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Om hållbarhetsrapporten
Detta är koncernens tredje hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget

i enlighet med kraven i ÅRL 6 kap 12§. Hållbarhets

Hexatronic Group AB, organisationsnummer 556168-

rapporten avser verksamhetsåret 2020 och om

6360, och följande dotterbolag: Hextronic Cables &

fattar sidorna 26-37. Affärsmodell återfinns på

Interconnect Systems AB, Hexatronic Fiberoptic AB,

sid 8-9, väsentliga hållbarhetsrisker och dess

Proximion AB, Edugrade AB, PQMS Training, Blue

hantering återfinns på sidorna 44-46 och hur

Diamond Industries LLC, Gordon Franks Training

vi bidrar till området ”respekt för mänskliga

Ltd., Hexatronic AS, Hexatronic US, Hexatronic UK

rättigheter” återfinns på sid 31 (hållbar leverantörs

Ltd., Hexatronic New Zealand Ltd. och Opternus

kedja) och sid 35 (mångfald och jämställdhet).

GmbH. De bolag som förvärvades eller bildades
under 2020 ingår inte i denna hållbarhetsrapport.
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“A Decade of Action”
Som en global aktör inom fiber
utbyggnad har vi en viktig roll i att
förverkliga Agenda 2030 och FN:s
Global Compacts 10 principer om
ansvarsfullt företagande.
Tillsammans med våra medarbetare,
kunder och leverantörer vill vi bidra
till ett mer hållbart samhälle och göra
2020-2030 till ett decennium av
handling.
Välkomna att vara en del i vår
hållbarhetsresa!

Henrik Larsson Lyon
CEO Hexatronic Group

Viktiga milstolpar 2020

Koncernens första
UK Modern Slavery
Act Statement

Reviderad
uppförandekod
för leverantörer

Hållbarhetsvecka med temat
hälsa och välbefinnande för
koncernens alla medarbetare

JA NUA RI

D ECEM B ER

Jämställd
styrelse

å r s r ed ov is n i n g

2020 | h e x at r o n i c

Lojalt
medarbetarindex

81

Färdplan 2030
för hållbarhets
arbetet
färdigställs
Rankat som ett
av börsens mest
hållbara bolag
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Sex prioriterade hållbarhetsområden
Under 2020 har vi valt att fokusera på att styra, utveckla och förbättra
följande sex hållbarhetsområden: hög affärsetik, hållbar leverantörskedja,
låg klimatpåverkan, god arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, mångfald och
jämställdhet och samhällsengagemang.

HÅLLBAR
LEVER ANTÖRSK EDJA

HÖG
AFFÄRSETIK

GOD ARBETSMIL JÖ,
HÄLSA OCH SÄKERHET

L ÅG
KLIMATPÅVERK AN

MÅNGFALD OCH
JÄMSTÄLLDHET

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vid valet av våra prioriterade hållbarhetsområden

Tre hållbarhetsområden från 2018 års analys har

har trender och utmaningar i samhället, FN:s glo

tagits bort. Miljöanpassade produkter och hög

bala mål för hållbar utveckling, intressenters krav

resurseffektivitet har integrerats i området låg

och förväntningar, identifierade hållbarhetsrisker,

klimatpåverkan. Stabil lönsamhet har utgått,

aktuella policydokument, graden av påverkan och

eftersom ett framgångsrikt hållbarhetsarbete

möjligheten att styra, utveckla och förbättra en

ska resultera i detta. Det är dessutom grunden

specifik fråga, utgjort viktig input.

för våra möjligheter att utvecklas som koncern
och en självklar del i den löpande verksamheten.

Styrning för ökad hållbarhet
Ansvar och uppföljning

Centrala policydokument

Varje dotterbolag inom koncernen ansvarar för att

På koncernövergripande nivå är det framför allt

bidra till en positiv utveckling inom varje hållbar

följande policydokument som styr och vägleder

hetsområde genom att integrera frågorna som

koncernen inom hållbarhetsområdet: hållbarhets

en naturlig del i besluts-, styr-, uppföljnings- och

policy, intern uppförandekod, mångfalds- och

planeringsprocesserna. På koncernövergripande

jämställdhetspolicy, visselblåsarpolicy och upp

nivå ligger ansvaret att driva, stötta och följa upp

förandekod för leverantörer.

utvecklingen. För mer information om utvecklingen
inom respektive område se nyckeltalstabellen
senare i denna årsredovisning.

För att ta del av dokumenten i sin helhet se hem
sidan: group.hexatronic.com/sv/hallbarhet. Uppfölj
ningen av efterlevnaden av aktuella policydokument
sker genom interna och externa revisioner samt

Mångfald i styrelsen

utvalda nyckeltal. Utöver dessa policydokument har

Vad gäller mångfald för styrelsens sammansättning

vägleder på lokal nivå.

har det som föreskrivs i avsnitt III punkt 4.1 i svensk

våra bolag ytterligare policydokument som styr och

kod för bolagsstyrning tillämpats.
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Så bidrar vi till Agenda 2030
Hexatronic både kan och vill bidra till att lösa till de utmaningar som
världen står inför, både på det ekonomiska, miljömässiga och sociala
planet. Om knappt 10 år ska de 17 globala hållbarhetsmålen vara
uppnådda och mycket kvarstår fortfarande för att vi ska lyckas.
Det mål som vi som global aktör inom fiberutbyggnad

Under 2020 gjorde vi en ny översyn över vilka av

kan bidra mest till är mål 9 och delmål 9.1: ”skapa

de globala hållbarhetsmålen och dess 169 delmål

hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infra-

som är mest relevanta för vår verksamhet och där

strukturer”, genom vår affärsidé som handlar om att

vi kan bidra mest. Utöver mål 9 har vi identifierat

påskynda den digitala transformationen till nytta för

ytterligare nio mål och 27 delmål som relevanta för

samhälle, företag och individ genom att erbjuda

vår verksamhet och våra intressenter (se nedan).

smarta och pålitliga produkt- och systemlösningar
för passiv fiberinfrastruktur.

HEXATRONIC PÅSKYNDAR
DEN DIGITALA
TRANSFORMATIONEN
3.4, 3.5, 3.9

4.3, 4.4, 4.5, 4.7

5.1, 5.2, 5.5

7.2, 7.3

8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8

10.2

12.2, 12.4, 12.5, 12.8

13.1, 13.3

16.5

9.1, 9.4, 9C

Läs mer om de globala målen och hur du kan bidra
på www.globalamalen.se.

Färdplan 2030 för hållbarhetsarbetet
Sustainability Roadmap 2030
A DECADE OF ACTION

Under 2020 har en färdplan 2030 för koncernens
hållbarhetsarbete utarbetats. Färdplanen omfattar
målsättningar på kort (2022, 2025) och lång sikt
(2030) för respektive hållbarhetsområde, huvudakti
viteter att fokusera på, kopplingen till Agenda 2030
och framgångsfaktorer för att vi ska lyckas. Under Q1
2021 kommer färdplanen att lanseras och återfinnas
på vår hemsida: group.hexatronic.com/sv/hallbarhet.
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Hög affärsetik
Det är viktigt att våra kunder, investerare, leverantörer,
medarbetare och övriga intressenter känner tillit till
Hexatronic och vet att vi står för en hög affärsetik.

99 %
U PPF Ö R A N D E KO D

Uppförandekod och hållbarhetspolicy
sedan 2018
De två viktigaste styrdokumenten för att säkerställa
att medarbetare, inhyrd personal och konsulter som
arbetar på uppdrag för Hexatronic agerar på ett

av de anställda har skrivit under
den interna uppförandekoden

ansvarfullt och etiskt korrekt sätt är vår hållbarhets
policy och interna uppförandekod. Hållbarhets
policyn omfattar hur vi ska ta ansvar utifrån den
ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionen

externa revisioner för att kontrollera efterlevnaden.

av hållbarhet. Den interna uppförandekoden

Sedan 2019 är Hexatronic stödjande medlem till

omfattar: företagets hållbarhetsansvar, personal

Institutet Mot Mutor (IMM). Antikorruption ingår

omsorg, lagar och riktlinjer, intressekonflikter,

även som en viktig del i vår uppförandekod för

företagets egendom och konfidentiell information

leverantörer.

och ingår som en naturlig del vid nyanställning.
Utöver detta har två av våra dotterbolag tagit
tydlig ställning mot trafficking och sexuell exploa

Visselblåsarfunktion

tering, genom att i sina riktlinjer för tjänsteresa

Sedan 2018 finns en visselblåsarfunktion som

införa ett förbud mot sexköp.

erbjuder möjligheten att som anställd, kund, leve
rantör eller annan kontakt med koncernen anonymt

Så jobbar vi med antikorruption
De viktigaste delarna i vårt antikorruptionsarbete
är: vår interna uppförandekod och avsnittet kring

rapportera om farhågor om allvarliga missförhål
landen som står i strid med hög affärsetik. Mer
information återfinns på hemsidan: group.hexatro
nic.com/sv/hallbarhet.

intressekonflikter, löpande utbildningar/diskussio
ner kring etiska dilemman, att mutor och korruption
ingår som en del i den årliga riskanalysen, målsätt

Vår långa målsättning 2030:

ningen om noll fall av korruption och interna och

Fortsatt upprätthålla en hög affärsetik.

Förnyat globalt samarbete
Hexatronic har undertecknat UN Global Compact
och vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de tio
principerna för ansvarsfullt företagande. Under
2020 ställde sig Henrik Larsson Lyon, VD och
koncernchef Hexatronic Group, även bakom
uttalandet om vikten av ett förnyat globalt
samarbete för att uppnå fred och säkerhet,
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
För mer information se: globalcompact.se/statement-from-bu
siness-leaders-for-renewed-global-cooperation/.
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Hållbar leverantörskedja
Att säkerställa en hållbar leverantörskedja spelar en viktig roll i vår
strategi att leverera värde till våra kunder och bidra till en hållbar
utveckling. Vi vill därför arbeta med leverantörer som delar våra
värderingar när det kommer till hållbarhet.
Uppdaterad uppförandekod
för leverantörer

Effekt av covid-19

En koncernövergripande uppförandekod för leve

och pågick under större delen av 2020 har inga

rantörer lanserades under 2018, med krav inom

revisioner på plats hos våra leverantörer genom

områdena: miljö, mänskliga rättigheter, rättvisa

förts. Första halvåret 2021 kommer vi att fokusera

anställningsförhållanden, hälsa och säkerhet och

på att genomföra revisioner på distans via Teams

antikorruption.

och därefter förhoppningsvis återigen kunna

Under 2020 uppdaterades koden med avseende på

Som en konsekvens av den pandemi som bröt ut

besöka våra leverantörer på plats.

att leverantören ska: säkerställa att koden efterlevs
av nästa led i leverantörskedjan, bedriva ett pro
aktivt klimatarbete för att minimera utsläppen av
direkta och indirekta växthusgaser, tillämpa miljö
anpassade teknologier som möjliggör en hög resurs
effektivitet och låga utsläpp samt stödja och respek

UK modern slavery act statement
Hexatronic åtar sig att förhindra alla former av
modernt slaveri, straffarbete, tvångsarbete och
människohandel. För att ta del av vårt ”statement”

tera internationellt erkända mänskliga rättigheter.

se vår hemsida: group.hexatronic.com/sv/hallbarhet.

Riskanalys avseende hållbarhet
i leverantörskedjan

Vår långa målsättning 2030:

Under 2020 genomfördes en kartläggning över vilka

på områdena: miljö, mänskliga rättigheter, rättvisa

hållbarhetsrisker som finns i vår leverantörskedja och
var riskerna är som störst. Resultatet kommer utgöra

Uppnå en hållbar leverantörskedja med avseende
arbetsförhållanden, en god arbetsmiljö och anti
korruption.

en viktig grund för vilka frågor, leverantörer och
länder som ska prioriteras vid framtida revisioner
såväl digitalt som på plats. Ett särskilt fokus
kommer att vara på risker kopplat till utsläpp till
luft, resurseffektivitet, diskriminering på arbets
platsen, hälsa och säkerhet samt korruption.

Granskning av leverantörer
Under året skickades en självskattningsenkät ut till
totalt 34 av våra leverantörer, som omfattar knappt
60% av koncernens totala inköpsvolym av direkt
material och transporter. Enkäten omfattade 24
frågor inom hållbarhetsstyrning, hållbar leveran
törskedja, miljö, mänskliga rättigheter, hälsa och
säkerhet samt antikorruption. Resultatet kommer
att utgöra en viktig del i vår fortsatta dialog samt
val av leverantörer att granska digitalt och på plats.
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Låg klimatpåverkan
Klimatutmaningarna är stora och det är bråttom. Tillsammans
med våra kunder, leverantörer och medarbetare ska vi göra
vad vi kan för att bidra till att vi når 1,5-gradersmålet. Vårt
fokus är på att uppnå en hög resurseffektivitet och att kunna
erbjuda klimatsmarta produkter och tjänster.
Insatser för en högre resurseffektivitet
För att bidra till en mer resurseffektiv verksamhet
har koncernen under året genomfört en rad olika
insatser.

har fortsatt sin strävan att ersätta plastemballage
med förnyelsebara/nedbrytbara material samt öka
andelen förpackningsmaterial från leverantörer för
återanvändning. Under 2020 släpptes nästa gene
ration av Stingray-kartonger som bidrar till en

Vår produktionsanläggning i Hudiksvall, Hexatronic

reduktion av materialåtgången med 50%. Ett

Cables & Interconnect Systems, har sänkt den totala

samarbete med Göteborgs Universitet och Svenska

förbrukningen av engångsplast med 50% jämfört

Miljöinstitutet (IVL) inleddes för att hitta en metodik

med föregående år tack vare investeringen i en ny

för att beräkna klimatfotavtrycket på våra vanligaste

plastemballagemaskin. Samma bolag har även

produkter och arbetet kommer att fortsätta under

investerat i en ny duktmaskin som skapar möjlighet

2021.

till högre grad av återvinning och hantering av flera
material och materialkvaliteter. Liknande satsningar
ring av tillverkningsprocessen av vår dukttillverk

Förnyelsebar energi och
högre energieffektivitet

ning har lett till närmare en halvering av antalet

Under året har koncernens totala energianvändning

kassationer.

ökat med 25% jämfört med 2019 och våra indirekta

har skett i andra delar av vår verksamhet. Optime

utsläpp av växthusgaser från energianvändning,

Lägre klimatpåverkan från resor
och transporter
Under 2020 har antalet tjänsteresor, resor för
fältsupport, utbildningar, kundevent och arbetsresor
till och från arbetsplatsen minskat kraftigt som
en följd av den pågående pandemin och i stället
ersatts med digitala lösningar. Vår bedömning
är att en betydande del av de digitala arbetssätten
kommer att fortsätta även efter pandemin. Under
året har vi fortsatt att försöka få ner klimatut

scope 2, med 48%. Den främsta anledningen är
utökad verksamhet i USA, som i dagsläget inte
köper förnyelsebar el. För att vända denna negativa
utveckling har vårt amerikanska bolag, Blue
Diamond Industries, under året bland annat sett
över möjligheten att köpa andelar i solcellsparker.
Om detta blir verklighet skulle vi som koncern kunna
minska våra scope 2-utsläpp med nästan 90%
jämfört med 2020 och öka andelen förnyelsebar
energi för koncernen från knappt 40% till 80% och
därigenom snabbare nå vår målsättning om klimat

släppen från godstransporter genom att samordna

neutral verksamhet 2030.

våra transporter bättre, optimera förpacknings

Vårt svenska bolag Proximion har under året

storlekar för våra produkter och gå över från flyg
till sjöfart och tåg.

undersökt möjligheten att införskaffa nya produk
tionslasrar som förbrukar 100 gånger mindre energi
än de nuvarande. Även detta skulle innebära ett

Klimatsmarta produkter och tjänster

viktigt bidrag i våra klimatambitioner. Tyvärr har
leveransen av den nya lasern försenats på grund av

Samtliga av våra produktionsanläggningar har

covid-19 och flyttats fram från 2020 till 2021. Flera

under året ökat andelen återvunnet material i sina

bolag fortsätter utbytet till LED-belysning.

produkter och ytterligare bolag inom koncernen
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Färdplan 2030

Klimatstyrning av leverantörskedjan

Under året har en färdplan 2030 för vårt hållbar

Under året infördes skärpta klimatkrav i vår upp

hetsarbete utarbetats som även omfattar vårt

förandekod för leverantörer och en uppföljning av

klimatarbete. Färdplanen pekar ut 13 prioriterade

våra leverantörers klimatarbete, som omfattade

klimataktiviteter (se nedan) som ska bidra till

60% av koncernens totala inköpsvolym av direkt

våra klimatmål. Vi jobbar redan med dessa i stor

material och transporter, genomfördes.

utsträckning, men vi kommer att fokusera ännu
kraftfullare på dem under 2021 och framåt. Färd
planen kommer att lanseras i början av 2021 och
återfinnas på vår hemsida.
1.

Öka användningen av förnyelsebar energi

2.

Införa energibesparingsprogram i byggnader
och produktionsanläggningar

3.

Reducera mängden godstransporter genom
att optimera förpackningsstorlekar, samordna

”Vi vill att våra leverantörer redovisar
sina klimatutsläpp och sätter mätbara
mål, använder 100% förnyelsebar
energi i tillverkningen av varor och
tjänster och genomför klimatredu
cerande åtgärder i verksamheten”

leveranser och etablera lokal produktion
4.

Steffen Bjerregaard,
Head of Group Procurement,

Öka andelen godstransporter med sjöfart

NKT Group

och tåg
5.

Gå mot en ”fordonspark” med nollutsläpp

6.

Minska användningen av jungfruligt material,
öka återvinningen och återanvändningen av
material och produkter

7.

Beräkna våra indirekta utsläpp, scope 3

8.

Beräkna och redovisa klimatfotavtrycket

Våra kunders förväntningar
på klimatarbetet ökar

av våra vanligaste produkter

Under året har ytterligare kunder utöver Ericsson

9.

Utveckla och erbjuda marknaden klimatsmarta
produkter och tjänster

och Telia tillkommit som ställer tydliga förvänt
ningar på att Hexatronic ska agera i klimatfrågan
och bidra till att 1,5-gradersmålet uppnås.

10. Introducera nya klimatanpassade material
och teknologier
11. Ersätta förpackningsmaterial av plast
med återvunna/nedbrytbara material
12. Öka andelen resfria möten och utbildningar
samt fältsupport online
13. Använda leverantörer med ett tydligt fokus
på en låg klimatpåverkan
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Våra långa målsättningar 2030:
• Minska våra utsläpp av växthusgaser,
scope 1, 2 och 3, med 50%
• Bli ett klimatneutralt företag, egen verksamhet
• Redovisa klimatfotavtrycket av våra vanligaste
produkter

33

God arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Våra medarbetare ska känna sig trygga med vårt sätt
att hantera arbetsmiljön. Inom verksamheten har vi
därför alltid ett stort fokus på hälsa och säkerhet.

Våra medarbetares hälsa och säkerhet
Under den pågående pandemin har vi haft ett extra
stort fokus på våra medarbetares hälsa och säker
het. Insatserna har varierat beroende på land och
verksamhet. Utgående från respektive bolags
riskanalys har åtgärder genomförts för att minimera
risken för att någon medarbetare/kund/student/
leverantör smittas av covid-19. En positiv effekt
av införandet av flexibla arbetsplatser och distans
arbete är att det för många har bidragit till en

Fler bilder på instagram.com/hexatronic_wellness/

för många småbarnsföräldrar.

Hållbarhetsvecka med fokus
på hälsa och välbefinnande

Under året har Hexatronic Fiberoptic infört ett

På koncernövergripande nivå arrangerades under

bättre balans mellan arbete och fritid, inte minst

ledningssystem för arbetsmiljö i enlighet med ISO
45001, och idag omfattas 42% av våra medarbetare
av detta. Olika utbildningsinsatser har genomförts
kopplat till: hjärt- och lungräddning, hälsa och
säkerhet, utvecklande ledarskap och självledarskap.
En del utbildningar har behövt skjutas upp på grund
av pandemin. På bolagsnivå genomförs löpande
olika hälsofrämjande initiativ.

året en hälsovecka för samtliga medarbetare.
Under veckan skickades dagliga mejl ut med fakta,
inspiration och utmaningar kring olika hälsoteman,
kopplat till vikten av att vara här och nu, ta en paus,
hålla sig aktiv, ha en god sömn och äta hälsosamt.
Utöver detta arrangerade även varje bolag egna
lokala hälsoaktiviteter. En ny hälsovecka planeras
till våren 2021.

Nöjda medarbetare
Årets medarbetarundersökning, som genomfördes
i alla koncernens dotterbolag, visar att våra med
arbetare är nöjda med oss som arbetsgivare.
Nöjd-Medarbetar-Index på koncernnivå ökade från
69 till 71. Ett index på 75 eller mer innebär ”mycket
nöjd”. Lojal-Medarbetar-Index på koncernnivå
ökade från 80 till 81. Under 2021 kommer vi att
jobba vidare med resultatet och insatser som
planeras är bland annat kopplat till: den psyko
sociala arbetsmiljön, arbetstakt/arbetsmängd, öka
team-känslan, ökad delaktighet i beslutsfattande
och kompetensutveckling.

Vår långa målsättning 2030:
Vara en attraktiv och säker arbetsplats för våra
medarbetare.
34
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Mångfald och jämställdhet
Inom Hexatronic är vi övertygade om att
människor med olika perspektiv, kunskaper
och erfarenheter är avgörande för att
skapa det innovativa klimat som krävs
för långsiktig affärsmässig framgång.
Satsningar under året
Många av koncernens bolag har en hög grad av
mångfald och den stora utmaningen är att attrahera
kvinnor till en mansdominerad bransch. Under året
har koncernens bolag genomfört olika insatser för
att bidra till en mer jämställd och inkluderande
arbetsplats.

Nolltolerans mot diskriminering
Vår mångfalds- och jämställdhetspolicy från 2019
har nolltolerans mot diskriminering, sexuella trakas
serier och kränkande särbehandling. Policyn ingår
i introduktionen av våra nyanställda. Utifrån denna
ambition ser vi allvarligt på att vi under 2020 hade
två bekräftade fall av diskriminering. I båda fallen
har åtgärder vidtagits och vi fortsätter vårt arbete
med dessa frågor.

Vår långa målsättning 2030:
Erbjuda en jämställd och inkluderande arbetsplats
med hög grad av mångfald.

Koncernens utbildningsbolag arbetar aktivt för att
locka en bred representation av studenter och flera
av våra utbildningsbolag inkluderar utbildnings
moduler som omfattar jämställdhet, mångfald
och inkludering. I samband med Black Lives Matter
arrangerade flera bolag möjligheten för personalen
att digitalt samtala kring personliga erfarenheter
från diskriminering, vilket var mycket uppskattat.

Samhällsengagemang
Vi ska göra skillnad genom att stötta
initiativ och verksamheter som verkar för
en socialt och miljömässigt hållbar framtid.
Våra utbildningsbolag gör skillnad
Vi är stolta över att flera av våra utbildningsbolag
fortsätter att göra skillnad för ungdomar och vuxna
långt från arbetsmarknaden, genom att erbjuda den
utbildning som krävs för att kunna erhålla ett arbete
eller fortsätta att studera. Under pandemin har
utbildningarna snabbt fått ställas om till digitala
utbildningsrum med mycket gott resultat.

Brett stöd
Våra bolag och medarbetare väljer själva inriktningen
på sitt samhällsengagemang och stödjer ofta de mest
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utsatta grupperna i samhället, integrationsfrågor,
barn och ungdomar, idrott, mental hälsa, jämställd
hets- och utbildningsfrågor. Exempel på organisatio
ner och initiativ som under året har fått stöd av våra
bolag är: PLAN International, Shoebox Appeal 2020,
Läkare utan gränser, Rädda Barnen, BRIS och Cancer
fonden.
Utöver detta erbjuder flera bolag praktikplatser för
ungdomar och stödanställning för långtidsarbetslösa
samt erbjuder sina anställda att jobba som företags
volontärer och under arbetstid exempelvis lämna blod
och ta ställning till organdonation.

Vår långa målsättning 2030:
Utgöra en positiv kraft i samhället.
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Mål och resultatindikatorer
för hållbarhetsarbetet
För att kunna följa utvecklingen inom våra prioriterade hållbarhetsområden
har vi valt ut ett antal nyckeltal som återfinns i tabellen nedan. Under 2020
har vissa justeringar gjorts jämfört med hållbarhetsrapport 2019, vissa
nyckeltal har tillkommit och andra har utgått baserat på de förändringar som
har skett under året.
Vår målsättning
Även under 2020 har målsättningen varit att

Koppling till Agenda 2030
och Global Compact

samtliga utvalda nyckeltal skulle utvecklas i en

Till varje hållbarhetsområde återfinns kopplingen till

positiv riktning med särskilt fokus på att utvecklas

Agenda 2030:s olika delmål (SDG), för mer informa

positivt inom hållbarhetsområdena: hållbar leveran

tion om delmålen se www.globalamalen.se och även

törskedja, låg klimatpåverkan och mångfald och

till FN:s Global Compacts 10 principer om ansvarsfullt

jämställdhet.

företagande (GC), globalcompact.se/om-un-globalcompact/de-10-principerna/.

Prioriterade
hållbarhetsområden/
var påverkan sker

Koppling till
Agenda 2030
Nyckeltal
& Global
Compact

Hög affärsetik

SDG: 5.2, 16.5

Var: Inköp, försäljning,
tillverkning, förvärv,
ekonomi, marknadsföring

GC: princip:
1, 5, 10

Hållbar leverantörskedja

SDG: 5.1, 7.2,
7.3, 8.4, 8.5,
8.7, 8.8, 9.4,
10.2, 12.2, 12.4,
12.5, 13.1, 16.5

Var: Tillverkning och
godstransporter

2018

Andel anställda som har skrivit under
den interna uppförandekoden,%

2019

Målnivå
2030

2020

72

93

99

100

0

0

0

0

34

75

74

-

0

11

0

-

33

33

33

-

22 265

21 575

27 305

-

49

53

40

-

Energiintensitet, MWh/MSEK omsättning

13,9

11,7

13,5

6

Totala utsläpp av CO2e, ton - scope 1

821

891

722

-

4 237

3 551

5 988

-

3,2

2,4

3,3

1,25

Återvunnet material i produktion, ton

i.u

3 596

4 521

-

Återvunnet material i produktion,
kg/MSEK omsättning

i.u

1 952

2 243

10 000

Antal bekräftade fall av korruption
Andel leverantörer som har skrivit under
uppförandekoden för leverantörer 1),%
Antal genomförda revisioner med
avseende på hållbarhet

GC: princip
1-10
Låg klimatpåverkan
Var: Tjänsteresor
leasingbilar, tjänstebilar
och milersättning,
arbetsmaskiner, köld
medier och inköpt energi

SDG: 7.2, 7.3,
8.4, 9.4, 12.2,
12.4, 12.5, 12.8,
13.1, 13.3

Andel ISO-14001-certifierade bolag
inom koncernen 2),%

GC: princip 7-9

Andel miljömärkt el,%

Direkt energiförbrukning, MWh

Totala utsläpp av CO2e, ton - scope 2

3)

Klimatintensitet, scope 1 & 2, ton CO2e/
MSEK omsättning
Var: Egen produktion

* Uppförandekoden lanserades 2018

1)

** Ingen undersökning genomfördes

2)

I uppgiften ingår de bolag med fler än 15 anställda

i.u = inga uppgifter

3)

Marknadsbaserad metod används

4)

Antal arbetsrelaterade olyckor med mer än 24 timmars frånvaro dividerat med totalt antal
arbetade timmar x 200 000

5)

Efter genomförd utbildning via Hexatronics utbildningsbolag
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Prioriterade
hållbarhetsområden/
var påverkan sker

Koppling till
Agenda 2030
Nyckeltal
& Global
Compact

God arbetsmiljö, hälsa
och säkerhet

SDG: 3.4, 3.5,
3.9, 8.8

Var: Hela koncernen

Mångfald och
jämställdhet

SDG: 5.1, 5.5,
8.5, 10.2

Var: Hela koncernen

GC: princip 6

2018

Var: Hela koncernen,
lokalt och globalt

SDG: 3.4, 4.3,
4.4, 4.5, 4.7,
8.6, 10.2, 12.8,
13.3

Målnivå
2030

2020

Andel medarbetare som omfattas av
ett ledningssystem för arbetsmiljö- och
säkerhet inom koncernen, ISO 45001
eller motsvarande,%

32

32

42

90

Sjukfrånvaro,%

3,0

3,0

3,0

3,0

Arbetsrelaterade olyckor
med frånvaro, frekvens 4)

0,5

1,4

1,0

0

Nöjd-Medarbetar-Index

69

**

71

76

Lojal-Medarbetar-Index

80

**

81

86

Andel kvinnor,%

25

29

24

40

Andel kvinnliga chefer,%

28

27

24

40

Andel kvinnor i koncernledning,%

11

20

18

40

Andel kvinnor i styrelsen,%

40

33

50

40

1

1

2

0

Andel medarbetare som har haft
utvecklingssamtal,%

98

96

98

100

Antal ungdomar och vuxna långt från
arbetsmarknaden som gått vidare
till varaktig anställning eller studier,
minst sex månader. 5)

i.u

156

357

-

Antal bekräftade fall av diskriminering

Samhällsengagemang

2019

GC: princip 6, 8
* Uppförandekoden lanserades 2018

1)

** Ingen undersökning genomfördes

2)

Baserat på total inköpsvolym av direkt material och transporter
I uppgiften ingår de bolag med fler än 15 anställda

i.u = inga uppgifter

3)

Marknadsbaserad metod används

4)

Antal arbetsrelaterade olyckor med mer än 24 timmars frånvaro dividerat med totalt antal
arbetade timmar x 200 000

5)

Efter genomförd utbildning via Hexatronics utbildningsbolag

Revisorns yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Hexatronic Group AB, org.nr 556168-6360
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap
porten för år 2020 på sidorna 26-37 och för att den är

International Standards on Auditing och god revi
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår gransk
ning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning

Göteborg den 14 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den

Johan Palmgren

inriktning och omfattning som en revision enligt

Auktoriserad revisor
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