik införs. Nya
byggnader, ventilationssystem och infrastruktur kan också bidra till att
minska energianvändningen. Under 2018 fortsätter effektiviseringsarbetet. Fler energikartläggningar enligt EU:s Energieffektiviseringsdirektiv kommer att genomföras. Vi bedömer att kartläggningarna ska
resultera i konstruktiva åtgärder.
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Habia Cable 23 %
Beijer Tech 6 %

ENERGIKARTLÄGGNING

EFFEKTIVARE
ENERGIANVÄNDNING

Vatten
Användningen av vatten uppgick till 42 900 (36 700) m3 och utgjordes
huvudsakligen av kommunalt vatten. Vatten används till kylning,
produktionsprocesser, städning och sanitära ändamål. System för åter-

VATTENANVÄNDNING
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användning av process- och kylvatten finns vid flera enheter. En läckande
ledning resulterade i en betydande ökning av vattenförbrukningen i Kina.
Läckaget åtgärdades och förbrukningen ligger därefter på normal nivå.
Utsläppen av föroreningar till vatten var mycket begränsade och bestod
huvudsakligen av sanitärt avloppsvatten. I stort sett alla enheter är
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anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Några utnyttjar septiktankar
för behandling av sanitärt avloppsvatten.
ANDEL AV TOTAL VATTENANVÄNDNING

Råvaror och kemiska ämnen
Under 2017 användes cirka 29 200 (26 900) ton metaller, 1 460 (1 270)
ton plaster och 223 (175) ton kemiska ämnen, framförallt lösningsme-

Lesjöfors 52 %
Habia Cable 43 %
Beijer Tech 6 %

del (nafta) som används i Habia Cables tillverkning i Kina och Tyskland.
Arbetet med att ersätta farliga kemiska ämnen fortsatte och fem ämnen
fasades ut. I koncernen används fortfarande något enstaka kemiskt ämne
som är aktuellt för utfasning. Så här långt har det varit svårt att hitta lämpliga ersättningskemikalier.
Intresset för så kallade ”konfliktmineraler” (se ordförklaringar) var
fortsatt högt. Kunderna vill ha garantier för att dessa ämnen inte förekommer i koncernens produkter. Vid sju enheter inom Beijer Alma används
metaller som är klassade som konfliktmineral. Rutiner finns på plats för
att säkerställa att sådana metaller inte har sitt ursprung i länder där det
pågår väpnade konflikter.
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

ENERGIMÅL

RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

Avfall och systematiskt miljöarbete
Avfallsfrågorna är viktiga och förbättrad källsortering , minskade kassationer och
ökad återvinning finns på agendan i de flesta koncernbolagen. Med tanke på den
stora användningen av metaller är återvinning ett område där bolagen inom
Lesjöfors nått långt. Systematiken i ISO 14001 genomsyrar koncernens miljöarbete,
inte minst vad gäller minimering av avfall.

Avfall
Mål för hållbar utveckling
Inom avfallsområdet har Beijer Alma infört ett koncernövergripande mål.
Målet utgår från avfallsmängden under 2012/2013 och 2018 ska mängden
avfall ha minskat med 10 procent. Som nyckeltal används ton avfall/Mkr i
nettoomsättning. Koncernens enheter är ansvariga för att införa egna mål

Beijer Almas mål är kopplat till FN:s Globala
mål.

och handlingsplaner som bidrar till koncernmålet.
Utfall och möjligheten att nå målet
I ett femårsperspektiv har den totala mängden avfall ökat med cirka
30 procent. Detta är orsakat av ökad produktionsvolym och fler anläggningar. Huvuddelen av avfallet utgörs av metaller som återvinns i optimerade system med relativt liten förbättringspotential. Vad gäller andra typer

Oförändrad situation.

av avfall genomförs kontinuerliga åtgärder för att bland annat minska
kassationerna, förbättra källsorteringen och öka materialåtervinningen.
Detta återspeglas i att nyckeltalet jämfört med basåret varit i stort sett
oförändrat, trots att mängden avfall har ökat. Inom den angivna tidsramen
är målet om minskning av avfallet sannolikt inte möjligt att uppnå.
Avfallshanteringen 2017
Under året var den sammanlagda avfallsmängden 3 470 (3 100) ton.
Cirka 90 (90) procent av avfallet återvanns som material eller energi.
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Cirka 2 160 (1 800) ton metaller återvanns. Ungefär 5 (5) procent utgjordes
av farligt avfall som omhändertogs av godkända avfallsbehandlare.
Ständiga förbättringar
De viktigaste förbättringsåtgärderna inriktades på att minska kassa-
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tionerna, förbättra källsorteringen och öka återanvändningen av förpackningsmaterial. Vid flera anläggningar bidrog initiativ som Six Sigma,
Lean Manufacturing och 5S till bättre resursanvändning, effektivare
produktion och minskade avfallsmängder. Habia Cable i Söderfors har

ANDEL AV TOTAL AVFALLSMÄNGD

under de senaste åren gjort många framsteg. Genom att sätta ett värde på
avfallet i relation till produktionskostnaderna ökar intresset för före-

Lesjöfors 77 %

byggande åtgärder. Samtidigt har företagets kvalitetstekniker fått en viktig

Habia Cable 20 %

funktion i att förebygga kassationer och avfall.

Beijer Tech 3 %

I fokus 2018
Aktiviteterna för att minska kassationerna och avfallsmängderna kommer
att fortsätta. Många av enheterna har egna mål och indikatorer och följer
utvecklingen av avfallet i detalj.

10

0

BÄTTRE
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

MINSKADE
KASSATIONER

MINSKAD
AVFALLSMÄNGD

Systematiskt miljöarbete
Standarden för miljöledningssystem ISO 14001 introducerades 1996 och
den senaste uppdateringen publicerades 2015. Att införa certifierade
miljöledningssystem är en del av Beijer Almas strategi för hållbar
utveckling. ISO 14001 ger systematik i miljöarbetet och syftar till ständiga
förbättringar. Målsättningen är att alla produktionsenheter ska vara

Beijer Almas mål är kopplat till FN:s Globala
mål.

certifierade. Det gäller även andra verksamheter där det är relevant med
ett miljöcertifikat, exempelvis vid de större enheterna inom Beijer Tech.
För närvarande är 22 (23) enheter certifierade. Ytterligare fyra bolag
arbetar med att införa miljöledningssystemet. För att möta de nya kraven i
ISO 14001:2015 pågår uppdateringarna av systemen. Tolv bolag har redan
genomfört uppdateringen. Övriga kommer att göra detta under 2018.
Interna och externa miljörevisioner är en del av det kontinuerliga
arbetet med att kontrollera och förbättra miljöledningssystem. I Beijer

Positiv trend, goda möjligheter att uppnå
målet.

Alma finns drygt 75 (50) interna miljörevisorer som under året gjorde
37 (31) miljörevisioner. Vid 20 (22) tillfällen blev anläggningarna granskade av externa certifieringsrevisorer. Ett bolag i Kina har temporärt
förlorat sitt certifikat, men tillämpar fortsättningsvis rutinerna i ISO 14001.
Inhibitionen av certifikatet är kopplat till förändringar i den kinesiska

ISO 14001-CERTIFIERADE ENHETER
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

Minskad miljöpåverkan
Att minska påverkan på klimatet och effekterna av klimatförändringarna är en stor
utmaning för samhället. Beijer Almas utsläpp av klimatgaser orsakas framförallt
av användningen av fossila bränslen för processer och uppvärmning. Utsläpp
uppstår även vid transporter, framställning av råvaror, i användningen av koncernens produkter samt vid avfallshanteringen.

Utsläpp av koldioxid
Mål för hållbar utveckling
För att minska klimatpåverkan har Beijer Alma infört ett koncernövergripande mål. Målet utgår från utsläppen av koldioxid från energianvändningen under 2012/2013 och 2018 ska utsläppen ha minskat med
10 procent. Som nyckeltal används ton koldioxid/Mkr i nettoomsättning.

Beijer Almas mål är kopplat till FN:s Globala
mål.

Koncernens enheter är ansvariga för att införa egna mål och handlingsplaner som bidrar till koncernmålet.
Utfall och möjligheten att nå målet
I ett femårsperspektiv har de sammanlagda utsläppen av koldioxid ökat
med cirka 25 procent. Detta är kopplat till ökad produktion och därmed
ökad energianvändning. Inköp av grön el, användning av biobränslen och

Oförändrad situation.

energieffektivisering har begränsat ökningen av koldioxidavtrycket.
De positiva åtgärderna motverkas dock av ökad energianvändning,
framförallt i länder med kolbaserad elproduktion. Nyckeltalet är i stort
sett oförändrat och inom den angivna tidsramen är målet sannolikt inte

UTSLÄPP KOLDIOXID

möjligt att uppnå.
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Utsläppen av koldioxid uppgick till 16 100 (16 700) ton, varav 77 (82)
procent var indirekta utsläpp från inköpt elenergi. De direkta utsläppen
orsakades huvudsakligen av användningen av propan i ugnar för bearbetning av metaller till fjädrar. Cirka 75 (68) procent av de indirekta utsläppen
av koldioxid uppstod i samband med inköp av el i Tyskland och i Kina.
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Ständiga förbättringar
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Ökade inköp av grön el och målinriktade energieffektiviseringsåtgärder
bidrar till att utsläppen av fossil koldioxid minskar.

ANDEL AV TOTAL KOLDIOXIDUTSLÄPP

I fokus 2018
Ett viktigt verktyg för att minska koncernens koldioxidavtryck är energi-

Lesjöfors 60 %

effektivisering och övergång till fossilfri energi. Det finns också en

Habia Cable 39,5 %

betydande potential i Europa att köpa in ytterligare grön el. Det finns

Beijer Tech 0,5 %

även anledning att granska klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och
exempelvis kartlägga transporternas utsläpp.
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MINSKAD ANVÄNDNING
AV FOSSIL ENERGI

MINSKADE
KOLDIOXIDUTSLÄPP

Utsläpp från 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 rutter,
användning av videokonferenser och fler tågtransporter. Sammanlagt
inrapporterades cirka 10 ton minskade koldioxidutsläpp av några av
bolagen inom Beijer Tech.
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Andra utsläpp till atmosfären
Utsläppen av lösningsmedel (VOC) uppgick till 14,5 (12,0) ton. I ett fem-
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ANDEL AV TOTALA VOC-UTSLÄPP

årsperspektiv har VOC-utsläppen minskat betydligt. Den viktigaste åtgärden har varit installation av effektiv reningsutrustning vid Habia Cables
anläggning i Kina. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft var
mycket låga och uppgick till mindre än 1 ton. Den installerade mängden
av köldmedier (CFC/HCFC) var cirka 0,1 ton. Det inträffade inte några

Lesjöfors 27 %
Habia Cable 73 %
Beijer Tech 0 %

utsläpp av köldmedier till atmosfären.
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

ENERGIEFFEKTIVISERING

RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

Säker och utvecklande arbetsmiljö
För att attrahera och behålla medarbetare visar vi att miljö, arbetsmiljö, socialt
ansvar och god affärsetik är en del av Beijer Almas grundläggande värderingar.
Vi ska helt enkelt vara ett bra företag att arbeta i och att samarbeta med. Samma
regler och värderingar gäller för alla koncernens enheter över hela världen.
Att respektera mänskliga rättigheter och bidra till en säker och utvecklande arbetsmiljö är något som förväntas av alla medarbetare.

Hälsa och säkerhet
Mål för hållbar utveckling
Det koncernövergripande målet fastställdes 2014 och anger att Beijer Alma
har en nollvision för arbetsplatsolyckor samt att olycksfrekvensen ska
minska. Varje enhet ska införa egna mål som rör hälsa och säkerhet samt
införa system för att registrera incidenter i arbetsmiljön (tillbud eller ”near

Beijer Almas mål är kopplat till FN:s Globala
mål.

misses”).
Utfall och möjlighet att nå målet
Trots utbildningsinsatser och annat förebyggande arbete, samt system för
registrering av incidenter, kan vi inte konstatera någon nedåtgående trend
i antalet arbetsolyckor. Sett ur ett femårsperspektiv varierar olycksfallsfrekvensen mellan 12 och 19 olycksfall per miljon arbetade timmar, vilket i ett

Negativ trend,

industriellt perspektiv är förhållandevis högt. För att nå målet krävs fortsatta
systematiska satsningar på arbetsmiljöområdet.
Arbetsmiljöarbetet 2017
Under 2017 var kort- och långtidsfrånvaron fortsatt låg och uppgick till
2,2 (2,3) respektive 1,4 (2,0) procent. Det inträffade 63 (55) arbetsolyckor
som resulterade i mer än en dags frånvaro (Lost Work Case, LWC). Orsa-

ARBETSOLYCKOR MED FRÅNVARO
Antal förlorade
arbetsdagar*
20

Antal arbetsolyckor
med frånvaro*
125

ken till skadorna var maskiner, utrustningar, ergonomiska faktorer (tunga
lyft, repetitivt arbete), fallolyckor och andra orsaker. Under året var det en
markant ökning av olycksfall med koppling till ergonomiska faktorer. Antalet

100

16

75

12

50

8

25

4

förlorade arbetsdagar (Lost Work Days; LWD) orsakade av olyckor uppgick
till 502 (254) dagar. Jämfört med övriga dotterbolag var antalet olyckor högt i
Lesjöfors. Habia hade få olyckor, men dessa orsakade sammanlagt en relativt
lång frånvaro. Beijer Tech var i stort sett förskonat från olyckor i arbetsmiljön.
Under året rapporterades cirka 169 (350) incidenter i arbetsmiljön. Syftet

0

med registreringen av ”near misses” är att på ett tidigt stadium upptäcka
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* per miljon arbetade timmar

faror och vidta förebyggande åtgärder. De vanligaste incidenterna rör
samma typ av arbetsmiljöfaktorer som visar sig i statistiken för olycksfall.
ORSAKER TILL ARBETSOLYCKOR

Ständiga förbättringar
De förebyggande insatserna omfattar systematiska riskanalyser, arbets-

Skador av maskiner och
utrustningar 25 %

miljömätningar, utbildning, skyddsronder, och investeringar i tekniska

Fall 17 %

åtgärder. Skyddskommittéer finns vid 23 enheter. Vid de minsta enheterna

Tunga lyft och
repetitiva arbeten 51 %

drivs arbetsmiljöarbetet på annat sätt. I drygt 80 procent av bolagen genom-

Energi 3 %

fördes 2017 arbetsmiljö- och hälsoundersökningar, exempelvis buller- och

Övrigt 4 %

stoftmätningar, allmänna hälsokontroller, riskanalyser samt genomgångar
av kemikalieanvändningen.
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INCIDENTRAPPORTERING OCH
UPPFÖLJNNG

RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

RISKANALYSER
OCH FÖREBYGGANDE
ÅTGÄRDER

MINSKAT ANTAL
OLYCKOR

I fokus 2018
Hälsa och säkerhet på arbetsplatserna kräver fortsatt hög uppmärksamhet. Detta gäller bland annat utbildning, kulturella frågor och tekniska
lösningar. Incidentrapporteringssystemen behöver förankras på ett
starkare sätt i ett antal av koncernbolagen.

Medarbetare i 18 länder
Beijer Almas 2 544 (2 340) medarbetare finns i 18 (17) länder med olika
kulturell, geografisk och politisk bakgrund. Ungefär 36 (36) procent
arbetar i lågkostnadsländer och 19 (19) procent är anställda i Kina,
Singapore och Thailand. Flest anställda finns i Sverige, Tyskland och Kina.
Andelen kvinnor är 31 (21) procent. I bolagets styrelse är andelen 29 (38)
procent. Det finns inga kvinnor i koncernens högsta ledning, men ledningen för de enskilda enheterna består till 27 (25) procent av kvinnliga
medarbetare. Sammanlagt ingår 43 (38) kvinnor i ledningsgrupper som
rapporterar direkt till respektive bolags vd.

MEDARBETARE GEOGRAFISK
SPRIDNINDG
Sverige 29 %
Danmark 3 %
Tyskland 19 %
Polen 3 %
Singapore 2 %
Slovakien 7 %
Lettland 5 %
Storbritannien 9 %
Kina 16 %
Övriga 7 %

I enlighet med Global Compact uppmuntrar vi mångfald och tar
avstånd från alla former av diskriminering. Årets redovisning visar inte
på några missförhållanden, incidenter eller ”whistleblowing” vad gäller
mänskliga rättigheter. Jämställdhetsfrågorna hanteras decentraliserat vid
enheterna.
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 hälften av
enheterna omfattas flertalet medarbetare av kollektivavtal.
Ett verktyg är regelbundna utvärderingar av hur medarbetare ser
på sin arbetsplats. Under 2017 genomfördes undersökningar vid 15 (9)
enheter. Majoriteten var nöjda med arbetet, men det framkom synpunkter
på intern kommunikation, prioritering av projekt samt på arbetsmiljön.
Fler än 1 100 (900) medarbetare deltog i utvecklingssamtal eller andra
utvärderingar av arbetsinsatsen. Vid en handfull av bolagen finns
belöningssystem för enskilda individer, där frågor om miljö och arbetsmiljö är grundläggande kriterier.
Under 2017 genomfördes ungefär 37 500 (18 400) utbildningstimmar.
Det motsvarar cirka 15 (8) timmar per anställd. Antalet utbildningstimmar
inom miljö, säkerhet och hälsa uppgick till 4,4 (2,0) per anställd.
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RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

God samhällsmedborgare
De tio principerna i FN Global Compact bidrar till att sätta fokus på områden som är
viktiga för oss och våra intressenter – minskad miljöpåverkan, säkra arbetsplatser,
respekt för mänskliga rättigheter och sunda affärsprinciper. Vi engagerar oss i de
samhällen där vi verkar och deltar i nätverk och projekt med olika intressenter.

Ökat samhällsengagemang
Mål för hållbar utveckling
Vi ska under perioden 2015–2018 öka vårt samhällsengagemang. Det
kan exempelvis innebära fler kontakter och samarbeten med skolor och
universitet. Ökat samhällsengagemang kan även handla om att vi ger
ekonomiska eller andra bidrag till områden som stödjer hållbar utveck-

Beijer Almas mål är kopplade till FN:s
Globala mål.

ling, exempelvis miljö, hälsa, kultur, etik, sport och sociala aktiviteter.
Utfall och möjlighet att nå målet
I ett femårsperspektiv har Beijer Alma ökat engagemanget i ideella verksamheter, bland annat genom stöd till utsatta människor och till utbildning av lärare inom naturvetenskapliga ämnen. På lokal nivå samverkar
bolagen med skolor och universitet samt bidrar till idrottsklubbar, hälsovård och kultur. Utvecklingen är positiv och målet är möjligt att uppnå.
Samhällsengagemang 2017
Under året samverkade vi med skolor, högskolor och universitet. Flera
hundra elever gjorde studiebesök i verksamheterna, där ett av syftena var
att öka förståelsen för att arbeta inom näringslivet. Vi samverkade med
tekniska högskolor kring bland annat miljöteknik. En handfull studenter
gjorde praktik vid koncernens bolag. Engagemanget i Stadsmissionen,
Teach for Sweden och andra ideella organisationer utvecklades vidare. Läs
mer om detta på sidorna 38–41.
Ständiga förbättringar
Flera av Beijer Almas enheter har under senare år blivit mer aktiva i sina
kontakter med skolor och universitet. På kort och lång sikt gynnar aktiviteterna utbildningsväsendet, studenterna och koncernen.
I fokus 2018
Engagemanget i samhället har en lång tradition inom Beijer Alma och
kommer att fortsätta att utvecklas – både inom moderbolaget och på lokal
nivå. En viktig drivkraft är att säkerställa kompetens och framtida rekrytering av medarbetare.
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Positiv trend, goda möjligheter att uppnå
målet.

SAMVERKAN MED
UTBILDNINGSINSTITUTIONER

RESULTATET AV HÅLLBARHETSARBETET

STÖD TILL IDEELLA
VERKSAMHETER

SAMHÄLLSNYTTA
OCH ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE

God affärsetik
Uppförandekod och uppföljning
Arbetet mot korruption baseras på fortsatt utbildning i uppförandekoden,
nolltolerans mot mutor, sanktionssystem för överträdelser samt riktlinjer gällande storleken på gåvor och affärsrepresentation. Vi använder
ledningssystem, information, diskussioner och ekonomisk uppföljning
för att förebygga korruption. Beijer Almas uppförandekod används i stor
utsträckning för att kommunicera våra värderingar till leverantörer och
kunder.
Som en del av hållbarhetsredovisningen görs årliga genomgångar av
hur koncernbolagen arbetat för att motverka korruption och främja god
affärsetik. Det görs via en självdeklaration där ledningen i varje bolag
beskriver årets aktiviteter genom att ta ställning till ett tjugofemtal frågor.
Frågorna baseras på riktlinjer från Global Compact. Årets genomgång
visar på bra engagemang hos bolagen samt att uppförandekoden inte
överträtts. Arbetet mot korruption baseras på fortsatt utbildning i uppförandekoden (framförallt med inriktning på nya medarbetare), nolltolerans
mot mutor, sanktionssystem för överträdelser samt på interna riktlinjer
gällande storleken på gåvor och affärsrepresentation.
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HÅLLBAR UTVECKLING OCH EKONOMI

Hållbar utveckling
och ekonomi

EKONOMISKT VÄRDESKAPANDE. Hållbarhetsarbetet ingår i det ekonomiska värdeskapandet för Beijer Alma och bidrar

samtidigt till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsredovisningen kan ses som en integrerad rapport som dels ger information om förhållandet mellan finansiella och icke-finansiella resultat, dels visar hur koncernens strategi, styrning och
resultat kan skapa värde för intressenterna.

Miljö- och energirelaterade kostnader
MILJÖ- OCH ENERGIRELATERADE KOSTNADER.

De miljörelaterade kostnaderna uppgick till 4,9 (6,0) Mkr. Kostnaden för

energi uppgick under året till 47,9 (41,6) Mkr, för vatten till 0,9 (0,9) Mkr och för avfallshantering till 1,3 (2,2) Mkr.

8,0
INVESTERINGARNA

i miljö- och arbetsmiljöåt-

Investeringar i miljö
och arbetsmiljö
Energieffektivisering 3 %
Luftrening 10 %

gärder var 8,0 (9,8) Mkr och dominerades av

Avloppsrening 6 %

åtgärder för förbättrad arbetsmiljö.

Förbättrad arbetsmiljö 75 %
Övriga investeringar 4 %

528 13,3
RÖRELSERESULTAT. Rörelseresultat ökade till 528 Mkr (455).
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RÖRELSEMARGINAL. Rörelsemarginal 13,3 procent.

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.
Beijer Alma är ett ansvarstagande företag och betalar skatter och avgifter enligt lagstiftningen i de länder där
koncernen bedriver verksamhet.
INTRESSENT
Leverantörer
Anställda
Kreditgivare
Samhället

FÖRDELAT VÄRDE (MSEK)
2017

2016

2015

1 702
1 071
12
129

1 475
952
9
119

1 477
966
11
113

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

Produkter
som bidrar till
miljönytta
MILJÖANPASSAD PRODUKTUTVECKLING. Kundkraven som är kopplade till hållbar utveckling har ökat under senare år.

Det rör sig bland annat om krav på miljöledningssystem, uppförandekod, utfasning av farliga ämnen och miljöanpassning av produkter. Alla koncernens anläggningar berörs på ett eller annat sätt av sådana krav. I Beijer Almas
produktsortiment finns ett antal produkter som bidrar till miljönytta. Det kunderna efterfrågar är bland annat låg
komponentvikt, vilket minskar bränsleförbrukningen i fordon. Kundkraven handlar också om att produkterna inte får
innehålla farliga material eller att de ska ha lång livslängd och klara svåra miljöförhållanden. Vi tillverkar också
komponenter som används inom miljöteknik, exempelvis vindkraft och solpaneler. I hållbarhetsredovisningen ges ett
antal exempel på produkter som bidrar till bättre miljö och arbetsmiljö (se sidorna 38–41).

Kostnader miljö och arbetsmiljö
Avfallshantering 27 %
Administration 37 %
Avgifter till myndigheter 4 %
Drift av reningsanläggningar 8 %
ISO 14001 21 %
Externa tjänster 3 %
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HÅLLBAR UTVECKLING OCH EKONOMI

Ekonomiskt värde

SÅ ARBETAR VI

Hållbarhet – en del av
koncernstrategin
Kopplingen mellan god affärsverksamhet och ansvarsfullt företagande är självklar
för Beijer Alma. Hållbar utveckling är därför en naturlig del av koncernstrategin.
En viktig komponent i strategin är insatserna för att skapa värde för koncernens
intressenter – kunder, leverantörer, medarbetare och samhället i stort.

Koncernstrategisäkra lönsam tillväxt

Diversifierad kund- och leverantörsbas. Koncernbolagen

Beijer Alma ska växa på ett lönsamt sätt. Strategipyra-

ska ha en bred kund- och leverantörsbas. Det minskar

miden visar hur detta i praktiken går till. Pyramiden

risktagandet och beroendet av enskilda marknader,

baseras på långsiktighet, ansvarstagande och effektiv

branscher eller företag.

styrning samt på fyra tillväxtkriterier. Allt detta kombine-

Organisk tillväxt. Vi växer organiskt via satsningar på

ras med företagsförvärv och organisk utveckling.

produkt- och marknadsutveckling. Det ger en högre
kvalitet och lägre risk i verksamheten.

Långsiktigt ägande. Vi skapar framgångsrika och

Företagsförvärv. Vi gör tilläggsförvärv och köper helt nya

industriellt sunda företagsgrupper, där tillväxten och

verksamheter. Det stärker oss på utvalda marknader, i

lönsamheten är hög över tiden.

vissa produktområden eller ger Beijer Alma fler ben att

Ansvarsfullt företagande. Vi begränsar vår påverkan

stå på.

på miljön, tar socialt ansvar samt erbjuder en trygg och

Lönsam tillväxt. Hos oss måste tillväxt förenas med

utvecklande arbetsmiljö.

uthållig lönsamhet. Det uppnås genom att vi arbetar

Verksamhetsstyrning. Vi arbetar nära koncernbolagen

med tillväxtkriterierna i strategipyramiden.

med mål och styrning, främst gällande strategisk
utveckling, förvärv och investeringar.
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.
Internationell marknadstäckning. Vi arbetar med
nischprodukter där totalmarknaden är begränsad. För att
skapa tillväxt måste bolagen därför ha en bred, interna-

LÖNSAM
TILLVÄXT

tionell försäljning.
Stark marknadsposition. Vi bygger starka marknadspositioner genom att fokusera på kvalitet, sortimentsbredd, kundanpassning och service.
ORGANISK
TILLVÄXT

HÖGT
KUNDVÄRDE

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE
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FÖRETAGSFÖRVÄRV

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

STARK
MARKNADSPOSITION

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

VERKSAMHETSSTYRNING

Vår strategi för hållbar utveckling bygger på bland annat en uppförandekod, tydliga
mål samt på en hållbar värdekedja . Genom att kombinera dessa olika delar står vi
för ett ansvarsfullt företagande som dels möter kraven från Beijer Almas olika intressenter, dels hjälper oss att nå en långsiktigt lönsam tillväxt.

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.

LÖNSAM
TILLVÄXT

Beijer Almas strategi för hållbar utveckling bygger på
följande delar:
Uppförandekod. Koden ger medarbetare och intressenter vägledning i hur bolaget ser på frågor som gäller

ORGANISK
TILLVÄXT

FÖRETAGSFÖRVÄRV

människor, samhälle, miljö och etik. Den gäller alla inom
Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig.
Uppförandekoden bygger på internationella konventioner, Global Compact och på standarden för socialt ansvar,

HÖGT
KUNDVÄRDE

INTERNATIONELL
MARKNADSTÄCKNING

DIVERSIFIERAD
KUND- OCH
LEVERANTÖRSBAS

STARK
MARKNADSPOSITION

ISO 26000.
Väsentliga frågor. Fokus på hållbarhetsfrågor som är
väsentliga för koncernens affärsstrategi och betydelse-

LÅNGSIKTIGT
ÄGANDE

ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE

VERKSAMHETSSTYRNING

fulla för intressenterna.
Hållbar värdekedja. Ett livscykelperspektiv på Beijer
Almas aktiviteter, produkter och tjänster.
Risker och möjligheter. Risker identifieras, hanteras och
minimeras. Möjligheter inom hållbar utveckling tas till
vara och bidrar till affärsnytta.

UPPFÖRANDEKOD

Mål för hållbar utveckling. Långsiktiga koncernövergripande mål inom viktiga områden. Dessa kompletteras
nens enheter.
Ansvar. Delegerat ansvar som innebär att det operativa

IL

A
MÅL
FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

ER
KE

R O C H M Ö JLI

hållbarhetsarbetet formas och utförs vid dotterbolagens
enheter.
ISO 14001. Inriktning på systematiskt arbete med stän-

ET

R

IS

K
ET I

DJ

JÖ

MÄ
N

med detaljerade mål och handlingsplaner vid koncerOCH SAMHÄLL
E
OR
SK
M
I
R VÄRDE
N
LB A
K
L
E
HÅ

GH

diga förbättringar, framförallt inom ramarna för miljöledningssystemet ISO 14001.
Uppföljning och kommunikation. Uppföljning och kommunikation. Regelbunden uppföljning av hållbarhetsarbetet och transparent kommunikation med koncernens
intressenter.
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SÅ ARBETAR VI

Strategi för hållbar utveckling
– förutsättning för lönsam tillväxt

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Vi tar ansvar
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

Uppförandekoden – ett rättesnöre

Oavsett var vi befinner oss i världen är aspekter som rör

Beijer Almas uppförandekod är rättesnöret för med-

påverkan på miljön, sociala förhållanden och affärs-

arbetare och samarbetspartners. Genom att tillämpa

etik betydelsefulla. För oss är det viktigt att agera inom

koden:

områden där vi dels kan bidra till en hållbar utveckling,

■■

dels möta olika intressenters krav och förväntningar.

samt andra internationella överenskommelser och

Hållbarhetsarbetet utgår från de tio grundläggande
principerna i Förenta Nationernas initiativ för ansvars-

riktlinjer.
■■

fullt företagande, Global Compact. Vi har särskilt fokus
på följande områden:
■■

■■

Skapa en säker, god och utvecklande arbetsmiljö.
Använda naturresurserna så effektivt som möjligt och

Säkras att socialt ansvar är integrerat i koncernen och
praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder,
leverantörer, ägare och övriga intressenter.

bygga korruption är en viktig del i detta arbete.
■■

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

Tillämpa sunda affärsprinciper och god etik. Att före-

■■

Följer vi lagar, Global Compact, FN:s barnkonvention

■■

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

minimera miljöpåverkan. Energi- och klimatfrågorna

■■

skapar utmaningar för Beijer Alma såväl som för

I uppförandekoden ställs krav på ärlighet och hederlig-

samhället i stort.

het hos våra medarbetare. Vi förväntar oss detsamma

Se verksamheten ur ett livscykelperspektiv – råvaror,

av koncernens affärspartners. Mutor är förbjudna. Gåvor

leverantörer, produkter, tjänster och kunder. Vi ser ett

och andra förmåner får inte gå utöver lokala seder och

ökat intresse för miljö och socialt ansvar hos kunder

lagstiftning. Vi ska följa konkurrenslagstiftningen och

och andra intressenter. Att koppla samman miljönytta

tillämpa sunda marknadsföringsprinciper.

med affärsnytta bidrar till koncernens utveckling.
■■

Engagemang i de samhällen där Beijer Alma är verk-

Whistleblowing

samt. Här arbetar vi både på koncernnivå med större

Via systemet för whistleblowing kan alla medarbetare

projekt och på lokal nivå med engagemang i skolor,

slå larm om allvarliga oegentligheter utan att riskera

föreningar och hälsovård.

att bli trakasserade eller motarbetade. Synpunkterna

FÄRDPLAN – HÅLLBARHETSARBETET

2014
■■

■■

■■
■■

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.
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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.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

hanteras av en extern mottagare som ser till att larmet

redovisning och i utbildning. Den övergripande inrikt-

undersöks och att lämpliga åtgärder vidtas.

ningen på hållbarhetsarbetet anges i uppförandekoden.
Frågor som rör den långsiktiga strategin, de övergripande

Integrering i koncernens strategier

målen, kontakter med massmedia och investerare samt

Koncernen har fördjupat det strategiska hållbarhets-

redovisningen av resultaten, hanteras på koncernnivå.

arbetet. Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech har

Statusen för hållbarhetsarbetet rapporteras regelbundet

identifierat områden där uppförandekoden får en direkt

till koncernens styrelse.

påverkan på det strategiska beslutsfattandet. Den strate-

Ledningssystemen inom miljö (ISO 14001) och

giska inriktningen underlättar bland annat arbetet med

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

energi- och klimatfrågorna, skapar förutsättningar för

initiativ som stödjer hållbar utveckling är 5S, Six Sigma

tillämpning av god affärsetik samt banar väg för sats-

och Lean Manufacturing (se ordförklaringar). Det

ningar på miljöanpassade produkter och teknologi.

operativa ansvaret för verksamheten är delegerat till
vd:n för respektive bolag. Uppföljningen av lokala mål

Långsiktiga mål

och planer är en del av chefernas ansvar. Arbetet följs

Strategierna konkretiseras med hjälp av långsiktiga

upp via dialoger med bolagens ledningar samt genom

mål på koncernivå. På lokal nivå arbetar bolagen med

interna och externa revisioner. I samband med den

detaljerade mål och handlingsplaner, framförallt inom

årliga hållbarhetsredovisningen görs en fördjupad

ramarna för ISO 14001. FN:s Globala mål för hållbar

analys av efterlevnaden av lagstiftningen, uppfyllelsen

utveckling används som kompass i arbetet. Under 2017

av koncernmålen samt hur prestanda och nyckeltal

gjordes en tydligare koppling mellan koncernens mål och

utvecklats.
Resultaten av arbetet med hållbar utveckling

de Globala målen.

presenteras i årsredovisningen och i den separata
Styrning, uppföljning och kommunikation

hållbarhetsredovisningen. På klimatområdet görs en

Hållbarhetsfrågorna kommer in på många sätt,

detaljerad redovisning enligt riktlinjerna i Carbon

exempelvis när ny teknik införs, via intern och extern

Disclosure Project (CDP). Till FN görs en årlig rapport

kommunikation, företagsförvärv, kris- och riskhantering,

kring arbetet med Global Compact (se sidan 43).

2017
■■
■■

■■

■■

Uppdateringen till ISO 14001:2015
fortsätter.
Energikartläggningar enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Redovisning till den
svenska energimyndigheten.
Många aktiviteter kring energi, klimat,
avfall, arbetsmiljö och samhällsengagemang.
Förberedelser inför ny lag om obligatorisk
hållbarhetsredovisning. Redovisning enligt
CDP och COP.

2018
■■

■■
■■
■■

Första redovisningen enligt den nya
hållbarhetslagen. CDP-redovisning och
redovisning till FN.
Ytterligare miljöcertifieringar och uppdateringen till ISO 14001:2015 slutförs.
Energikartläggningar enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
Koncernmålen utvärderas och uppdateras. Genomlysning av koncernstrategin för hållbar utveckling.

2019
■■

■■

■■

Fokus på energi, klimat, avfall,
arbetsmiljö, etik och samhällsengagemang.
Energikartläggningarna och
åtgärderna för energieffektivisering
fortsätter.
Hållbarhetsredovisning, CDP-redovisning och redovisning till FN.
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Vi skapar värde för intressenterna
Hållbarhetsarbetet påverkas av interna och externa 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. Grundtanken är att skapa värde för intressenterna.

Intressentanalys

Miljöaspekter

Vi har identifierat kunder, medarbetare, leverantörer,

Tillverkningen av fjädrar inom Lesjöfors och kablar

investerare, och myndigheter som särskilt viktiga

inom Habia Cable förknippas med ett antal viktiga

intressenter. Med tanke på vårt sociala engagemang är

miljöaspekter. Några exempel är användningen av mate-

samhället i stort också en viktig intressent. Dialogen

rial (metaller, plaster), kemikalier (lösningsmedel), energi

med intressenterna genomförs på olika sätt och omfattar

och vatten. Utsläpp av klimatpåverkande gaser och

bland annat utvecklingssamtal med medarbetare, regel-

lösningsmedel (VOC) samt uppkomsten av olika typer av

bundna kontakter med kunder, möten med investerare

avfall är andra viktiga miljöfrågor. Inom Beijer Tech är

samt samarbeten med leverantörer.

de betydande miljöaspekterna främst kopplade till

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 2017 genomfördes uppföljningar vid 14 (17) av
koncernens bolag. Utfallet blev i huvudsak 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. Under 2017
har Beijer Alma betalat ut 1 071 (952) miljoner kr 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 2017 genomfördes 161 (314) enkäter och 61 (25) revisioner.
Leverantörerna uppfyller på ett acceptabelt sätt koncernens krav. Under 2017
har Beijer Alma betalat 1 702 (1475) miljoner kr 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, CDPredovisning, möten och utvärderingar. Beijer Almas aktiekurs steg med 12
procent under 2017.

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
2017 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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produkter, förpackningar och transporter. Inom koncernen

läggningar och redovisningar till myndigheterna. Detta

är miljöledningssystemet ISO 14001 är ett värdefullt verk-

arbete pågår inom ramarna för de specifika regler som

tyg i arbetet med att systematiskt minska miljöpåverkan.

gäller i varje land. I Sverige redovisades under året statusen kring direktivet till Energimyndigheten.

Miljölagstiftning
Beijer Alma berörs av omfattande lagstiftning inom

Väsentliga frågor

miljö- och arbetsmiljöområdet och nya eller förändrade

En viktig del av strategin för hållbar utveckling är att

krav påverkar koncernens verksamheter. Drygt

lägga tyngdpunkten på frågor som är väsentliga för

60 procent av enheterna har specifika miljötillstånd för

koncernens affärsstrategi och betydelsefulla för intres-

sina verksamheter. Sju av dessa finns i Sverige. Under

senterna. Analysen av frågor som bedöms som väsentliga

de kommande åren planerar sju enheter att förnya sina

att arbeta med och redovisa är en del av det strategiska

miljötillstånd. Efterlevnaden av lagstiftningen kontroll-

arbetet. Detta arbete görs på både koncernnivå och inom

eras bland annat genom rapporter till myndigheterna

Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech. Väsentlighets-

samt via inspektioner och miljörevisioner. Under 2017

analysen baseras bland annat på riktlinjer från Global

genomförde tillsynsmyndigheterna tillsyn vid tio enhe-

Reporting Initiative (GRI) och omfattar ett antal hållbar-

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

hetsfrågor som är relevanta för koncernens produkter

mindre korrigerande åtgärder. Under 2017 inrapporte-

och tjänster.

rades inga överträdelser av miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.
Utöver miljötillstånden omfattas många av kon-

Årets analys visar att Beijer Almas insatser i första
hand bör inriktas på energieffektivitet, minskad klimatpåverkan, ökad resurseffektivitet (spill, avfall), säker och

cernens bolag av annan miljölagstiftning, exempelvis

utvecklande arbetsmiljö, samhällsengagemang samt god

kring farliga ämnen (REACH, RoHS, säkerhetsdatablad,

affärsetik. Miljöanpassad produktutveckling och riskhan-

etc), producentansvar för förpackningar samt regler för

tering är andra viktiga områden. Detsamma gäller hur

avfallshantering. Energieffektiviseringsdirektivet berör

den framtida utvecklingen inom miljölagstiftningen kan

Beijer Almas enheter inom EU med krav på energikart-

komma att påverka Beijer Alma.
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Hantering av risker och möjligheter
Via en aktiv och planerad hantering ska Beijer Alma fortlöpande minimera riskerna
i verksamheten. Samtidigt ska vi tillvarata de affärsmöjligheter som följer med
ett kontrollerat risktagande. Till de viktigaste insatserna i riskhanteringen hör
identifiering , värdering , styrning , rapportering , övervakning och kontroll.

Väsentliga risker

Förorenad mark och farliga ämnen i byggnader

För olika typer av väsentliga risker finns rutiner för att

Vid en anläggning i Sverige är marken förorenad av

acceptera, reducera eller eliminera risken. I årsredovis-

metaller och olja. Beijer Alma har inte något ekonomiskt

ningen ges information om operationella och finansiella

ansvar för utredning och sanering. Ärendet administre-

risker. På hållbarhetsområdet har vi identifierat ett antal

ras och finansieras av länsstyrelsen. En annan svensk

risker som kan ha betydelse för koncernens finansiella

enhet finns med i myndigheternas register över förore-

ställning. Mer krävande miljölagstiftning, skatter, avgif-

nad mark (Miforegistret) i den lägsta riskklassen. Det

ter och andra krav inom miljöområdet kan orsaka bety-

finns inga kända förekomster av asbestinnehållande

dande kostnader för industriella verksamheter. Även ur

material i byggnader. PCB-inventeringar har gjorts

ett affärsmässigt perspektiv finns det risker kring miljö

i Sverige och en mindre mängd har sanerats vid en

och socialt ansvar som uppmärksammats under senare

anläggning. För övrigt finns det inga kända förekomster

år, framförallt med fokus på produktion i utvecklings-

av PCB.

länder. Beijer Alma gör regelbundet riskbedömningar
i de länder där vi har verksamhet. Målet är att så tidigt

Energikostnader

som möjligt identifiera nya risker och/eller kostnader

Risken finns att kostnaden för energi stiger och väsent-

inom miljö, etik och socialt ansvar.

ligt påverkar lönsamheten på ett negativt sätt. I Beijer

Under senare år har synen på hållbar utveckling för-

Alma gäller detta framförallt inköp av el. Långsiktigt

ändrats. Förväntningarna att näringslivet ska bidra på

kommer priserna med största sannolikhet att stiga.

ett positivt sätt ökar och för Beijer Alma skapas möjlig-

Höjda skatter och avgifter på fossilbaserade bränslen

heter inom flera områden. Effektivare resursanvänd-

kan också förväntas. I riskhanteringen ingår att Beijer

ning, minskad miljöpåverkan, utveckling av miljöanpas-

Alma har ett koncernmål avseende energieffektivisering

sade produkter och tydligt socialt ansvar är exempel på

samt att konkreta åtgärder genomförs vid anläggning-

områden där koncernen kan skapa konkurrensfördelar

arna.

och bidra till hållbar utveckling.
Klimatrelaterade risker
Miljölagstiftning.

Klimatfrågorna är viktiga. På sidan 12 ges en översikt

Beijer Almas produktionsenheter har de tillstånd som

av hur koncernen arbetar med att minska sitt koldiox-

krävs för verksamheterna. Några mer omfattande

idavtryck. Samtidigt gäller det att ha beredskap för hur

ansökningar om förnyelse av tillstånd är inte planerade

klimatförändringarna kan påverka verksamheten ur

under 2018. Koncernens enheter uppfyller – där det är

ett ekonomiskt perspektiv. Det kan röra sig om skador

tillämpligt – kraven i kemikalielagstiftningen REACH,

på anläggningar och infrastruktur, men också om

produktlagstiftningen RoHS, producentansvar för för-

tillgången på råvaror, förhållanden hos leverantörer

packningsavfall och annan relevant lagstiftning inom

och förändrat kundbeteende. Även skatter, avgifter

miljö och arbetsmiljö. Vi ser i närtid inga ökande risker

och utsläppsbegränsningar kan påverka Beijer Alma.

som orsakas av ny eller förändrad lagstiftning.

Två av koncernens anläggningar ligger i områden där

EU:s energieffektiviseringsdirektiv leder till att

det kan förekomma extrema väderförhållanden (Kina,

energikartläggningar måste genomföras vid ett antal

Thailand). Det är inte känt om klimatförändringen kan

produktionsanläggningar. Detta arbete har inletts och

påverka situationen. Vi följer de risk- och sårbarhets-

ger till en början upphov till kostnader. Resultaten av

analyser som myndigheterna gör.

kartläggningarna skapar i många fall möjligheter till
effektivare energianvändning och minskade kostnader.
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Miljöanpassning av produkter

Affärsetik

Intresset för miljöanpassade produkter ökar. En

Bristande affärsetik kan skada Beijer Almas rykte

affärsmässig risk kan vara att företagets sortiment

och affärsverksamhet. Som framgår av informatio-

innehåller produkter som av hälso- eller miljöskäl

nen på sidorna 24–25 arbetar vi systematiskt för att

inte accepteras av kunderna. Som leverantör har

förebygga korruption och andra oegentligheter.

Beijer Alma möjligheter att möta denna risk. Eftersom flertalet produkter tillverkas på uppdrag av

Mänskliga rättigheter

kunderna måste utvecklingsarbetet ske i samver-

Kränkande av mänskliga rättigheter i våra bolag

kan med dem.

eller hos leverantörerna kan skada koncernens

Vi följer kontinuerligt utvecklingen för att initiera

rykte och affärsverksamhet. Beijer Almas uppfö-

utbyte av farliga ämnen, introducera mer miljöan-

randekod gäller på samma sätt över hela världen.

passade komponenter samt utveckla nya produk-

Genom information, utbildning, interna regelverk

ter. I hållbarhetsredovisningen ges exempel på

och uppföljning främjar vi skyddet av mänskliga

produkter som bidrar till lägre miljöpåverkan.

rättigheter.
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Lesjöfors
Energiförbrukning , utsläpp, avfall och säker arbetsmiljö är viktiga hållbarhetsfrågor
för Lesjöfors. Företaget är en global leverantör av fjädrar, tråd- och banddetaljer.
Lesjöfors är ledande i Norden och ett av de större fjäderföretagen i Europa.

Fjäderkunnande och hög servicegrad

Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet
■■

■■

Säkra att miljöfrågorna är integrerade i vardagsarbetet

Inom Industri är de främsta konkurrensfördelarna

och bidrar till effektiviseringar.

fjäderkunnandet och problemlösningsförmågan.

Öka energieffektiviteten och genomföra energikart-

I affärsområde Chassifjädrar konkurrerar Lesjöfors med

läggningar.

sortimentsbredd, hög servicegrad och effektiv logistik.

■■

Minimera utsläpp av lösningsmedel.

Till övriga konkurrensfördelar hör:

■■

Minska mängden avfall som går till deponi.

■■

Hög kompetens inom teknik/material.

■■

Pågående anpassning till den nya versionen av

■■

Kostnadseffektiv tillverkning.

ISO 14001.

■■

Effektiv kundservice.

■■

Möta kundernas krav kring hållbar utveckling.

■■

Hög produktkvalitet.

■■

Erbjuda en säker och utvecklande arbetsmiljö.
Lesjöfors har 26 fabriker i tolv länder. Två av fabrikerna

Lesjöfors har ett komplett erbjudande av fjädrar, tråd-

är inriktade på tillverkning av chassifjädrar. Lesjöfors

och banddetaljer. Produkterna används i de flesta indu-

har även lågkostnadstillverkning i Lettland, Slovakien,

strisektorer – från hushållsprodukter till högteknologiska

Mexiko samt i flera länder i Asien.

applikationer. Det breda fjäderkunnandet innefattar
Lesjöfors i världen

design, konstruktion, materialval och tillverkning.
Verksamheten är organiserad i affärsområdena

■■

Försäljning på cirka 60 marknader.

Industri och Chassifjädrar. Inom Industri tas special-

■■

Mer än 80 procent av försäljningen ligger utanför

anpassade komponenter fram för olika kundbehov.

Sverige.

Chassifjädrar är inriktat på fordonsfjädrar för reservdels-

■■

marknaden. Sortimentet är standardiserat och baseras

De största marknaderna är Tyskland, Sverige, Storbritannien och Kina.

på egenutvecklade, lagerhållna produkter. Inom detta

■■

område är Lesjöfors marknadsledare i Europa.

Inom Chassifjädrar har leveransprecisionen under
många år varit cirka 99 procent.

■■

Inom Industrifjädrar utvecklas varje år ungefär
2 000 nya artiklar.

FAKTURERING
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Habia Cable
Habia Cables arbete inom hållbar utveckling fokuserar på lägre elförbrukning ,
rening av lösningsmedel, effektiv avfallshantering och på att engagera medarbetare
i frågor kring arbetsmiljö. Företaget är en av Europas största tillverkare av kundanpassade kablar och kablage. Många produkter används i högteknologiska
applikationer i utsatta miljöer.

Heltäckande kabelkompetens

Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet
■■

Effektivare energianvändning.

Kabelkompetensen är heltäckande och omfattar allt

■■

Minskade utsläpp av lösningsmedel.

från design, produktutveckling och tillverkning till

■■

Minskade avfallsmängder – ökad återvinning av

försäljning, distribution och kundsupport. Övriga

plaster och metaller.

konkurrensfördelar är:

Vidareutveckling av systemen för registrering av

■■

Global produktions- och leveranskapacitet.

incidenter i arbetsmiljön.

■■

Hög produktkvalitet.

Samhällsengagemang och samarbete med skolor.

■■

Spetskompetens om högpresterande material.

■■

Flexibel produktion och logistik.

Habia Cable utvecklar, tillverkar och säljer specialkablar

■■

Förmåga att leverera kompletta kablage.

samt kablage. Företaget är ledande i Europa. Produk-

■■

Långt driven kundanpassning.

■■

■■

terna används i krävande, högteknologiska applikationer
i utsatta miljöer. Merparten av kablarna är kundspecifika

Produkterna tillverkas i Kina, Sverige, Tyskland och

med unika egenskaper och ska klara exempelvis höga

Polen. Anläggningen i Kina är inriktad på telekom-

eller låga temperaturer, radioaktivitet, tryck, brand, böj-

kablar. I Sverige tillverkas kundanpassad industri-

ningar eller vibrationer.

kabel. I den tyska fabriken produceras kopplingstråd och

Habia har två affärsområden – Telecom och Övrig

kabel medan anläggningen i Polen arbetar med kablage.

industri. Inom Telecom används kablarna framför allt
i basstationsantenner för mobil telekom, där Habia är

Habia i världen

världsledande. Inom Övrig Industri levereras kablar till

■■

branscher som kärnkraft, försvar, transport och offshore.

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

■■

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

■■

Den största enskilda marknaden är Tyskland.

■■

Specialanpassade kablar står för omkring 80 procent
av tillverkningsvolymen.

FAKTURERING
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Beijer Tech
Minskad energiförbrukning , effektivare transporter och satsningar på produkter
som minskar kundens miljöbelastning är stora hållbarhetsfrågor för Beijer Tech.
Företaget är specialiserat på industriell handel och hjälper nordiska företag att
öka sin produktivitet och konkurrenskraft.

Utgångspunkter för hållbarhetsarbetet
■■

■■

■■

och ytbehandling (blästring, slipning). Beijer Tech har

Ökad energieffektivitet genom bland annat energi-

också branschspecifika lösningar för gjuterier, stålverk

kartläggningar.

och offshore.

Optimera varutransporter och tjänsteresor för att
minska klimatpåverkan.

Produktkunskap som gör skillnad

Arbetsmiljöförbättringar – minska buller, förbättra

En stark konkurrensfördel är kunskapen om hur

belysning och ergonomi.

produkterna används i kundernas olika produktions- och

Erbjuda produkter som minskar kundens miljö-

underhållsprocesser. Till konkurrensfördelar hör också:

belastning.

■■

Brett sortimentet.

■■

Hög leveransprecision.

Beijer Techs kvalitetsprodukter och kompetens ger unika

■■

Bred leverantörsbas.

lösningar som sänker kundens totalkostnad, exempelvis

■■

Inköpssamarbete med världsledande tillverkare.

genom att förbättra utfallet i tillverkningsprocesser, höja

■■

Kundanpassning och förädling av produkter och

■■

kvaliteten på produkterna eller förbättra arbetsmiljön.

tjänster.

Verksamheten är organiserad i affärsområdena
Flödesteknik och Industriprodukter. Kunderna är företag

Beijer Tech i Norden

i bland annat verkstadsindustrin, gjuterier, stålverk,

■■

underhållsföretag inom offshore och återförsäljare.

Huvudmarknaden är Norden där Beijer Tech finns på
15 platser.

Flödesteknik drivs i konceptet Lundgrens med Sverige

■■

som huvudmarknad. Övriga koncept är Beijers, Karlebo,

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

Tebeco, PMU, Norspray och Preben Z. De har verksamhet

■■

i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Försäljningen sker direkt till slutkund eller via återförsäljare.

Sortimentet omfattar flödesteknik (slangar, kopp-

■■

lingar), industrigummi (packningar, gummiprodukter)

Ledande marknadspositioner inom industrislang i
Sverige och ytbehandling i Norden.
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GODA EXEMPEL

LESJÖFORS SVERIGE

plötsligt hjärtstopp. Flera medarbe-

Lesjöfors i Herrljunga har tagit ett

tare har fått en särskild utbildning i

större grepp om hälsofrågorna.

hur hjärtstartaren fungerar.

Under 2016/2017 har alla med-

HABIA CABLE SVERIGE
I Söderfors har Habia utbildat
fler anställda till Green Belt inom
Six Sigma, som är ett program för
kvalitetsutveckling. Kompetensen
har breddats genom att medarbetare

arbetare genomgått en hälsounder-

LESJÖFORS STORBRITANNIEN

sökning, där även den psykosociala

I projektet ”We educate” samverkar

hälsan följts upp. Friskvårdbidraget

Lesjofors Springs LV med lokala

har höjts med 50 procent för att få

grundskolor. Målet är att teoretiska

fler anställda att satsa på fysiska

studier ska kompletteras med

aktiviteter på fritiden. I samband

praktiska kunskaper från arbetslivet.

med en gemensam motionsaktivitet

Lesjofors bjuder bland annat in till

under året gjordes också en insam-

studiebesök som ökar elevernas

ling till Cancerfonden.

förståelse för företagsvärlden och för
villkoren i arbetslivet.

periodvis arbetar på andra avdelningar. Det gör Habia flexiblare och

LESJÖFORS SVERIGE

att mer kunskap kan nyttjas vid

Fyra medarbetare hos Stece Fjärdrar

exempelvis frånvaro eller vid toppar

har under året varvat arbete med

i beläggningen.

studier. De har deltagit i utbildningen ”Effektivare produktion” som

LESJÖFORS SVERIGE

anordnades av Borås Högskola.

Lesjöfors Stockholms Fjäder stödjer

Stece har också medverkat i en

organisationer som Handikappidrottsförbundet, Polisidrott, Rädda

LESJÖFORS STORBRITANNIEN

Barnen och Nattvandrarna, men

Brittiska European Springs inves-

även lokala satsningar som Unga

terar i arbetsmiljön. Genom att

i Västerort. Denna organisation

installera nya, moderna fläktsystem

erbjuder exempelvis läxhjälp, fotboll

har luftkvaliteten förbättrats på flera

och dans i socialt utsatta områden.

avdelningar i fabriken. Även nya
lyftanordningar har installerats som

HABIA CABLE SVERIGE

minskar behovet av tunga, manuella

Företaget Tata Steel använder

lyft. En hjärtstartare har också place-

vagnar i stålgjuterier för att flytta

rats ut i lokalerna. Den kan rädda liv

smält järn. I den extrema miljön

om anställda eller besökare drabbas

utsätts kablarna som driver vagnarna för stora påfrestningar, vilket
gjort att kablarna ofta behövt bytas
ut. Habia har hjälpt till att designa
en kabel som bättre klarar de
extrema förutsättningarna. Därigenom har produktionsstoppen och
kabelbytena minskat hos Tata Steel.
LESJÖFORS USA
Lesjöfors Americas samarbetar med
skolor och universitet, bland annat
genom att erbjuda praktikplatser åt
elever från tekniska utbildningar.
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utbildningssatsning tillsammans
med en gymnasieskola. I Herrljunga
har Lesjöfors utökat samarbetet med gymnasieskolan genom
att även erbjuda komvuxelever
praktik. Lesjöfors Stockholm Fjäder
sponsrar Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Högskolan
i Halmstad med fjädrar till olika
skolprojekt.

HABIA CABLE SVERIGE

LESJÖFORS SLOVAKIEN

Habia fortsätter att investera i LED-

Lesjöforsföretaget Centrum B har

belysning vid fabriken i Söderfors.

sänkt miljöbelastningen via inves-

Alla armaturer kommer att vara

teringar i ny, effektivare utrustning.

utbytta i början av 2018. Förutom

Bättre filterteknologi har minskat

att vara energisnålare så är livsläng-

utsläppen i en del av tillverknings-

den på LED-belysningar längre. Det

processen. Genom att installera en

gör att Habia sänker sina under-

värmepump för kylning och upp-

hållskostnader.

värmning har dessa processer blivit
energieffektivare samtidigt som

LESJÖFORS LETTLAND

BEIJER TECH SVERIGE

utsläppen minskat. Kontorsutrym-

Lettiska Lesjofors Gas Springs har

Brandslangen är brandmannens

mena har försetts med LED-

blivit energieffektivare. Fabriksbygg-

livlina och kan spela en avgörande

belysning som gör verksamheten

naden har tilläggsisolerats och auto-

roll i farliga situationer. Svebab

energieffektivare.

matisk reglering har införts av den

har utvecklat en brandslang som

gas som används för uppvärmning

ger kunderna arbetsmiljöförbätt-

av lokalerna. Det sparar energi och

ringar. Den kallas Formtex och är

minskar de utsläppen. Samtidigt har

en vävslang som bara väger en

LED-belysning installerats i delar

tredjedel av en traditionell plast-

av lokalerna som minskar energi-

eller gummislang. Svebabs slang ger

förbrukningen. Företaget har även

ergonomiska fördelar eftersom den

effektiviserat sina transporter, vilket

är följsam, extremt böjlig, har låg

minskat utsläppen.

friktion mot underlag och hinder och
överlag är smidigare att hantera.

HABIA CABLE POLEN
Habias polska fabrik har minskat

LESJÖFORS STORBRITANNIEN

energiförbrukningen med cirka

Lesjöfors Springs LV och Lesjofors

30 MWh per år. Det motsvarar

Gas Springs har tillsammans investe-

13 procent av den totala energi-

rat 700 000 euro i en ny anläggning

förbrukningen vid anläggningen.

för ytbehandling. Anläggningen

Orsaken till minskningen är över-

höjer effektiviteten i verksamheten,

gången till LED-belysning. Samtidigt

men förbättrar även arbetsmiljön

har källsorteringen utökats och om-

eftersom utsläppen minskar. Båda

fattar nu fyra typer av avfall – papper,

företagen har dessutom utökat sin

glas, plast och organiskt avfall. Fabri-

återvinning och som en följd av detta

ken i Polen vann också första pris i

minskat avfallsvolymerna.

den regionala tävlingen “Employer –
organizer of safe work 2017”.

HABIA CABLE TYSKLAND
Det har gjorts flera arbetsmiljöinsatser vid Habias anläggning
i tyska Norderstedt. Ergonomin
har förbättras genom att höj- och
sänkbara arbetsbord installerats
och via användning av nya lyft- och
transporthjälpmedel. Materialflöden
och lagerplatser har byggts om på

HABIA CABLE TYSKLAND

ett sätt som sparar tid, vilket gjort

Anläggningen i Norderstedt har

produkthanteringen smidigare.

minskat energiförbrukningen genom

Genom att ljudisolera kring kom-

en övergång till LED-belysning samt

pressorer och annan utrustning har

via förbättrad produktionsplane-

bullret minskat.

ring vid den saltbadsprocess som
används i kabeltillverkningen. Tiden
då saltbadet är uppvärmt har minskats med 48 timmar per vecka, vilket
sparar mycket energi.

LESJÖFORS SLOVAKIEN
Slovakiska Centrum B samarbetar
med lokala tekniska gymnasieskolor
och erbjuder eleverna praktikplatser.
Företaget har också ett samarbete
med det tekniska universitetet
i Bratislava. Även lettiska Lesjofors Gas Springs tar varje år emot
studiebesök från skolor och erbjuder
praktikplatser till ungdomar.
HABIA CABLE KINA
I kabeltillverkningen i kinesiska
Changzhou har Habia minskat
energiförbrukningen per tillverkad
enhet med nästan 25 procent. Det
har gjorts genom att optimera den
tekniska utrustningen – bland annat
reningsutrustningen för lösningsmedel och värmeanläggningen i
fabriken.
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BEIJER TECH NORGE

HABIA CABLE SVERIGE

Norspray erbjuder kunder i

Habia sponsrar lokala idrottsklub-

Norge containrar med förnöd-

bar i olika sporter samt lokalavdel-

enheter som står på plats hos

ningen i pensionärsorganisationen

kunden. Den här lösningen ger

PRO och Hembygdsföreningen.

även miljövinster eftersom

Företaget stödjer även andra lokala

antalet transporter minskar.

arrangemang, exempelvis musik-

Norspray fyller på kundens con-

evenemanget Allsång i Tierp som

tainer vid behov istället för att
göra mindre leveranser efter varje
förbrukning.

HABIA CABLE NEDERLÄNDERNA

2017 lockade 4 000 personer.

Habias Hi-Flex kabel har använts
i ett internationellt elmotorcykelprojekt. En grupp studenter från
Nederländerna har konstruerat
och byggt en elektrisk motorcykel,
som de sedan rest runt på i världen.
Målet var att visa att framtidens
mobilitet är elektrisk. Studenterna
körde 2 300 mil utan att generera
några lokala utsläpp.
LESJÖFORS TYSKLAND

LESJÖFORS SVERIGE

Tyska Lesjöforsföretaget Velleuer

Även kunderna får hjälp med

installerar LED-belysning i sina

att minska sin miljöbelastning.

lokaler. Det ger energibesparingar

Lesjöfors Stockholms Fjäder tipsade

och minskar miljöbelastningen

SAAB om att välja bort en typ av

eftersom LED-lampor inte innehåller

ytbehandling som inte förbättrade

kvicksilver eller andra tungmetaller.

produktens egenskaper. Företaget

För att förbättra arbetsmiljön har

ABAT rekommenderades att byta

företaget investerat i bullerdämp-

till en livsmedelsgodkänd olja i sina

ning i lokalerna, i höj- och sänkbara

gasfjädrar. Dessa fjädrar installeras

skrivbord, ny ventilation som för-

i vattenverk som många människor

bättrar inomhusklimatet samt i nya

får sitt dricksvatten från.

lyftanordningar som minskar antalet
manuella lyft.

LESJÖFORS SVERIGE
Via ett samarbete med kommunen erbjuder Lesjöfors AS Bröndby
arbetsträning för långtidsarbetslösa.
Praktikperioden underlättar för deltagarna att komma tillbaka till den
ordinarie arbetsmarknaden.
LESJÖFORS USA
Alltmer av avfallet hos Lesjöfors
America källsorteras och återvinns,
till exempel kartong, plast och
papper, men också metallskrot,
rostfritt och trä.

BEIJER TECH SVERIGE

utom hanteras på ett ergonomiskt

LESJÖFORS KINA

Beijer Techs dotterbolag Svebab

sätt. Det motverkar förslitningar

I Lesjöfors China LTD pågår arbetet

är specialiserat på utrustning för

och andra arbetsskador. Den första

med anpassning till fordonsindu-

brandbekämpning. Företaget säljer

anläggningen levererades under

strins kvalitetsstandard TS16949

bland annat inomhusbrandposter,

hösten 2017.

– ett arbete som slutförs 2018.
Företaget har installerat LED-belys-

där vatten används för en effektiv
och miljövänlig släckning. Alterna-

LESJÖFORS SVERIGE

ning i samtliga lokaler. Det minskar

tivet är handbrandsläckare. Dessa

Investeringar i ett nytt verktyg har

energiförbrukningen med cirka 80

har kemikalier som släckningsmedel

gett miljöförbättringar hos Lesjö-

procent jämfört med traditionell

och ger därför en större påverkan på

fors Stockholms Fjäder. Den nya så

belysning. Automatiska brandlarm

miljön. Att bevara och nyinstallera

kallade gradsaxen ger energibespa-

har installerats i lokalerna, vilket

brandposter med det naturliga släck-

ringar, men minskar även felkör-

ökar säkerheten.

medlet vatten är därför en miljövän-

ningarna och ger på så sätt mindre

lig åtgärd.

spill och avfall.
BEIJER TECH SVERIGE
Karlebo har investerat i Sveriges
största 3D-printer för sandformar.
Genom den här tekniken tas prototyper och gjutgods i små serier fram på
ett snabbare sätt. En annan fördel är
kundanpassningen. Via 3D-printern
levererar Karlebo mer komplexa
komponenter som kan höja prestan-

LESJÖFORS SINGAPORE

dan och förbättrar precisionen på

LESJÖFORS USA–MEXIKO

John While Springs Singapore har

kundens produkter – till exempel

Lesjöfors America har kopplat grepp

ett återvinningsprogram för träpallar

bidra med energibesparingar i moto-

om transporter mellan USA och

och kartongmaterial. Företaget har

rer och pumpar.

Mexiko. Genom att bland annat
optimera produktionsplaneringen

också börjat gå över till LED-belysning för att minska energiförbruk-

LESJÖFORS SVERIGE

har transporterna blivit effektivare,

ningen.

En genomgång av ergonomin på

vilket sänkt fraktkostnaderna och

arbetsplatsen resulterade i 15

minskat utsläppen. I både den ame-

LESJÖFORS SVERIGE

förbättringspunkter hos Lesjöfors

rikanska och mexikanska fabriken

I Värnamo, Lesjöfors, Nordmarkshyt-

Stockholms Fjäder. Flera av arbets-

har nya fläktsystem installerats. Det

tan och i Herrljunga har Lesjöfors

platserna har sedan dess justerats

ger ett mer optimalt inomhusklimat.

verksamheter anpassats till den nya

med sikte på bättre och bekvämare

miljöstandarden ISO 14001:2015

arbetsställningar. Även energibespa-

LESJÖFORS SINGAPORE

och den nya kvalitetsstandarden

ringar uppnås genom att kontors-

För att säkra en trygg arbetsmiljö

ISO 9001:2015. Under 2017 har flera

fönstren försetts med solfilm. Som

genomgår personalen i John While

företag även anpassats till IATF

en del av friskvården har företaget

Springs Singapore en hälso- och

16949:2016, som är den nya kvali-

utökat motionsgrupperna så alla

säkerhetsutbildning, där fokus

tetsstandarden för fordonsindustrin.

medarbetare ska hitta en aktivitet

ligger på risker i vardagsmiljön. Alla

som passar.

medarbetare genomgår också regelbundna hälsokontroller.

BEIJER TECH SVERIGE
Tebeco har ett nytt sortiment av

LESJÖFORS MEXIKO

slip- och avgradningsmaskiner som

Vid Lesjöfors Americas fabrik i

utökar maskinprogrammet och

Mexiko har de anställda möjlighet

bidrar till arbetsmiljöförbättringar.

att varje vecka träffa en läkare

De nya maskinerna ger kunden en

för att exempelvis förnya recept

möjlighet att effektivisera sin

eller genomgå enklare medicinska

produktion. Jämfört med manuell

behandlingar.

slipning kan komponenterna dess-
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SÅ REDOVISAR VI

Tydlig bild av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetsfrågornas samspel med affärsverksamheten

Tyskland, Storbritannien, USA, Thailand, Singapore och

Beijer Almas hållbarhetsredovisning omfattar aspekter

Kina bidragit med data. Några mindre försäljningskon-

som rör miljö, arbetsmiljö, sociala frågor och affärsetik.

tor inom Beijer Tech omfattas inte av redovisningen.

Redovisningen ska ge medarbetare och externa intres-

Sammanlagt rör det sig om ett tjugofemtal medarbetare.

senter en tydlig bild av aktiviteterna inom hållbarhets-

En verksamhet i Mexiko som tillhör Lesjöfors Springs

området och hur dessa samspelar med affärsverksam-

America ingår inte i redovisningen. Lokalen är hyrd och

heten.

majoriteten av personalen tillhör ett annat företag.

Hållbarhetsredovisning

Kvalitetssäkring av data

Beijer Alma har valt att i årsredovisningens förvaltnings-

Varje enhet bidrar med kvantitativ och kvalitativ infor-

berättelse redovisa ÅRL:s krav 6 kap 1§, enligt rekom-

mation enligt Beijer Almas formulär för hållbarhets-

mendationen i BFN U 98:2, avseende miljöinformation.

redovisning. Chefen för respektive bolag/enhet är ansva-

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har bolaget valt att upp-

rig för kvalitetssäkring av informationen som lämnas in.

rätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från

Årets prestanda jämförs och verifieras med föregående

årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten

års uppgifter. Ytterligare kvalitetskontroller görs i sam-

har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredo-

band med intervjuer och platsbesök.

visningen.

Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från den direkta energianvändningen beräknas

Redovisningsprinciper

med hjälp av omräkningsfaktorer. Dessa baseras på

En av avsikterna är att uppfylla lagkravet att stora bolag

energiinnehållet och kvaliteten på de bränslen som

inom EU ska presentera en hållbarhetsredovisning.

används. Beräkningen av utsläppen av koldioxid från

Vidare är syftet med redovisningen att visa hur koncer-

den indirekta energianvändningen – främst elektricitet

nen arbetar med de tio principerna i FN Global Compact

– baseras på emissionsfaktorer från DEFRA (Conversion

enligt kraven på Communication on Progress (COP).

Factors for Company Reporting 2015) för de länder

Informationen används dessutom för redovisningen

där Beijer Alma har verksamheter. Under året tilläm-

av klimatpåverkan enligt Carbon Disclosure Project

pades uppdaterade omräkningsfaktorer då de tidigare

(CDP). Riktlinjerna i Global Reporting Initiative (GRI)

faktorerna från 2010 ersattes med nya från 2015. I de

är vägledande för koncernens redovisning och val av

flesta fall har detta minskat utsläppen storlek. I de fall

indikatorer.

där energileverantören presenterar specifik information

Huvuddelen av de enheter som tillhörde Beijer Alma

kring energimixen används leverantörens beräknings-

2017 ingår i redovisningen. Sammanlagt har 29 enheter

modell. Information om utsläpp av VOC (lösningsmedel)

i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, Polen, Slovakien,

baseras huvudsakligen på massbalansberäkningar.
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GLOBAL COMPACT

Global Compact
Beijer Alma anslöt sig under 2015 till Förenta Nationernas initiativ för
ansvarsfullt företagande, Global Compact. Genom initiativet stödjer vi tio
grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och motarbetande av korruption. Under verksamhetsåret har vi gjort
en tydligare koppling mellan FN:s Globala Mål för hållbar utveckling och
koncernmålen.
Communication on Progress
Det är ett krav att organisationer som anslutit sig till Global Compact ska
göra en årlig redovisning (Communication on Progress; COP) av hur de
uppfyller de tio principerna. Beijer Alma utgår från informationen i årsoch hållbarhetsredovisningen för att ge en rättvisande bild av hur vi följer
Global Compact.

GLOBAL COMPACT
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

ARBETSVILLKOR

MILJÖ

KORRUPTION

STATUS 2017

SIDA

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 pågår
kontinuerligt. Antalet revisioner på plats har ökat jämfört med tidigare år.
Några fall med kränkningar av mänskliga rättigheter har inte rapporterats.

24, 26

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.

15, 24

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.

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.

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 76 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.

8–13

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.

25

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.

38–41

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 under året.

17

15, 24–25

24

24

15
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Arbetsrelaterad sjukdom. En arbetsrelaterad sjukdom

Global compact. Ett initiativ från Förenta Nationerna för

orsakas av långvarig exponering för en speciell arbets-

ansvarsfullt företagande. Deltagande organisationer

miljöfaktor, exempelvis buller, damm eller lösningsmedel.

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

Arbetsrelaterad skada. En arbetsrelaterad skada är en

motarbetande 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 mål

utrustning, fall och skador som orsakas av tunga lyft och

och Agenda 2030 för hållbar utveckling. De globala målen

repetitivt arbete. Beijer Alma rapporterar arbetsrelaterade

och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger,

skador som en olycka som orsakar mer än en dags från-

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jäm-

varo (Lost Work Case; LWC) per miljon arbetade timmar.

ställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess natur-

CDP. Carbon Disclosure Project är ett frivilligt system

resurser. De globala målen är integrerade och odelbara och

för redovisning av företagens klimatpåverkan. Primär

balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den

målgrupp är internationella investerare som kan utnyttja

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

informationen om klimatrisker vid investeringar i olika
bolag. Beijer Alma redovisar enligt CDP sedan 2013.

Hållbar utveckling. Begreppet avser en utveckling som
”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande

CFC/HCFC. Köldmedier som klorfluorkarboner (CFC) och

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter på miljön

Hållbar utveckling omfattar ekologisk, social och ekono-

genom sina ozonnedbrytande egenskaper och påverkan

misk hållbarhet.

på klimatet.
Hållbarhetsrapport. Enligt ett EU-direktiv har den
CSR/CR.Corporate Social Responsibility/Corporate

svenska regeringen beslutat att det från och med 2017

Responsibility är begrepp som innefattar hur företag

blir obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrappor-

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

tera. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finan-

miskt ansvar och affärsetik. Begreppen används ofta med

siella upplysningar som behövs för förståelsen av företa-

samma innebörd som begreppet ”hållbar utveckling”,

gets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna

vilket tillämpas i denna redovisning.

av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som
rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för

COP. Communication On Progress är en årlig rapport som

mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

överlämnas till Förenta Nationerna och som redovisar
hur Beijer Alma arbetar med de tio principerna i Global

ISO 14001. Internationell standard kring miljölednings-

Compact.

system som introducerades 1996. För närvarande är
drygt 345 000 organisationer i hela världen certifierade

Energianvändning. Beijer Alma redovisar både den

enligt kraven i ISO 14001. En uppdaterad version av

direkta energianvändningen (användning av bränslen

standarden publicerades 2015 (ISO 14001:2015).

i egna energianläggningar) och den indirekta använd-

Certifiering enligt ISO 14001 är ett krav för de produce-

ningen (inköpt el och fjärrvärme).

rande enheterna inom Beijer Alma.

5S. En japansk metod för att skapa ordning och reda på
arbetsplatsen. Här ingår att sortera, systematisera, städa,
standardisera och se till att ordningen hålls. 5S är en
viktig del i Lean Manufacturing.
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ISO 26000. Internationell standard som ger vägledning

Miljörelaterade investeringar. Investeringar för att

i hur organisationer kan hantera frågor som rör socialt

förebygga och minska miljöpåverkan från koncernens

ansvar. Standarden introducerades 2010 och har varit

verksamheter. Motsvarande gäller för investeringar i

styrande i utformningen av Beijer Almas uppförandekod.

bättre arbetsmiljö.

Koldioxid. Koldioxid (CO2) bildas vid alla processer där

Nafta. Naftalen är en aromatisk kolväteförening som

kolinnehållande material förbränns, exempelvis vid

används som lösningsmedel inom Habia Cable.

förbränning av fossila bränslen. Det är mycket troligt att
koldioxiden ökar den globala uppvärmningen (växthus-

PCB. Polyklorerade bifenyler är en grupp miljö- och

effekten). Beijer Alma redovisar koldioxidutsläpp från

hälsoskadliga industrikemikalier. Användningen av PCB

den direkta och indirekta energianvändningen.

förbjöds i Sverige 1972. Ämnena finns fortfarande kvar i
miljön på grund av lång nedbrytningstid.

Konfliktmineraler. Tantal, tenn, guld och volfram kallas
för konfliktmineraler om de härrör från Demokratiska

REACH. Kemikalielagstiftning inom EU som syftar till

republiken Kongo och närliggande länder. Benämningen

en säkrare hantering av kemikalier. Kemiska ämnen ska

har uppkommit eftersom det pågår väpnade konflikter i

registreras för en viss användning. Särskilt farliga ämnen

regionen, där gruvverksamheten ofta bidrar till fortsatta

kan beläggas med restriktioner.

konflikter och leder till brott mot mänskliga rättigheter.
ROHS. EU-lagstiftning som begränsar användningen av
Kväveoxider. Gasformiga oxider (NOx) som bildas vid för-

vissa miljö- och hälsofarliga ämnen.

bränningsprocesser genom oxidation av kväve. Ämnena
är skadliga för miljö och hälsa och orsakar bland annat

Six Sigma. Ett program och en filosofi för kvalitetsför-

försurning och övergödning.

bättringar i företag och organisationer. Tog sin början på
Motorola 1987. Six Sigma hämtar mycket av sin inspira-

Lean manufacturing. Systematisk metod för att han-

tion från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit

tera resurser på ett effektivt sätt. Syftet med Lean är att

förhärskande i japanska industriföretag sedan andra

identifiera alla faktorer i en produktionsprocess som inte

världskriget.

skapar värde hos kunden.
Svaveldioxid. Svaveldioxid (SO2) bildas när petroleumMiljöaspekt. De delar av en organisations aktiviteter,

produkter förbränns. Gasen bidrar till försurning av vat-

produkter eller tjänster som samspelar med miljön (ISO

tendrag och mark. I högre koncentration är svaveldioxid

14001).

skadlig för människors hälsa.

Miljörelaterade kostnader. Kostnader som kan hän-

Uppförandekod/Code of conduct. Riktlinjer för medarbe-

föras till åtgärder för att förebygga, minska eller åter-

tare kring affärsetik, miljö, arbetsförhållanden och socialt

ställa miljöpåverkan som orsakas av organisationens

ansvar. Den senaste uppdateringen av Beijer Almas

verksamheter. Motsvarande gäller för kostnader inom

uppförandekod gjordes 2015–2016.

arbetsmiljöområdet. Kostnaderna omfattar bland
annat administration, inköp av externa tjänster, avgifter

VOC. Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic

till myndigheter, underhåll av miljöledningssystem,

Compounds) som lätt förångas i rumstemperatur. Halten

avfallskostnader samt kostnader för externa inspektioner

av lättflyktiga kolväten i luften har negativa hälso- och

och revisioner.

miljöeffekter, bland annat bidrar de till bildandet av
marknära ozon.
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Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Beijer Alma AB, org.nr 556229-7480

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevR 12 Revisorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att
vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och
en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Uppsala den 26 februari 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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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
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Telefon 08-630 74 40
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habia.com

BEIJER TECH AB

Huvudkontor
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E-post info@beijertech.se
beijertech.se

hållbarhetsredovisningen

