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HÅLLBARHETSREDOVISNING

STENA METALLKONCERNEN



Inom Stena Metallkoncernen har vi ägnat oss åt det vi i dag kallar  
för hållbarhet sedan lång tid tillbaka. Redan vid bolagets start  
började vi återföra järn och metaller till kretsloppet. Vi har under  
åren fortsatt att utveckla våra produkter och tjänster och är i dag 
Nordens ledande återvinningskoncern. Vår långa erfarenhet av  
att skapa hållbara värden inom miljö- och återvinningområdet  
gör att vi i dag tillsammans med kunder, leverantörer och andra 
samarbetspartners lämnar ett viktigt bidrag till utvecklingen  
mot en fungerande cirkulär ekonomi. 

Vi är här för att tjäna pengar och strävar efter en långsiktig 
lönsamhet samtidigt som ett hållbart förhållningssätt på många  
sätt är kärnan i vår affär. Jag ser ingen konflikt i detta, tvärtom är 
lönsamhet en förutsättning för en hållbar utveckling av alla våra 
produkter och tjänster. En hög lönsamhet skapar förutsättningar  
för kontinuerliga investeringar i vår verksamhet. 

Vi bygger anläggningar och investerar i ny teknik, vi satsar på 
forskning och kompetensutveckling. Under det gångna verksam-
hetsåret invigdes Stena Nordic Recycling Center i Halmstad,  

LÖNSAMHET ÄR EN  
FÖRUTSÄTTNING FÖR EN  
HÅLLBAR UTVECKLING”

Anders Jansson

Bild detta uppslag: Stena Recycling, Borås 
Omslagsbild: Del av processen för återvinning av ädelmetaller, Stena Nordic Recycling Center, Halmstad.

Fotografer: Andreas Carlsson, Carlo Baudone, Lars Ardarve, 
Pontus Almén, Malte Danielsson, Peter Carlsson, MD Medier. 
Producerad av Stena Metallkoncernen.
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INNEHÅLLNordens modernaste återvinningsanläggning. Det är den största 
satsningen i koncernens historia och med den nya anläggningen har 
den totala mängden deponi minskat med 40 procent och material- 
återvinningen ökat med 30 procent. Framstegen har, bland annat, 
medfört att vi är en av de första återvinnarna i världen att klara EU:s 
krav på fordonsindustrin om att återvinna varje bil till 95 procent.

Detta är Stena Metallkoncernens första gemensamma hållbar-
hetsredovisning och ett viktigt steg i det koncerngemensamma, 
strategiska hållbarhetsarbete som påbörjades 2015. 

För en mer komplett bild av Stena Metallkoncernen föreslår jag  
att ni läser hållbarhetsredovisningen tillsammans med årsberättelsen 
och årsredovisningen. Det gör ni enklast på www.stenametall.se  
och på bolagens egna hemsidor.

Göteborg, november 2017

Anders Jansson, koncernchef

STENA METALL AB 
Fiskhamnsgatan 8b
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon: 010-445 00 00
Mail: info@stenametall.se
www.stenametall.se 

För frågor kring Stena Metallkoncernens hållbarhetsarbete: 
Jessika Lind Petrén
Mail: jessika.lind.petren@stenametall.se
Telefon: 010-445 20 22

https://www.stenametall.se
mailto:info%40stenametall.se?subject=
https://www.stenametall.se
mailto:jessika.lind.petren%40stenametall.se?subject=


STENA METALLKONCERNEN

I samarbete med industrin och andra delar av samhället skapar  
Stena Metallkoncernens 3 400* medarbetare varje dag nya värden  
som alla tjänar på – företagen, miljön och samhället i stort. Vi arbetar 
för att våra kunder och samarbetspartners ska utveckla sina verk- 
samheter på ett hållbart sätt. Koncernens bolag återvinner varje år 
drygt fem miljoner ton avfall och bidrar till en bättre hushållning  
med viktiga resurser. Vi bidrar också till att fasa ut skadliga ämnen 
som kan skada ekosystemen och vår hälsa. Vi förser samhället  
med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen.  
Med forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens 
utmaningar med nya hållbara lösningar. 

Grunden till Stena Metallkoncernen lades redan 1939 då Sten  
Allan Olsson började göra affärer med järn- och metallskrot, lump  
och rågummi. Från 1970-talet har verksamheten vuxit kraftigt,  
främst genom förvärv. I dag finns vi på 200 platser i tio länder och 

utgörs av åtta affärsområden. Men mycket är sig likt. Vi ägs  
fortfarande av familjen Olsson och har fortsatt att skapa  
ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar i samarbete  
med kunder och partners.

Stena Metallkoncernens kärnvärden – Enkelt, Tryggt och 
Utvecklande – utgör grunden för vår företagskultur: hur vi  
arbetar såväl internt som externt och hur vi vill bli uppfattade  
av kunder, partners och andra aktörer på marknaden.

* Medelantal anställda.
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ÅTERVINNING

Stena Recycling bedriver återvinningsverk-
samhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland 
och Polen med ett nätverk på drygt 160 
anläggningar. Med kostnadseffektiva lös- 
ningar återvinns avfall från hela samhället 
med helhetslösningen Stena Solutions.  
Avfallsslagen som hanteras och återvinns  
är Järn och metall, Papper och plast,  
Farligt avfall och Övrigt verksamhetsavfall.  
I erbjudandet ingår relaterade tjänster  
som internlogistik, utbildning, statistik och 
säkerhetsrådgivning.

Stena Metal International är det försälj- 
ningsbolag som hanterar Stena Recycling-
bolagens volymer av järn, metall och rost- 
fritt skrot. Huvudkontoret ligger i Göteborg 
och kunderna är stål- och metallverk över 
hela världen.

stenarecycling.com
stenametalinternational.com 

ELEKTRONIKÅTERVINNING

Stena Technoworld är en av Europas ledande 
elektronikåtervinnare med 16 anläggningar  
i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Tyskland 
och Italien. Dessutom insamlas och 
återvinns material från ett flertal andra 
länder som till exempel Belgien, Holland, 
Schweiz, Österrike och Frankrike. Vid sidan 
av materialåtervinning arbetar bolaget allt 
mer med återanvändning av produkter.

stenatechnoworld.com

ALUMINIUM 

Stena Aluminium är Nordens ledande 
producent av aluminium genom återvinning. 
Kunderna finns inom aluminiumgjutnings-
industrin i norra Europa. Bolaget erbjuder 
också teknisk support, utbildning samt 
tjänster inom metallurgi, material och 
process. Verksamheten bedrivs i Älmhult 
med ett säljkontor i danska Kolding.

stenaaluminium.com/sv  

STÅL

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör 
med lager, produktion och försäljning på  
15 platser i Sverige och en i norska Moss. 
Bolaget erbjuder ett brett sortiment av balk, 
armering, rör, plåt, stångstål, rostfritt, 
aluminium, verktygsstål och legerat 
konstruktionsstål. Bolaget erbjuder också 
slittning och klippning av tunn- och bandplåt 
från rulle från Steel Service Center.

stenastal.se 

KOMPONENTER

Via sina anläggningar i Nybro och Molkom 
erbjuder Stena Components avancerad 
verkstadskompetens och kundanpassade 
stålkomponenter genom precisionsskärning 
och CNC-bearbetning för nordisk industri. 
Tillsammans med sina kunder utvecklar man 
ständigt tillverkningsprocesser och tjänster 
för att bättre kunna möta marknadens 
utmaningar.

stenacomponents.se 

OLJA

Stena Oil är Skandinaviens ledande 
leverantör av bunkerolja och marina 
helhetslösningar till fartyg i Skagerak, 
Kattegatt och Nordsjöområdet.

stenaoil.com  

TRADING 

Stena Metal Inc. bedriver internationell 
handel med skrot, tackjärn, järnsvamp, 
färdiga stålprodukter och petroleumkoks. 
Huvudkontoret ligger i Southport, 
Connecticut, i USA.

stenametalinc.com

FINANS 

AB Stena Metall Finans bedriver finansiell 
verksamhet och intern bankverksamhet 
inom koncernen, i Göteborg och Zug, 
Schweiz.

stenametall.se/investor-relations

LÄS MER  
OCH FÖLJ OSS PÅ
STENAMETALL.SE

FACEBOOK.COM/STENAMETALL

YOUTUBE.COM/STENAMETALL

VERKSAMHETER

https://www.stenarecycling.com
https://www.stenametalinternational.com
https://www.stenatechnoworld.com
https://www.stenaaluminium.com/sv
https://www.stenastal.se
http://www.stenacomponents.se
http://www.stenaoil.com
https://www.stenametalinc.com
https://www.stenametall.se/investor-relations
https://www.stenametall.se
http://www.facebook.com/stenametall
http://www.youtube.com/stenametall
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ÄNNU MER MATERIAL FÅR NYTT LIV 

I oktober 2016 invigdes Stena Nordic Recycling Center. Den är en  
av Europas mest moderna återvinningsanläggningar och byggd för 
att matcha kundernas och myndigheternas krav, såväl i dag som i 
morgon. Här mals en bil ned till smådelar på mindre än en minut  
och följs sedan av en lång rad automatiserade, avancerade 
sorteringsprocesser. Resultatet syns i materialfacken med över 30 
färdiga fraktioner som säljs som råvaror i Sverige och andra delar av 
världen. Köpare är smältverk och gjuterier som använder materialen 
för att tillverka nya produkter. Så skapas nya värden, om och om igen.
 

FLYTANDE ALUMINIUM MINSKAR MILJÖPÅVERKAN

I Älmhult finns Sveriges enda gjuteri som erbjuder gjutlegeringar  
till 100 procent baserade på återvunnet material. Materialet används 
framförallt av fordons- och telekomindustrin.

Sedan 2008 erbjuder man även aluminium i flytande form.  
Att leverera flytande aluminium i stället för aluminiumtackor ökar 
flexibiliteten i kundens produktion och innebär en markant minskad 
miljöpåverkan genom att ingen energi behöver användas för att 
smälta ner tackorna. 

 
 

FORSKNING FÖR ÖKAD PLASTÅTERVINNING

Stena Metallkoncernen satsar på forskning om återvinning och 
finansierar en professur vid Chalmers Tekniska Högskola inom 
industriell återvinning och energiteknik. Ett aktuellt forsknings-
område med stor potential är plast – ett material som är allt mer i 
fokus i samhällsdebatten och hos företag som vill skapa en hållbar 
livscykel för sina produkter. 

Det finns en stor ekonomisk och klimatmässig nytta i att tillverka 
plastråvara av återvunnen plast och Stena har under många år åter- 
vunnit emballageplast för industrier. Stena är också en av få aktörer  
i Europa som har en hållbar lösning för att separera bromerade och 
icke-bromerade plaster från elektronik. Stena Metallkoncernen 
undersöker nu möjliga lösningar för att öka återvinningen även av 
andra plaster. 

Nya plaster kan ha samma inköpspris per kilo som koppar eller 
aluminium, vilket betyder att det finns en ekonomisk potential i 
återvinningen. Klimatnyttan är också hög då det krävs 1,5 kilo råolja 
för att tillverka ett kilo ny plast. Olja som sparas om plasten i stället 
tillverkas av återvunnen råvara.
 

TILLSAMMANS SKAPAR VI VÄRDE

I NOVEMBER 2016 PASSERADES 2 000 
LEVERANSER AV FLYTANDE ALUMINIUM

PROFESSUREN I INDUSTRIELL 
MATERIALÅTERVINNING FIRADE TIO ÅR



FÖRVÄRV ÖKAR KOMPETENSEN

I mars 2017 välkomnades 500 nya medarbetare i och med förvärvet 
av IL Recycling (First Recycling i Polen). Med förvärvet stärkte Stena 
sitt återvinningserbjudande och sin expertis ytterligare, framför allt 
inom pappersåtervinning.

Integrationen av bolaget genomfördes framgångsrikt både Sverige 
och Polen. Värdegrund och säkerhet var två viktiga beståndsdelar i 
arbetet med att introducera de nya medarbetarna in i kulturen på 
Stena Metallkoncernen. Utbildningsinsatser inom materialkunskap 
har också haft hög prioritet.

Przemysław Toda arbetar som säljare på Stena Recyclings filial i 
polska Sosnowiec. Han hade tidigare en liknande roll på First Recycling.

”När jag började introducerades vi genast i den nya organisationen. 
Det var många utbildningar, framförallt inom produkt- och material-
kunskap och säkerhet. Grädden på moset var Stena Sales Excellence-
utbildningen. Nu arbetar vi tillsammans som ett team!

Något som blivit väldigt tydligt är att Stena uppskattar sina 
kärnvärden. De är inte slogans utan guidelines i arbetet. För mig  
är Enkelt tillgängligheten av våra lösningar och kundbemötandet. 
Trygghet är både vår kvalitet och våra säkerhetskrav. Det tredje 
kärnvärdet, Utveckling, känner jag extra starkt för; jag tycker att  
jag själv utvecklas, att företaget utvecklas liksom kunderna jag 
arbetar tillsammans med.”

DIGITALT FÖR FRAMTIDEN HOS STENA STÅL

Stena Stål, koncernens stålgrossistföretag, lanserade våren 2017 en 
webborderportal för att effektivisera kundernas offert och beställ-
ningsprocess. Portalen är ett resultat av bolagets satsning på digital 
teknik för att hitta effektiviseringar och nya affärsmöjligheter. 
Genom att ligga i framkant inom ny teknik blir verksamheten mindre 
resurskrävande. Så skapas långsiktig och hållbar lönsamhet.

2016/2017 ÅTERVANN KONCERNEN DRYGT 
FEM MILJONER TON AVFALL

• Återvinningen av ett enda kylskåp med freon sparar 
utsläpp på två ton koldioxid.

• Varje kilo plast som materialåtervinns ger en besparing 
som motsvarar ett kilo olja.

• Varje kilo återvunnen koppar sparar 20 kilo koldioxid- 
utsläpp, jämfört med att använda jungfrulig råvara.

• Återvinning av stål sparar 75 procent energi jämfört  
med att utvinna samma mängd ur malm.

• När aluminium återvinns krävs endast ca fem procent  
av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium  
från bauxit.

VISSTE DU DETTA  
OM ÅTERVINNING?

Przemysław Toda, säljare på Stena Recycling, Sosnowiec.
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För att långsiktigt utveckla Stena Metallkoncernens verksamheter krävs förståelse för de omvärldsfaktorer  

som påverkar verksamheten, kunden och andra intressenter. Särskilt betydande är det ökade behovet av råvaror 

på en global marknad, den snabba tekniska och digitala utvecklingen samt det nödvändiga i att minska den 

negativa klimatpåverkan. För att möta förändringarna krävs det kontinuerliga investeringar, men utvecklingen 

ger också möjligheter för alla parter att samarbeta, utveckla nya affärslösningar och ta ansvar på vägen mot  

en cirkulär ekonomi.

OMVÄRLDSFAKTORER MED  
PÅVERKAN PÅ HÅLLBARHETSARBETET

GLOBALA FAKTORER

1

INITIATIV FÖR ATT MÖTA  
GLOBALA FAKTORER

2

LAGSTIFTNING  
OCH STANDARDER

3

FÖRÄNDRAT  
BETEENDE HOS  
FÖRETAG OCH  

KONSUMENTER

4

1. GLOBALA FAKTORER
• Ökat behov av råvaror
• Klimatpåverkan
• Digitalisering med ökad hastighet inom robotisering, teknisk 

utveckling och informationstillgänglighet.

2. INITIATIV FÖR ATT MÖTA GLOBALA FAKTORER
• FN:s utvecklingsmål
• Klimatavtalet, Paris 2015
• Stockholmskonventionen
• Baselkonventionen
• Europa 2020, EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning  

Koncernen analyserar kontinuerligt den globala utveck-
lingen och vad som händer lokalt där man är verksam.  
Det är också viktigt att analysera initiativ som FN:s Agenda 
2030 och internationella avtal för att möta utmaningar  
kring klimat och kemikalieanvändning. Näringslivet har en 
viktig roll i att förverkliga de globala målen i Agenda 2030 
och andra mål som definieras i globala regelverk. 

3. LAGSTIFTNING OCH STANDARDER
• EU:s cirkulärpaket
• Regler och miljökrav för återvinning/avfallshantering
• Lagkrav kemikalieanvändning i produkter
• Regler om producentansvar
• Lokala regler och krav

4. FÖRÄNDRAT BETEENDE HOS FÖRETAG  
 OCH KONSUMENTER

• Ökat fokus på delningsekonomi
• Återanvändning
• Miljömedvetenhet

De av FN:s utvecklingsmål som är mest relevanta för Stena Metallkoncernen utifrån 
verksamheternas förmåga att bidra till att målen uppfylls.
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DIGITALISERING OCH ÖKAT  
INFORMATIONSFLÖDE

Takten i den digitala transformationen har 
ökat och har stor påverkan på samhälls-
utvecklingen. Digitalisering, i form av till 
exempel delningstjänster och en högre grad 
av automatisering, har i grunden förändrat 
hur samhället producerar, konsumerar och 
interagerar. Utvecklingen ökar tillgången till 
information och hastigheten med vilken den 
sprids. Den skapar också möjligheter till 
bättre sorteringstekniker och metoder för 
effektiv materialhantering, vilket är positivt 
för Stena Metallkoncernen. Den digitala 
utvecklingen och krav på öppenhet i inform- 
ationsgivning påverkar verksamheterna på 
olika sätt. Kraven på spårbarhet av material 
ökar. Det leder också till högre förväntningar 
på relevans och transparens även i andra 
hållbarhetsrelaterade frågor.

 
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATPÅVERKAN KRÄVER  
RESURSEFFEKTIVITET

Världen har en stor utmaning i att minska 
klimatpåverkan. Hur man utnyttjar resurser 
som energi och material på det mest 
effektiva sättet är viktigt. Likaså utveck-
lingen mot fossilfria lösningar. 

En allt större kunskap om vilka direkta och 
indirekta effekter resursanvändningen har 
på klimatet främjar användningen av 
hållbara, gärna återvunna, material och 
understödjer en övergång mot cirkulära 
lösningar. En växande befolkning med 
starkare köpkraft konsumerar mer vilket 
ökar efterfrågan på råvaror. Eftersom 
jordens resurser är begränsade växer 
behovet av att säkra tillgången på råvaror 
och material. Inte minst gäller detta 
sällsynta jordartsmetaller som är en 
förutsättning för modern teknik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMARBETE OCH INNOVATION 

Omställningen till en cirkulär ekonomi förut- 
sätter integrerade värdekedjor, där verksam- 
heter och processer förenas för att ta tillvara  
varandras restmaterial. Framgångsfaktorer 
är långsiktiga samarbeten, materialkom-
petens och innovation. Satsning på forskning 
är avgörande för utvecklingen av smart 
produktdesign, nya återvinningsmetoder 
och nya lösningar för att lyfta material högre 
upp i avfallstrappan. Ett ökat behov av livs- 
cykelanalyser kräver också det samarbete 
mellan olika aktörer och kompetensområden. 

För att utveckla och behålla innovations-
kraft behöver man arbeta strategiskt med 
kompetens och mångfald. En förutsättning 
för framgångsrika samarbeten med ökad 
transparens är delade värderingar och ett 
ömsesidigt förtroende mellan parterna. 

Hantering av plast är ett exempel på ett 
utmanande område som bara kan lösas 
genom samarbete, cirkulära tankegångar 
och innovativ teknik.

EN MARKNAD FÖR CIRKULÄR EKONOMI 

Den internationella råvarumarknaden  
karakteriseras periodvis av stora pris-
rörelser. Resurser som tas tillvara på bästa 
sätt oavsett marknadsläge, förutsätter 
aktörer med erfarenhet och kompetens i 
kombination med stark affärsmässig 
disciplin. Stena Metallkoncernen är en del  
av omfattande, komplexa värdekedjor och 
påverkas av internationella, nationella och 
lokala regelverk inom materialanvändning, 
kemikalie-användning, gränsöverskridande 
handel samt högre miljökrav på produktions-
anläggningar och transporter. För att säkra 
att konkurrensen sker på lika villkor krävs 
kontroller. Dessa är emellertid många 
gånger bristfälliga. Ett exempel där tillsynen 
är dålig och där stora volymer hanteras 
utanför lagstiftningen är elektronikavfall,  
till exempel uttjänta kylmöbler. 

Om värdekedjorna för material bryts  
på grund av marknadsmässiga brister 
förhindras utvecklingen mot cirkulära 
lösningar. En hållbar marknad uppnås  
med konstruktiv lagstiftning i kombination 
med god regelefterlevnad.



10

Med en växande befolkning och en tilltagande konsumtion ökar 
trycket på jordens resurser i en allt snabbare takt. Det finns behov 
av att utveckla cirkulära system och lösningar som bättre tar  
tillvara dessa tillgångar. 

En omställning till en cirkulär ekonomi kräver att hela samhället 
utvecklas med målet att bevara resurser inom det ekonomiska 
systemet med så högt värde som möjligt, så länge som möjligt. 
Genom innovation och nya tekniska lösningar skapas affärsmodeller 
där affärsnytta går hand i hand med ett effektivt resursutnyttjande. 
Stena Metallkoncernen bidrar aktivt till utvecklingen genom  
kontinuerlig utveckling av återvinningstjänster och produkter i  
nära samarbete med kunder och andra affärspartners.

Övergången till en cirkulär ekonomi utmanas av kulturella,  
legala, tekniska och ekonomiska hinder. Skiftet från en traditionell, 

linjär värdekedja till en cirkulär värdecykel bygger på förändrade 
konsumtionsmönster och ett hållbart resursutnyttjande. Här behövs 
stöd i form av långsiktiga, politiska styrmedel i kombination med 
affärsmässiga lösningar inom produktdesign, produktionsprocesser, 
hållbar konsumtion, avfall och resurshantering från dessa strömmar. 
Också kunskapen om komplexa material och användningen av  
livscykelanalyser behöver breddas.

Det krävs en stor vilja till samarbete mellan de olika aktörerna  
i den cirkulära värdecykeln för att möta utmaningarna. Här har 
näringslivet en unik möjlighet att skapa dynamik och genomföra 
förändringar snabbare än lagstiftningen. Stena Metallkoncernen 
arbetar aktivt för den cirkulära utvecklingen genom att skapa 
samarbeten genom forskning och teknikutveckling samt genom  
att föra dialog om hur legala hinder kan överbryggas.

Stena Metallkoncernen bidrar genom sina verksamheter till utvecklingen av den cirkulära ekonomin. 

Med hållbara tjänster och produkter och i samverkan med kunder och partners skapas värde i form  

av minskad klimatpåverkan och effektivare resursutnyttjande. 

EN SJÄLVKLAR ROLL  
I DEN CIRKULÄRA EKONOMIN

ROLL I DEN CIRKUL ÄRA EKONOMIN

VAD ÄR DEN CIRKULÄRA EKONOMIN?
I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter 
och material så länge som möjligt. Avfall och 
resursanvändning minimeras, och resurser 
behålls inom ekonomin när en produkt har nått 
slutet av sin livscykel, för att användas på nytt 
och skapa ytterligare värde. För att säkerställa  
en hållbar tillväxt för EU måste vi använda våra 
resurser på ett smartare, mer hållbart sätt.  
Det är uppenbart att den linjära modell för  
ekonomisk tillväxt som vi hittills har förlitat oss 
på inte längre är anpassad efter behoven i dagens 
moderna samhällen i en globaliserad värld.  
Vi kan inte bygga vår framtid på slit-och-släng-
modellen. Många naturtillgångar är ändliga och  

vi måste hitta ett miljömässigt och ekonomiskt 
hållbart sätt att använda dem. Det ligger också  
i företagens ekonomiska intresse att på bästa 
sätt utnyttja sina resurser.

Ur Europeiska kommissionens Paket om cirkulär 
ekonomi som antogs i december 2015.

Avfallstrappan är en modell som graderar olika  
sätt att hantera – och minimera – avfall. Ju högre 
upp i trappan avfallet hamnar desto högre värde.  
Avfallstrappan grundar sig på EU-direktiv och är  
en bärande tanke i den cirkulära ekonomin.

D
EP

O
N

ER
IN

G

EN
ER

GI
ÅT

ER
VI

N
N

IN
G

BI
O

BE
H

AN
D

LI
N

G

M
AT

ER
IA

LÅ
TE

RV
IN

N
IN

G

ÅT
ER

AN
VÄ

N
D

N
IN

G

AV
FA

LL
SM

IN
IM

ER
IN

G



Sedan starten 1939 har Stena Metallkoncernen i sin kärnverksamhet 
skapat marknadsförutsättningar för att ta tillvara och förädla 
resurser och värden som annars skulle gått förlorade. Affären 
utvecklas i takt med samhället och tillsammans med koncernens 
intressenter, såsom kunder, offentliga verksamheter och 
myndigheter, leverantörer, akademin och lagstiftare. 

Koncernens återvinningsverksamheter har en självklar och central 
del i den cirkulära ekonomin där stora mängder avfall samlas in, 
förädlas och levereras till industrin i form av ny, återvunnen råvara 
och bidrar därmed med stor klimatnytta. Verksamheterna bidrar 
även med tjänster som syftar till att skapa effektivare resursutnytt-
jande i produktion och i designstadiet. Även övriga verksamheters 
affärsmodeller fyller viktiga funktioner i en cirkulär värdecykel där 
man sätter produkter, legeringar och råvaror på marknaden 
(affärsområdena Stål, Komponenter, Aluminium) tillverkade av 
material (stål, aluminium) av rätt kvalitet, med lång hållbarhet och 
som dessutom går att återvinna om och om igen. Koncernen bidrar 
också till att säkra hela distributionskedjan av material genom att 
leverera bränsle till fartyg samtidigt som man arbetar för att ta fram 
nya typer av bränslen.

I ett mer hållbart samhälle finns ett tydligare behov av Stena 
Metallkoncernens samlade kompetens, produkter och tjänster.
Samverkan är en nödvändighet för ökad hållbarhet och en viktig 
framgångsfaktor för Stena Metallkoncernens bidrag i den cirkulära 

ekonomin. Genom samarbete skapas värden för alla i värdekedjan i 
form av minskad klimatpåverkan och ett bättre resursutnyttjande. 
En viktig del i samverkan är den ökade möjligheten att dela 
information med affärspartners tack vare den digitala utvecklingen. 
Informationsdelning lägger grunden till en gemensam kunskapsbas 
vilket leder till fördjupade samarbeten och affärslösningar som bidrar 
till hållbara affärer.

Stena Metallkoncernen investerar kontinuerligt i forskning, 
teknikutveckling och innovationer för att möjliggöra samarbete och 
tillgodose kundernas krav oavsett vilken bransch de verkar inom. 
Koncernen har byggt upp en effektiv industriell plattform med hög 
kapacitet och bred geografisk täckning. I dag bedrivs verksamhet på 
ca 200 platser i tio länder nära kunderna. Förmågan att skapa nya, 
innovativa lösningar är även i högsta grad beroende av de 3 400 
medarbetarna och deras kunskap och kompetens. Regelbundna 
utbildningssatsningar inom produkt- och materialkunskap är därför 
avgörande för affären. 

Sammanfattningsvis genererar Stena Metallkoncernen stora 
värden i transformationen mot det cirkulära flödet.

Avgörande faktorer är satsningar på den industriella plattformen, 
på forskning och på kompetensutveckling. Hög lönsamhet i 
kombination med god finansiell disciplin skapar förutsättningar för 
fortsatta investeringar i verksamheten. 

FORUM DÄR STENA METALLKONCERNEN 
HAR EN FRAMTRÄDANDE ROLL

• Strategiska innovationsprogrammet Re:source

• Regeringens samverkansgrupp för cirkulär 
biobaserad ekonomi

• Competence Center Recycling

• European Innovation Partnerships (EIP)  
- Expertgrupp raw materials

Tommy Tobiasson och Erik Pettersson på 
Stena Recycling, Ringön i Göteborg.
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STENA METALLKONCERNENS  
SKAPADE VÄRDEN I DEN  
CIRKULÄRA EKONOMIN

SKAPADE VÄRDEN

Förbättrad lönsamhet för  
Stena Metallkoncernen,  
minskad klimatpåverkan  

och bättre resursutnyttjande  
för samhället i stort.

LAGRING MATERIAL / BRÄNSLE  
HOS KUND / FÖR KUND

TRANSPORT / LOGISTIKRÅVAROR (NYA OCH ÅTERVUNNA)

TJÄNSTER I DESIGNLEDET

TJÄNSTER I PRODUKTIONSLEDET

SÄKER DESTRUKTION  
OCH SLUTFÖRVAR ÅTERBRUK

INSAMLINGRÅVARA TILL ENERGI

FÖRÄDLING AV RESURSER

INVESTERINGAR
KOMPETENS
INNOVATION
FORSKNING

PRODUKTER,
TJÄNSTER OCH SERVICE  

TILL KUNDER,  
AFFÄRSPARTNERS  

OCH INTRESSENTER

STENA METALLKONCERNEN

Den cirkulära modellen visar produkter, tjänster och service som Stena Metallkoncernen erbjuder  

och vilka värden som skapas tillsammans med kunder, affärspartners och andra intressenter.  

Genom förbättrad lönsamhet kan koncernen göra investeringar som bidrar till en fortsatt utveckling  

av cirkulära lösningar och därmed minskad klimatpåverkan och bättre resursutnyttjande.
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STEG FÖR STEG I DEN CIRKULÄRA MODELLEN

RÅVAROR (NYA OCH ÅTERVUNNA)

Försäljning av återvunnen råvara, aluminiumlegeringar,  
järn- och stålråvara samt bränsle.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Elektronikåtervinning, 
Aluminium, Trading, Olja

ÅTERBRUK

Återbruk av elavfall samt av material vid större  
demonteringsprojekt.

Affärsområden som omfattas: Elektronikåtervinning, Återvinning

TJÄNSTER I PRODUKTIONSLEDET

Tjänster för genomlysning av kundens verksamhet, t ex avfalls-
minimering, intern logistik samt optimering av materialresurser.

Affärsområde som omfattas: Återvinning

FÖRÄDLING AV RESURSER

Bearbetning av avfall och material på återvinnings- och 
produktionsanläggningar.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Elektronikåtervinning, 
Aluminium, Stål, Komponenter

TJÄNSTER I DESIGNLEDET

Design för högre återvinningsgrad och återbruk samt rådgivning  
vid val av metaller för hållfasthet och lägre produktvikt.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Aluminium

INSAMLING

Insamling av avfall från kunder och affärspartners.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Elektronikåtervinning, 
Olja

LAGRING AV MATERIAL / BRÄNSLE HOS KUND / FÖR KUND

Lagring av stålprodukter, järnråvaror, fartygsbränslen samt bränsle 
av återvunnen råvara.

Affärsområden som omfattas: Trading, Stål, Olja, Återvinning

RÅVARA TILL ENERGI

Förädling av avfall till bränslefraktioner till biogasanläggningar, 
värmeverk och industri. Värmeåtervinning till fjärrvärmenät.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Aluminium

TRANSPORT / LOGISTIK

Transport av återvunna råvaror, stålprodukter, järn- och stålråvara, 
aluminium och fartygsbränsle till kund. Sug- och spoltjänst.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Elektronikåtervinning, 
Stål, Komponenter, Trading, Aluminium, Olja

SÄKER DESTRUKTION OCH SLUTFÖRVAR

Utfasning av farliga ämnen och material som av hälso- och  
miljöskäl inte bör återvinnas och återföras till samhället.

Affärsområden som omfattas: Återvinning, Elektronikåtervinning



Dan Sten Olsson

Principer,
trossatser och

grundvärden för 
Stena Metall AB

2014 • Sjunde upplagan
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Bolagens affärsstrategier inbegriper på ett naturligt sätt en utveck-
ling av hållbarhetsfrågorna då hållbarhet är en del av affären. I dialog 
med kunder och andra samarbetspartners utvecklas kontinuerligt 
produkter och tjänster för ökad återvinning och resurseffektivitet av 
kundernas material. Koncernen förser också marknaden med åter-
vunna råvaror, kvalitetssäkrade stålprodukter och marina bränslen 
som säkerställer att rederinäringen kan möta framtida utsläppskrav. 
Bolagens affärsstrategier driver på en utveckling mot cirkulär  
materialhantering i samhället. 

Stena Metallkoncernen är en del av Stenasfären och delar de 
värderingar som finns beskrivna av huvudägaren tillika styrelse- 
ordföranden Dan Sten Olsson i boken Principer, trossatser och 
grundvärden för Stena Metall AB. Boken beskriver hur affären 
förhåller sig till hållbarhetsarbetet och är sedan många år en  
central handbok i koncernens kultur. Viktiga utgångspunkter är 
affärsmannaskap, resultat och nöjda kunder. Utifrån huvudägarens 
principer fokuserar koncernen även på kvalitet, engagerade  
medarbetare och innovation. Dessa nyckelområden är, tillsammans  
med de tre kärnvärdena, grundläggande i det dagliga arbetet då  
de stöttar och uppmuntrar den enskilda medarbetaren att utveckla 
affären och den gemensamma företagskulturen. En djup förståelse 
för koncernens grundvärden skapar en långsiktigt hållbar verksam-
het och hållbara lösningar för omvärlden. 

Under 2015-2017 genomfördes en genomlysning av koncernens 
övergripande, gemensamma hållbarhetsarbete. Målet var en 
samsyn och prioritering kring koncerngemensamma frågor utifrån 
omvärldsförutsättningar och bolagens respektive affärsmodeller. 
Resultatet är en gemensam struktur i form av fyra prioriterade 
områden kring vilka koncernens bolag ska fortsätta bygga ett  
strategiskt och fokuserat hållbarhetsarbete.

 
Läs mer om organisationen för hållbarhetsarbetet på sida 35.

Hållbarhet är en viktig del i utvecklingen av koncernens verksamheter. Det är sedan länge ett  

centralt begrepp i värdegrunden och ger medarbetarna stöd i det dagliga arbetet: Att göra fler  

och bättre affärer, vårda förtroendet från kunden och upprätthålla goda kontakter med omvärlden. 

Koncernens tre kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande ger ytterligare styrka i arbetet med  

att möta intressenternas behov.

RAMVERK FÖR HÅLLBARHET

RAMVERK FÖR HÅLLBARHE T

https://www.stenametall.se/contentassets/67bf84585c01449cbf2f5478e5ee738d/stena-metall-2014-principer-se-final-lr.pdf
https://www.stenametall.se/contentassets/67bf84585c01449cbf2f5478e5ee738d/stena-metall-2014-principer-se-final-lr.pdf
https://www.stenametall.se/contentassets/67bf84585c01449cbf2f5478e5ee738d/stena-metall-2014-principer-se-final-lr.pdf


PRIORITERADE OMRÅDEN

Skapa lönsamhet och investera i affärsutveckling och forskning  
för att utveckla tjänster och produkter som skapar värde för ägare, 
kunder, samarbetspartners och samhället i stort i utvecklingen  
mot en cirkulär ekonomi.

01 VÄRDESKAPANDE
Skapa en säker, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö.  
Fortsätta utveckla en kultur där medarbetare känner stolthet,  
har rätt kompetens och engagemang baserat på koncernens  
värderingar, affärsprinciper och gemensamma mål.

03 MEDARBETARE OCH KULTUR

Verka för energi- och resurseffektiva processer och verksamheter 
med minskad miljöpåverkan.

02 RESURSEFFEKTIVITET
Bedriva ett ansvarfullt företagande baserat på Uppförandekoden 
och vara lyhörda för intressenter.

04 ANSVARSFULLA RELATIONER

Värdeskapande, Resurseffektivitet, Medarbetare och Kultur samt Ansvarsfulla relationer är Stena Metallkoncernens gemensamma  
hållbarhetsområden. För varje område finns en strategisk ansats samt ett antal ambitioner för det fortsatta utvecklings- och  
förbättringsarbetet. Varje bolag har ett tydligt ansvar att omsätta ramverket i konkreta målsättningar och aktiviteter.



16 VÄRDESK APANDE Stena Metal International är en av kunderna hos Copenhagen Malmö Port.  
Varje år skeppar bolaget hundratusentals ton järn till slutkunder i exempelvis  

Turkiet och USA. En dryg tredjedel kommer till hamnen via järnväg, men mycket 
kommer också via fartyg från Stena Nordic Recyling Center i Halmstad.  

Råvaran utgörs framförallt av järnskrot, HMS-skrot eller nytt produktionsskrot.

Återvinning har en avgörande roll i utvecklingen mot en cirkulär 
ekonomi och skapar stora värden genom hela materialkedjan;  
från produktdesign till återvinning och leverans av råvaror tillbaka 
till industrin.

För koncernens återvinningsbolag är målet att hitta de mest  
resurseffektiva och värdeskapande sätten att ta tillvara kundernas 
restprodukter och öka andelen material som kan användas som ny 
råvara. Resultatet blir en ökad miljönytta samtidigt som kunden  
stärker sitt miljöarbete och sin lönsamhet. Under verksamhetsåret 
invigdes Stena Nordic Recycling Center, Nordens modernaste  
återvinningsanläggning. Anläggningen är resultatet av en  
omfattande processutveckling som gör att kundernas resurser  
kan tas tillvara på ett ännu effektivare sätt.

INNOVATIVA TJÄNSTER OCH PRODUKTER FÖR  
RESURSEFFEKTIVITET

Verksamhetsåret 2016/2017 har sett ett ökat fokus på att komma 
in ännu tidigare i kundens värdekedja med hjälp av ett antal nya 
tjänster. Stena Recycling i Sverige har startat en ny avdelning,  
Hållbara affärer, för att stötta kunderna i hållbarhetsrelaterade 
projekt. Tillsammans med kund optimeras avfallshanteringen 
genom att realisera värden som tidigare varit dolda med resultatet 
att kunden får en bättre arbetsmiljö, sparar tid, minskar spill, frigör 
värdefulla ytor och ökar värdet på avfallet. Med tjänsten Design för 
återvinning erbjuds demonteringsanalyser och rådgivning om hur 

man ska agera för att främja återvinning redan i konstruktions- och 
designfasen. 

Stena Oil samarbetar med sina kunder för att möta det nya svavel- 
direktivet som träder i kraft 2020 och har tagit fram en ny typ av 
bränsle för lokala förhållanden. Bolaget arbetar tillsammans med 
oljebolagen för att utveckla en lågsvavlig olja som klarar kommande 
globala gränsvärden. 

Stena Aluminium utvecklar och anpassar aluminiumlegeringar 
tillsammans med och efter kunderna och deras kunders behov. I den 
egna prov-verksamheten säkras och valideras råvarukvaliteten inför 
legeringstillverkningen. Under året påbörjades en förstudie kring 
produktion av legeringar för strukturdetaljer helt baserade på åter-
vunnen råvara. Strukturdetaljer är komponenter som bland annat 
behöver ta upp stora belastningar under snabba händelseförlopp, 
exempelvis fordonsdetaljer vid krock. 

Återanvändning är en viktig del i den cirkulära ekonomin och 
ytterligare ett kliv i avfallstrappan. I dialog med kunder som levererar 
elektronikavfall till Stena Technoworld, utvecklas nya områden som 
lämpar sig för återanvändning. Ett exempel är processorer och 
andra datorkomponenter. Under året har man hittat nya kunder för 
dessa produkter i Europa, men också i Asien. 

Den digitala transformationen ger möjligheter att utveckla nya 
tjänster och ökade samarbeten med kunden. I en cirkulär ekonomi 
krävs en ökad transparens mellan parterna och med delad infor- 
mation fördjupas kunskapen om kundens affär och möjligheten  

Genom bolagens kvalitetssäkrade tjänster och produkter skapas hållbara värden för kunder och partners och 

långsiktig lönsamhet för koncernen. En effektiv, innovativ hantering av resurser bidrar till att stärka kundernas 

eget hållbarhetsarbete och gynnar dessutom samhället. En unik tillgång i morgondagens värdeskapande är 

koncernens forsknings- och utvecklingsverksamhet där man i samverkan med kunder, akademin och andra 

samarbetspartners utvecklar och levererar lösningar för en framtid med cirkulär ekonomi. 

01
VÄRDESKAPANDE

Forts. på sida 18 >



Copenhagen Malmö Port (CMP) värderar 
hållbarhet mycket högt och anlitar sedan 
2016 Stena Recycling som enda partner för 
återvinning. Avtalet innebär att hamnen har 
samlat all hantering hos en entreprenör, 
vilket optimerar avfallshanteringen och 
bidrar till hamnens konkurrenskraft.

Under ett år hanterade Stena avfall från 
närmare 200 fartyg. Sammanlagt rör det 
sig om ca 4 000 ton avfall, varav det mesta 
är oljehaltigt maskinrumsavfall. Oljeavfallet 

transporteras till Stena Recyclings anlägg-
ning i Halmstad där det förädlas till en unik, 
kvalitetssäkrad oljeprodukt som används i 
energikrävande industrier med höga krav.

Avtalet ger CMP en hög servicegrad, inte 
minst genom att kompetent personal finns 
på plats för att stödja besättningar och 
hamnpersonal. Hamnen har dessutom till-
gång till en kundportal som bland annat ger 
kunskap om avfallsflöden och logistik, vilket 
minskar administrationen avsevärt. Vidare 

har CMP en hotline för att Stena ska kunna 
hantera akuta behov.

På plats i hamnen finns strategiskt  
placerade lösningar i form av sex öppna  
och 22 frontlastade containrar, sju miljö- 
stationer samt närmare 50 insamlingskärl 
av olika storlek. Vinsten för CMP räknas inte 
bara i kronor och ören, utan också i att 
hamnen i dag utvecklat källsorteringen på 
ett kraftfullt sätt med ökad återvinning och 
att de fått en säkrare avfallshantering.

HÅLLBAR HAMN I MALMÖ 
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att bidra till deras hållbarhetsarbete. Många av Stena Recyclings 
kunder använder i dag en kundportal med bland annat avfallsstatistik 
som ger dem nya insikter om avfallsströmmar och underlag för 
strategiska beslut om förbättringar.

SAMARBETEN UTVECKLAR PRODUKTER OCH PROCESSER

Under 2016 bildades New Ventures, ett nytt bolag med uppdrag att 
identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter, till exempel för att 
möta ett kundbehov. Den första produkten att lanseras är Repur 
markskiva, en unik produkt som tillverkas av återvunnen polyuretan 
från isoleringen i uttjänta kylskåp. Markskivan används för att  
isolera och avfukta fastigheter. Repur är ett gott exempel i det  
viktiga arbetet med att omklassificera avfall till produkt.

Ett exempel från Stena Recycling är ProFuel där man tillverkar  
ett energirikt bränsle av en avfallsfraktion som tidigare varit svår-
hanterad och där delar av materialet har deponerats. ProFuel leve-
reras som pellets och kan användas av energiintensiv industri 
istället för jungfruliga bränslen eller till produktion av fjärrvärme och 
el. Under verksamhetsåret har Heidelberg Cement testat ProFuel 
vid tillverkningen av cement vilket hjälper dem utveckla sitt hållbar-
hetsarbete då fossilt bränsle ersätts med ett återvunnet bränsle. 
Under ett lyckat storskaligt test processades 50 ton ProFuel i  
Chalmers förgasningsanläggning. Resultaten visade att ProFuel  
i framtiden kan fungera som råvara vid tillverkning av ny plast.  
Även en restprodukt från Stena Aluminiums verksamhet kan  
nu användas som produkt istället för att deponeras. Vid framställ-
ning av återvunnen aluminium uppstår ett avfall, saltslagg. 
Saltslaggen snabbkyls i dag för att möjliggöra ytterligare återvinning 
av aluminium som finns i slaggen. Därefter kan saltslaggen använ-
das i en process för att framställa syntetslagg – en produkt som 
används vid stålframställning.

FORSKNING FÖR FRAMTIDENS RESURSHANTERING

Nya produkter och material innebär högre krav på producenter,  
men också på återvinningsföretagen som måste ligga steget före. 
Genom att analysera trender går det att utveckla metoder för  
framtida återvinning och skapa ännu mer värde. Samarbete med 
högskolor och universitet är en nyckel i arbetet. Stena Metall  
samarbetar med ett antal ledande högskolor och universitet  
och ofta är även kunden direkt involverad i projekt kopplade till 
forskningen.

Vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har Stena Metall- 
koncernen inrättat en professur i industriell materalåtervinning  

VÄRDESK APANDE

LITIUMJONBATTERIER: 

Mängden ökar av dessa batterier som finns i telefoner,  
verktyg, hybrid- och el-fordon. Projektet syftar till att i 
samarbete med kunder, partners och myndigheter förbättra 
hanteringen och öka återinningen av bland annat Litium. 

ASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING: 

Produktion av fjärrvärme och elektricitet genom avfalls- 
förbränning är en klimatklok användning av ett restmaterial 
som inte kan materialåtervinnas. Med patenterad teknik 
bedrivs det EU-finansierade LIFE Halosepprojektet med 
syfte att utveckla en metod för att återvinna de stora 
mängder rökgasreningsaska som i dag främst exporteras 
från de nordiska länderna. 

PLASTÅTERVINNING: 

Stena är ledande inom plaståtervinning och forskar inom 
flera områden. Under verksamhetsåret avslutades ett  
Vinnovafinansierat projekt för att se om plast kan användas 
som reduktionsmedel i smältverk. Plasten kan då ersätta 
koks, en fossil råvara och möjliggör också återvinning  
av metaller som i dag inte går att utvinna ur plasten.  
Resultaten visar på stor potential.

FORSKNINGSPROJEKT  
I URVAL 2016/2017:

För att hindra spridningen av giftiga ämnen genomgår alla elektriska 
produkter en förbehandling och sanering innan de kan återvinnas.  
Bland annat plockas batterier ur, och komponenter med kvicksilver och 
PCB avlägsnas för att destrueras i specialanläggningar. Detta viktiga 
arbete utförs manuellt eftersom det i dag inte finns några automatiska 
processer som kan göra detta på ett miljöriktigt och säkert sätt.

https://www.stenametall.se/forskning-och-utveckling/aktuella-projekt/litium-jonbatterier/
https://www.stenametall.se/forskning-och-utveckling/aktuella-projekt/life-halosep/
https://www.stenametall.se/forskning-och-utveckling/forsknings-samarbeten/resurssmart-materialanvandning/


och därigenom etablerat en forskningsplattform som är unik ur  
ett internationellt perspektiv. Professuren firade under året tioårs- 
jubileum. Verksamhetsåret 2016/2017 har professuren bemannats 
av två professorer och tio doktorander i olika projekt och arbeten.

KVALITET OCH SERVICE I FOKUS

Kvalitet och leveranssäkerhet står i fokus för samtliga affärsområden. 
Arbetet börjar hos kunderna och i deras behov av säkrade produkter 
och tjänster. 

Återvinningsbolagen erbjuder tryggheten med kontroll av materi-
alet i hela kedjan. Såväl Stena Recycling som Stena Aluminium har 
egna laboratorier för att säkerställa krav och utveckla nya lösningar. 
Ett arbete med att ytterligare förbättra laboratorieverksamheten 
pågår på Stena Nordic Recycling Center. 

För kunder till försäljningsbolaget Stena Metal International  
är materialkvaliteten avgörande. Det är av största vikt att kunden 
får just det material som är rätt för deras behov, och samarbetet 
utvecklas löpande genom frekvent kunddialog och uppföljning.

För att ytterligare stärka expertisen kring enskilda materialslag 
har Stena Recycling under året etablerat ett flertal materialcenter 
runt om i Sverige. Här samlas expertis inte bara kring materialets 
inneboende kvaliteter utan också kring logistik och teknik. Med en 
större mängd material på en och samma plats kan man investera  
i ännu bättre teknik och höja materialvärdet. Ett exempel är en 
aluminiumkvalitet som nu kan levereras direkt till primärverk och  
på så sätt uppfylla en kunds hållbarhetsmål om att använda en 
högre grad av återvunnen råvara i sin produktion.

För Stena Components, som är underleverantörer av industri- 
komponenter, är det millimeterprecision och tidskritiska leveranser 
som gäller. Under året har bolaget investerat i robotteknik och  
arbetat med att ytterligare förfina sina processer.

Stena Aluminium och flera återvinningsbolag investerade under 
året i nya materialhallar. När material förvaras inomhus skyddas det 
från fukt och temperaturskillnader vilket ger bättre förutsättningar 
för smältugnar och återvinningsprocesser.

Under verksamhetsåret har, bland annat, Stena Stål, utvecklat 
sitt serviceerbjudande genom digitala tjänster. Det har blivit ännu 
enklare att beställa och transportledet har optimerats med fokus  
på leveranser just-in-time. Stena Stål påbörjade under 2017 också 
tester av den omtalade blockchaintekniken och utvärderar om den 
kan användas som ett sätt att verifiera äktheten i de produkter  
som bolaget levererar.

FOKUS FRAMÅT
• Utveckla nya områden som lämpar sig för återbruk.
• Hitta nya produkter för omklassificering av avfall till produkt.
• Fortsätta driva projekt för ökad materialåtervinning av plast.
• Arbeta för ännu effektivare materialåtervinning och ökad  

återanvändning av litiumjon-batterier.

Åsa Berntsson, laboratorieingenjör, 
Stena Recycling, Halmstad.



Koncernen bedriver sedan flera år ett strukturerat förbättrings- 
arbete. Affärsområde Recycling var först ut med ett sammanhållet 
och lean-inspirerat program för effektivare produktion. Programmet, 
kallat Stena Way of Production (SWOP), introducerades 2013 och 
har sedan dess utvecklats och implementerats i flera andra affärs-
områden. Det har även implementerats ute på filialerna under 
namnet Stena Way of Branches (SWOB).

Inom programmet ligger fokus på ständiga förbättringar, genom 
ett harmoniserat arbetssätt som har bidragit till att Stena Metall-
koncernen i dag är en mer lärande organisation där verksamheten 
är säkrare och mer kostnadseffektiv. 

På Stena Aluminium har det ständiga förbättringsarbetet 
medfört en utveckling mot högeffektiva produktionsprocesser. 
Förbättringsarbetet fokuserar nu på att garantera och förbättra 
den interna logistiken, men också på energieffektivisering.  
På övergripande koncernnivå utvecklas ledningssystem för att 
ytterligare harmonisera arbetssätt inom och mellan olika bolag  
och enheter.

Stena Metallkoncernen strävar efter ett hållbart användande av resurser. Materialåtervinningen 
ökar och energianvändningen minskar med hjälp av förbättrade arbetssätt och ny teknik.  
Med mer effektiva processer förbättras såväl lönsamhet som koncernens klimatavtryck.
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Stena Nordic Recycling Center i Halmstad 
är navet i koncernens infrastruktur för indu-
striell materialåtervinning. Anläggningen 
innebär ett stort steg framåt för effektiv 
resurshantering och bidrar dessutom med 
stor nytta för miljön och kunderna. Sedan 
invigningen i oktober 2016 har anläggningen 
utvecklats successivt och målmedvetet.

Återvinning bidrar med stor klimatnytta 
tack vare de stora energibesparingar det 
innebär att utvinna råvaror ur avfall jämfört 
med att bryta och upparbeta jungfruliga 
råvaror. 

På Stena Nordic Recycling Center lyfts 
stora mängder av material uppåt i avfalls-
hierarkin till materialåtervinning eller  
energiåtervinning. Tack vare den ökade 
återvinningsgraden i Stena Nordic Recycling 
Center ökar energibesparingarna och 
därmed miljönyttan ytterligare. Varje år 
levereras ca 300 000 ton järn och metall 
till smältverk runtom i världen härifrån.
Koncernen har hittills investerat ca  
800 000 MSEK i återvinningsprocesser på 

den nya anläggningen. Satsningen bygger 
på ett samarbete med kunder och partners, 
inte minst från fordonsindustrin.

Med de nya processerna kan man nu 
resursåtervinna minst 95 procent av  
skrotade bilar vilket betyder att man är en 
av de första återvinnarna i världen att klara 
EU:s krav på fordonsindustrin om att åter-
vinna varje bil till 95 procent. Stena har 
tecknat avtal med alla fordonstillverkare.

Det tar bara 40 sekunder att processa  
en bil genom kvarnarna, och när bilen har 
passerat genom återvinningsprocessen 
fördelas resurserna i ett trettiotal olika 
kvaliteter med material i olika storlekar. 
Efteråt är järn, aluminium, koppar och andra 
metaller samt plaster så väl sorterade att 
resurserna kan gå direkt vidare till smält-
verk, gjuterier och annan tillverkningsindustri 
i Sverige och andra delar av världen.

Med bättre återvinning blir det mindre 
avfall kvar. SLF, shredder light fractions, är 
ett material bestående av en blandning av 
rester från bilåtervinning som tidigare varit 

svår att återvinna. Stena Recyclings nya 
SLF-anläggning består av en världsunik, 
egenutvecklad kedja av processer som 
resulterar i att mängden deponi minskas 
med 40 procent. 

I slutet av 2016/2017 invigde Stena 
Technoworld en ny anläggning för åter- 
vinning av ädelmetaller. Det är Europas 
största PMR-anläggning (för återvinning av 
ädelmetaller) och har kapacitet att hantera 
90 000 ton elektronikskrot  
om året. 

FOKUS FRAMÅT STENA NORDIC 
RECYCLING CENTER:

• Identifiera lösningar för att öka  
återvinningen av plast.

• Hitta nya avsättningar för restfraktionen 
fines, såsom byggnads- och täckmaterial. 

• Producera ännu renare metallfraktioner  
för att öka försäljningen i Europa.

STOR MILJÖNYTTA GENOM EFFEKTIV RESURSHANTERING

Stena Nordic Recycling Center, Halmstad.  
Process för att separera icke-järnhaltiga metaller.



Stena Aluminiums aluminiumproduktion i Älmhult baseras helt på återvunnen råvara. Aluminium är ett material som kan 
återvinnas hur många gånger som helst med en mycket låg energiförbrukning. De senaste åren har man gjort omfattande 
miljö- och produktionsinvesteringar. Under verksamhetsåret har man driftsatt en unik anläggning för kylning och 
återvinning av aluminium från slagg vilket medverkat till att bolagets största avfallspost – saltslagg – minskat med  
tio procent. Från styrrummet har Tobias Kvant Andersson, processoperatör, överblick över processerna i smältverket.  
Med hjälp av sensorer samlas processdata in som ger viktig information till kommande optimeringsprojekt.
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För Stena Recycling i Polen är minskade transporter en viktig  
del av upphandlingar – med målet att markant minska utsläppen  
av koldioxid genom minskade transporter. Flertalet bolag har fattat 
beslut om att en större andel fordon ska leva upp till Euro 6- 
klassificeringen, både vad gäller egna fordon och dem som körs  
av entreprenör. Stena Stål tecknar nya avtal som omfattar en 
rapporteringsskyldighet för kunden när det gäller koldioxidutsläpp 
genom värdekedjan. 

Inom bolagen utvecklas också koncept med kombinerade trans-
porter. Exempelvis strävar Stena Stål efter att öka fyllnadsgraden  
i transporter till kund. Också Stena Oil arbetar målinriktat med att 
utnyttja ledig transportkapacitet. Dels genom uthyrning men också 
genom sin service där de efter bunkring tar med sig fartygens  
spolvatten in till land. Spolvattnet renas av Stena Recycling och går  
tillbaka till naturen, oljan separeras och återanvänds inom industrin. 
Stena Nordic Recycling Centers strategiska placering i Halmstad gör 
att anläggningen blir en resurs för återvinning av material också för 
övriga nordiska länder samt Polen. Tillgången till ett effektivt 
vägnät, goda tågförbindelser och Halmstad hamn gör investeringen 
till ett återvinningsnav med miljöriktiga transporter. Etableringen 
har gjort det möjligt även för Stena Technoworld att se över sitt 
materialflöde. 

I och med att verksamhet som tidigare bedrevs i Malmö flyttats 
till Halmstad, minskar det totala antalet transporter markant.

SYSTEMATIK GER MINSKADE UTSLÄPP

Stena Metallkoncernen arbetar systematiskt med process- och 
energieffektiviseringar genom ambitiösa målsättningar, kartlägg-
ningar och uppföljningar. Ett exempel är Stena Components som 
redan 2012 genomförde en energikartläggning av produktionen i 
Nybro och som sedan dess arbetar metodiskt för att minska utsläp-
pen av koldioxid. I Danmark arbetar Stena Recycling med energiled-
ningssystem under ISO 14001 och har med just den åtgärden kunnat 
minska elkonsumtionen med 4 procent. Inom koncernen ökar  
andelen förnybar energi, bland annat genom användandet av  
el från vattenkraft och genom att analysera möjligheten att utöka 
användningen av fossilfria drivmedel i arbetsmaskiner.

MINSKAD PÅVERKAN MED OPTIMERADE TRANSPORTER

Koncernens transporter är en betydande källa till utsläpp. Ur ett 
livscykelperspektiv är den totala miljöpåverkan, trots transporterna, 
mycket lägre än om man producerat råvaran från jungfrulig råvara. 
Bolagen strävar mot att samordna och effektivisera sina transpor-
ter och resursflöden. Störst möjlighet att minska antalet transporter 
i värdekedjan har bolagen när det gäller transporter mellan de egna 
anläggningarna. Som stor beställare av transporter har Stena 
Recycling lyckats minska utsläppen per transporterat ton. I Sverige 
har utsläppen per ton hanterat material minskat med 45 procent 
sedan 2008.

SEDAN 2008 HAR STENA RECYCLING AB  
MINSKAT SIN KLIMATPÅVERKAN MED  

45 PROCENT OCH DÄRMED  
ÖVERTRÄFFAT MÅLET OM 40 PROCENTS  

MINSKNING TILL 2020
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I Sverige strävar Stena Recycling sedan många år mot att lägga 
över lastbilstransporter på tåg där merparten av tågtransporterna 
körs med elektriska lok som drivs på el märkt med bra miljöval.

I Älmhult har Stena Aluminium byggt in huvuddelen av material-
hanteringen under tak. Effekten blir kortare och färre intern- 
transporter vilket fått positiv intern och extern miljöpåverkan. 
Hantering under tak minskar också mängden lakvatten som  
behöver hanteras. 

ÅTERVINNING AV VATTEN I PRODUKTION

Flertalet bolag har genomfört åtgärder för att minska vatten- 
förbrukningen. Stena Aluminium har renoverat vattenledningar  
och Stena Components har installerat processer för att rena och 
återvinna skärvätska. Stena Recycling i Danmark har etablerat ett 
nytt vattenreningssystem på anläggningen i Roskilde. I den finska 
fragmenteringsanläggningen används minimalt med färskvatten  
då man istället samlar in och använder regnvatten. Det polska 
systerbolaget har genomfört en studie med målet att återvinna  
100 procent av vattnet i bolagets fragmenteringsanläggning. 

På Stena Nordic Recycling Center har man redan från start ett 
vattenreningssystem som till största del använder regnvatten.

NY TEKNIK FRÄMJAR UTVECKLINGEN

Digitalisering och automatisering sker med högt tempo och påverkar 
näringslivets förutsättningar. Samtliga koncernens verksamheter 
arbetar för att dra nytta av det tekniklyft som utvecklingen innebär 
för att rationalisera processer och för att effektivisera och säker-
ställa materialflöden. Ett exempel är det transportledningssystem 
som har tagits i bruk av Stena Recycling i Danmark, Norge och 
Finland (och under innevarande verksamhetsår även i Polen).  
Systemet skapar struktur och erbjuder total transparens i realtid för 
ordrar, transporter och fakturor. Systemet syftar till att stimulera 
ett faktabaserat beslutsfattande och innebär goda möjligheter att 
optimera logistiken och värdekedjan. 

Också Stena Oil har fokus på att effektivisera transportplaneringen 
genom digitala lösningar. 

Digitalisering effektiviserar också produktionsflödet. Exempelvis 
arbetar Stena Recycling i Danmark med ett digitalt deklarations- 
system för att öka tillförlitligheten och spårbarheten i flödet, men 
också för att öka säkerheten i samband med hantering av farligt 
avfall. 

Stena Components har under året investerat i en automatiserad 
bearbetningscell i Molkom, vilket har gett effektivare produktion och 
högre leveranssäkerhet. Bolaget utvärderar ytterligare metoder för 
att öka graden av automation i tillverkningen med syfte att frigöra 
resurser för mer komplexa arbetsuppgifter.

MED DE NYA PROCESSERNA PÅ  
STENA NORDIC RECYCLING CENTER  

HAR MATERIALÅTERVINNINGEN ÖKAT  
MED 30 PROCENT



FOKUS FRAMÅT
• Applicera lean-inspirerat förbättringsarbete på interna funktioner.
• Vidareutveckla koncernens energieffektiviseringsarbete. 
• Fortsatt implementering av transportledningssystem för ökad  

effektivisering, kostnadsoptimering och spårbarhet av transporter.
• Fortsätta investera i ny teknik.
• Utöka internt samarbete kring minskade utsläpp i dagvatten.

Stena Nordic Recycling Center, Halmstad. Emil Simonsson  
vid den världsunika anläggningen för SLF, shredder light fractions,  

där smårester från bilåtervinning nu kan separeras. 
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SÄKRA OCH TRYGGA ARBETSPLATSER

Arbetet med att skapa ett säkrare Stena Metall pågår med full kraft. 
Utgångspunkten är att alla olyckor går att förhindra genom ständiga 
förbättringar och genom att verksamheten hela tiden blir bättre och 
mer lärande.

Under verksamhetsåret har bolagen arbetat vidare med SAS, 
Safety Assessment System, ett förhållningssätt inom säkerhets- 
arbete med målet att säkerhetstänkande ska vara en naturlig del av 
agerandet i alla situationer. Koncernens höga säkerhetsambitioner 
går hand i hand med det övriga systematiska förbättringsarbetet 
där säkra arbetsmiljöer medverkar till effektiva processer med  
hög kvalitet. 

Som stöd i det dagliga säkerhetsarbetet finns nu en app för 
smartphones där medarbetarna kan registrera safety walks och 
eventuella avvikelser (och incidenter) samt lämna förslag till 
förbättringar.

För att skapa en enhetlig säkerhetskultur krävs utbildning där  
ett särskilt fokus läggs på nyanställda, entreprenörer och konsulter. 
Integrationen av IL Recycling / First Recycling har medfört stora  
utbildningssatsningar i Polen och Sverige. 

Goda exempel från verksamhetsåret är Polens lansering av  
Stena Zero Accidents; ett program som omfattar SAS-revisioner, 
telefonkonferenser, nyhetsbrev och motivationsprogram.  

På Stena Aluminium har ett arbete initierats för att ytterligare öka 
fokus på säkerhet där samtliga medarbetare deltar i en tvådagars- 
utbildning med säkerhet och förbättringsarbete i fokus. Stena 
Recycling i Sverige har utökat koncernens gemensamma e-learning 
inom säkerhet med ytterligare en digital utbildning för att uppnå 
säkrare användning av fordon på bolagets anläggningar.

Stena Components arbetar aktivt med medarbetarskap och 
samlas två gånger årligen för att i grupp diskutera ledarskap och 
säkerhet.

Under verksamhetsåret presenterades koncerngemensamma 
riktlinjer för security som bygger på intern best practice.  
De nya riktlinjerna omfattar, bland annat, security management,  
operational security och IT-säkerhet. Riktlinjerna ska vara  
implementerade i samtliga bolag och funktioner senast 2020.

KOMPETENS OCH VÄRDERINGAR

Koncernens fortsatta utveckling och konkurrenskraft är beroende  
av att bolagen behåller sin position som attraktiva arbetsgivare. 
Under verksamhetsåret bildades ett nytt forum för att säkerställa 
koncernens gemensamma inriktning i kompetensfrågor. En sund  
och motiverande arbetsmiljö, präglad av mångfald och öppenhet, är 
det bästa sättet att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 
Medarbetare med rätt kompetens och drivkraft, ger organisationen 

Kompetenta medarbetare med drivkraften att skapa värde är den viktigaste framgångsfaktorn för Stena 

Metallkoncernen. Utgångspunkten är det delegerade affärsmannaskapet och en gemensam värdegrund.  

Andra viktiga beståndsdelar är en säker och trygg arbetsmiljö, kompetensutveckling, ledarskap och mångfald. 
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”MIN CHEF TILLÅTER MIG ATT TA ANSVAR”  
ÄR FRÅGESTÄLLNINGEN MED BÄST RESULTAT I 

MEDARBETARUNDERSÖKNINGEN: 4,6 AV 5,0

Stena Voice är koncernens medarbetarundersökning och ett viktigt  
verktyg i förbättringsarbetet. Svarsfrekvensen är hög. Frågeställningen 
som fick högst poäng i årets undersökning var: Min chef tillåter mig att  
ta ansvar. Utfallet var 4,6 (av 5,0).  
 
På bilden: Michael Eng, filialchef och Annette Blomqvist, säljare,  
Stena Recycling, Borås.



bäst förutsättningar att skapa värde för kunder, företaget och 
medarbetarna själva. Mångfaldsperspektivet är väsentligt för 
koncernen och flera bolag, däribland Stena Stål, har fastlagda mål 
och en uttalad strategi för ökad mångfald. 

Stena Recycling i Danmark antog 2015/2016 målet om 30 
procent kvinnor i styrelsen senast 1 april 2018. Stena Recycling  
i Sverige har som målsättning att andelen kvinnor i chefsposition 
ska utgöra minst 30 procent.

Utgångspunkten och vägledande i allt arbete är den gemen- 
samma värdegrunden och koncernens tre kärnvärden; Enkelt, 
Tryggt och Utvecklande. Samtliga medarbetare ska känna till dem 
och förstå vad de innebär. Alla bolag har som mål att inkludera 
värdefrågorna i det dagliga arbetet parallellt med koncern- 
övergripande värdegrundsinitiativ.

Förutom utbildningar inom säkerhet och värderingar, genomför 
bolagen regelbundna, kompetenshöjande insatser inom affärs-, 
produkt- och materialkunskap. Samtliga bolag arbetar också 
målmedvetet med ledarskapsutveckling i form av utbildningar  
och verktyg. Några exempel är Stena Technoworld, där man under 
året genomförde utbildningar för alla ledare. Inom Stena Recycling 
har samtliga ledare i Finland genomgått en flerdagarsutbildning 
medan det danska bolaget utvecklat en Stena Academy där  
ledare är en viktig målgrupp. I Polen har 100 chefer genomgått  

ett ledarskapsprogram. Mål och ambitioner sätts av varje bolag. 
Stena Recycling i Sverige har, som exempel, målet att 75 procent  
av alla ledare ska rekryteras internt. Stor vikt läggs också vid att  
löpande höja och bredda kompetensen för säljare, bland annat inom 
hållbarhetsfrågor.

För att skapa engagemang kring miljöarbetet och hitta lokala 
miljöförbättringar lanserades under verksamhetsåret en e-learning 
som riktar sig till samtliga medarbetare. Hittills har cirka en fjärde-
del av medarbetarna genomgått utbildningen.

”För att öka kundnöjdheten och förstå nya önskemål och behov 
behöver man känna sin kund väl. Med utgångspunkten att 
kundgruppen förändras, behöver den egna organisationen 
utvecklas med mångfald.” Så uttrycker Stena Stål sin satsning 
på att öka mångfalden inom organisationen.

FOKUS FRAMÅT
• Effektivisera HR-processerna. 
• Ytterligare satsningar på utbildningar inom ledarskap,  

sälj och materialkunskap.
• Utarbeta en koncerngemensam mångfaldsstrategi.
• Uppstart av ett traineeprogram för nyanlända med målet att  

anställa (Sverige).
• Implementera riktlinjer för security.
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För att utveckla en cirkulär ekonomi krävs att aktörerna i värde- 
kedjan delar värdegrunden att miljömässiga och sociala hänsyn ska 
integreras i affärsutvecklingen. Innovation och teknikutveckling 
underlättas av en marknad som är fri från marknadsbegränsningar 
som korruption och bristande regelefterlevnad.

AKTIVT ARBETE MED UPPFÖRANDEKODEN

Stena Metallkoncernen antog år 2012 en uppförandekod som i  
januari 2017 reviderades med förtydliganden om ekonomiska  
sanktioner, mångfald och mänskliga rättigheter. Uppförandekoden 
bygger på FN:s Global Compacts principer om arbetsrätt, miljö, 
mänskliga rättigheter och anti-korruption och kommuniceras med 
medarbetare och affärspartners för att säkerställa en samsyn kring 
dessa områden genom värdekedjan.

Under verksamhetsåret inleddes ett fokuserat, förebyggande 
arbete mot korruption där ledningen för koncernen och de olika 
affärsområdena och bolagen deltog i utbildningsaktiviteter.  
Ett flertal bolag, däribland Stena Technoworld och Stena Recyclings 
svenska och polska bolag, har genomfört egna utbildningar. Arbetet 
för antikorruption kommer under 2017/2018 att utvecklas med fler 
utbildningar och med verktyg för riskkartläggningar och samordnas 
med funktionen för internkontroll. 

KONTINUERLIG DIALOG MED INTRESSENTER

Genom regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, 
politiker och grannar till anläggningarna får koncernen nödvändig 
input till utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. 
Kommunikationen med intressenterna fyller också en viktig funktion 
för affärsutvecklingen i stort då dialogen ger upphov till nya affärs-
idéer och erbjuder kunder och andra partners en möjlighet att ta del 
av Stenas forskning och expertis. En uppskattad form av dialog är 
de kundseminarier som genomförs på Stena Recyclings marknader 
med teman som Lean-inspirerad resurshantering och hantering  
av farligt avfall. Ett annat sätt att mötas är de lokala samråd som 
genomförs tillsammans med företrädare för kommuner och 
närsamhällen. I Älmhult är Stena Aluminiums initiativ God granne  
ett bra exempel.

DELTAR I SAMHÄLLETS BESLUTSPROCESSER 

Lagstiftningen utvecklas kontinuerligt och det är viktigt att teori går 
hand i hand med praktik och fungerande affärsmodeller. Lagstift-
ningen måste understödja utvecklingen av en fungerande marknad. 
Stena Metallkoncernen bidrar till lagstiftningsarbetet med kunskap 
om hur ekonomiska styrmedel och regelverk påverkar cirkulära 
flöden och resurseffektivitet.

Stena Metallkoncernen ska vara ett föredöme inom ansvarsfull materialhantering och ett aktivt arbete  

med Uppförandekoden bidrar till en hållbar värdekedja. Med lokal närvaro och öppen dialog med intressenter 

medverkar koncernen till en positiv samhällsutveckling.
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I maj 2017 invigdes det senaste tillskottet i Stena Recyclings industriella återvinningssystem. 
Den nya anläggningen är placerad i danska Grenå och både den danska energi- och klimat- 
ministern och Grenås borgmästare var på plats och invigningstalade. 200 gäster bjöds på 
rundtur och fick titta närmare på den avancerade återvinningstekniken. 

Anläggningen är en processanläggning i navet runt Stena Nordic Recycling Center i Sverige  
och är anpassad för att bearbeta den svåra restfraktionen som uppstår vid fordonsåtervinning. 
Mycket av den fraktionen har historiskt lagts på deponi, men med avancerad teknik kan en 
stor del av materialen nu separeras och komma till användning igen. 

Stenas anläggningar öppnar ofta portarna för dem som vill veta mer om verksamheten  
som bedrivs. Förutom politiker är representanter från näringslivet och skolklasser frekventa 
besökare. 

På bilden: Ulf Arnesson, landschef Stena Recycling Danmark, Koncernchef Anders Jansson  
och den danske energi- och klimatministern Lars Christian Lilleholt.
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Ett väsentligt erfarenhetsutbyte är deltagandet i olika forum  
och expertgrupper, exempelvis European Innovation Partnership. 
Lika viktig är den kontinuerliga dialogen med beslutsfattare inom  
EU och nationellt. Under verksamhetsåret har flera ministrar och 
andra politiker besökt koncernens anläggningarför att diskutera 
återvinning och resurshantering.

BRETT SAMHÄLLSENGAGEMANG 

Koncernen och dess bolag har ett brett samhällsengagemang för 
att stötta en hållbar utveckling. Med verksamhet på ungefär 200 
platser är bolagen en positiv kraft i lokalsamhället. 

Koncernen vill verka för ökad integration och är medlem i  
mentorföreningen Öppet Hus för att hjälpa unga vuxna – med ett 
särskilt fokus på nyanlända ungdomar – att få in en fot på arbets-
marknaden. Genom initiativet Jobbsprånget stöttar koncernen 
nyanlända akademiker. Representanter för Stena Metall bidrar  
också regelbundet med kunskap till studenter genom föreläsningar 
och undervisning på skolor, högskolor och universitet. Studenter  
är också välkomna till Stena för att skriva examensarbeten och 
uppsatser. Dessa åtaganden utvecklar koncernens egna verksam-
heter och medarbetare samtidigt som de ger enskilda individer en 
möjlighet till förändring.

Sedan flera år anlitar Stena Technoworld medarbetare från 
Samhall för att utföra enklare sorteringsarbeten. Samhall erbjuder 
jobb till människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden  
och har utsetts till Europas mest hållbara företag i European  
Business Awards. Under verksamhetsåret tecknade koncernen  
ett avtal med Samhall gällande lokalvård.

Koncernen finns också med som ett stöd för samhället inom  
sjösäkerhet. Stena Oil har på uppdrag av EU utrustat ett fartyg som 
är redo att delta vid en eventuell oljesanering i Östersjön (bilden). 

FOKUS FRAMÅT
• Genomföra koncernövergripande riskanalys vad gäller mänskliga  

rättigheter.
• Fortsätta arbetet med att införa uppförandekodens värderingar  

i outbound.
• Uppdatera och ytterligare utveckla koncernens program för  

antikorruption. 
• Ytterligare fördjupa intressentdialogen med kunder och andra  

intressenter.
• Implementera nya Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)  

i verksamheterna.

Sedan tre år tillbaka premierar Stena Circular Economy Award 
svenska gymnasieelever som visat särskilt intresse för hållbarhet. 
Under 2017/2018 sjösätter Stena Recycling i Polen sin version  
av stipendiet med fokus på forskning inom cirkulär ekonomi.

I slutet av 2016/2017 inleddes ett samarbete med The Perfect 
World Foundation, en organisation som arbetar för en mer  
hållbar värld. Fokus under 2017 är situationen i världshaven och  
de stora mängder plast som samlas där. Stena Recycling har  
gått in som samarbetspartner för att erbjuda expertkunskap och 
lyfta fram tänkbara lösningar. I Sverige fortsätter Stena Recycling 
engagemanget inom Hagainitiativet för att minska näringslivets 
klimatpåverkande utsläpp och samtidigt visa hur ambitiösa 
klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar.

17 ELEVER TILLDELADES STENA  
CIRCULAR ECONOMY AWARD 2017

ANSVARSFULL A REL ATIONER



På Stena Components i Molkom används en så kallad hackspett, en 
märkmaskin för att märka all tryckkärlsplåt. Med hjälp av märkningen 
får kunden och kundens kund en spårbarhet till ursprungsplåten och 
vid vilket verk den tillverkats. Produkterna levereras med intyg.
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GRI INDEX 2016/2017

Stena Metallkoncernen redovisar i enlighet med GRI Standards 2016 Core. Hållbarhetsredovisningen har inte granskats av extern revisor.

GRI St. Nr. Beskrivning Sidh.

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 34

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster 5

102-3 Huvudkontorets lokalisering 3

102-4 Länder där organisationen har verksamhet 5

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 4-5

102-6 Marknader 5

102-7 Bolagets storlek 4-5

102-8 Beskrivning av den totala personalstyrkan 39

102-9 Leverantörskedja 12

102-10 Större förändringar i organisationen och dess värdekedja 7

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning 34

102-12 Externa stadgar, principer och initiativ 34

102-13 Medlemskap i organisationer 35

STRATEGI OCH ANALYS

102-14 Kommentar från VD 2-3

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekoder 34

STYRNING

102-18 Styrning 35

INTRESSENTRELATIONER

102-40 Intressentgrupper 36

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 39

102-42 Identifiering och urval av intressenter 36

102-43 Metoder för samarbete med intressenter 36

102-44 Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter 36

RAPPORTERINGSRUTINER

102-45 Enheter som omfattas av redovisningen 34

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll 37

102-47 Väsentliga aspekter 37

102-48 Korrigeringar från tidigare rapporter 34

102-49 Väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapporter 34

102-50 Redovisningsperiod 34

102-51 Datum för senaste redovisning 34

102-52 Redovisningscykel 34

102-53 Kontaktperson för rapporten 3

102-54 Uttalande om redovisningens överensstämmelse med GRI 
Standards

34

102-55 GRI-index 33

102-56 Extern granskning 34

GRI St. Nr. Beskrivning Sidh.

EKONOMISKT RESULTAT

EBITDA 38

ANTIKORRUPTION

205-3 Bekräftade fall av korruption 39

ENERGI

302-1 Energianvändning 38

VATTEN

303-1 Vattenanvändning 38

UTSLÄPP

305-1 Utsläpp av växthusgaser (scope 1) 38

305-2 Utsläpp av växthusgaser (scope 2) 38

AVFALL

306-2 Avfallsresurser uppdelat på hanteringsmetod 38

Återvinningsgrad på hanterat material 38

EFTERLEVNAD AV MILJÖLAGSTIFTNING

307-1 Antal bekräftade fall av överträdelser 39

ARBETSMILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

403-2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade 
dödsolyckor

39

TRÄNING OCH UTBILDNING

404-2 Program för att utveckla medarbetarnas 
kunskaper samt övergångsprogram 

39

Stena Voice- ledarskapsindex, 
Stena Voice arbetsmiljöindex, 
Stena Voice Totalt index, 
Andel medarbetare som skrivit under 
koncernens uppförandekod

39

MÅNGFALD OCH LIKA RÄTTIGHETER

405-1 Mångfald i styrelser och ledningsgrupper 39

KVALITET

Kundnöjdhet 39

Antal externa audits genomförda av kunder på 
våra anläggningar

39

EFTERLEVNAD AV SOCIAL OCH EKONOMISK LAGSTIFTNING

419-1 Antal bekräftade fall av överträdelser 39

Antal anmälningar till visselblåsfunktion 39

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-48 Korrigeringar från tidigare rapporter

102-49 Väsentliga förändringar jämfört med 
tidigare rapporter

102-50 Redovisningsperiod

102-51 Datum för senaste redovisning

102-52 Redovisningscykel

102-54 Uttalande om redovisningens 
överensstämmelse med GRI Standards

102-56 Extern granskning

102-12 Externa stadgor, principer och initiativ

102-45 Enheter som omfattas av redovisningen

OM RAPPORTEN

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR OCH STYRNING

Detta är Stena Metallkoncernens första 
hållbarhetsredovisning. Redovisningen 
beskriver koncernens hållbarhetsarbete 
under verksamhetsåret 2016/2017. 
Koncernen kommer fortsättningsvis att 
rapportera på ett motsvarande sätt årligen.
Redovisningen omfattar Stena Metall AB och 
dess helägda dotterbolag. Koncernens verk-
samheter är indelade i åtta affärsområden 
och finns på ca 200 platser i tio länder.
 Hållbarhetsredovisningen kompletterar 
koncernens finansiella information genom 
att beskriva koncernens ambitioner, strategi, 
styrning, risk- och möjlighetsbedömning ur 
ett hållbarhetsperspektiv.*  

Koncernen redovisar i enlighet med GRI 
Standards 2016 Core. Ett fullständigt GRI- 
index finns i hållbarhetsredovisningen på  
sid 33. Stena Metallkoncernens hållbarhets-
redovisning är inte granskad av tredje part.
 Stena Metallkoncernen refererar till 
följande frivilliga riktlinjer för ett hållbart 
företagande: Global Compact, GRI samt GHG 
Protocol.

VÄRDERINGAR OCH  
HÅLLBARHETSPROGRAM

Under verksamhetsåret 2016/2017 har ett 
nytt hållbarhetsprogram utarbetats och 
antagits av koncernen. Programmet bygger 
på internationella riktlinjer och principer 
såsom FN:s Global Compact och har sin 
grund i utmaningar och möjligheter för 
respektive affärsområde identifierade utifrån 
FN:s Globala mål. Fyra prioriterade områden 
har identifierats: Värdeskapande, 
Resurseffektivitet, Medarbetare och kultur 
samt Ansvarsfulla relationer. Varje område 
omfattar en strategisk ansats, ambitioner, 
resultatindikatorer samt projekt och 
aktiviteter som leder mot ambitionerna.  
Ett viktigt syfte med hållbarhetsprogrammet  
är att stärka Stena Metallkoncernens 
affärsutveckling och relationen med kunder 
och andra samarbetspartners. 

Stena Metallkoncernen är en del av Stena-
sfären och delar de värderingar som finns 
beskrivna av huvudägaren Dan Sten Olsson  
i hans skrift ”Principer, trossatser och 
grundvärden för Stena Metall AB”. Under 

verksamhetsåret har ett omfattande arbete 
genomförts för att levandegöra grund-
värdena i koncernens affärsområden. 
Workshops har genomförts i bolagen  
för förankring och diskussion om grund- 
värdenas innebörd för koncernen och  
alla medarbetare. 

År 2012 antog koncernen en uppförande- 
kod som har införts i bolagen. Koden 
reviderades i januari 2017. Koden bygger  
på principerna i FN:s Global Compact och  
har inkluderat försiktighetsprincipen;  
en internationellt gällande princip för att 
minska miljöpåverkan. 

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
uppförandekoder

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning

Huvudrubriker i Stena Metallkoncernens 
uppförandekod som bygger på FN-initiativet 
Global Compacts tio principer för ansvarstagande.

* Hållbarhetsredovisningen är en del av  
förvaltningsberättelsen för Stena Recycling A/S.

MIL JÖHÄNSYN

E XPORT OCH 
HANDEL

FÖRHÅLL ANDE 
TILL KUNDER OCH 
ANDRA AK TÖRER

MÄNSKLIGA 
RÄT TIGHE TER

OMRÅDEN

FÖRHÅLL ANDE 
TILL ANSTÄLLDA

STENA METALLKONCERNENS ÅTAGANDEN

5

https://www.stenametall.se/contentassets/67bf84585c01449cbf2f5478e5ee738d/stena-metall-2014-principer-se-final-lr.pdf
https://www.stenametall.se/contentassets/67bf84585c01449cbf2f5478e5ee738d/stena-metall-2014-principer-se-final-lr.pdf
https://www.stenametall.se/hallbarhet/koncernens-uppforandekod/
https://www.stenametall.se/hallbarhet/koncernens-uppforandekod/
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Responsible Business Forum, European 
Electronics Recyclers Association, Norsk 
Industri, Norsk Returmetallforening, Utvalg 
for gjenvinning, NFFA - Norsk forening for 
farlig avfall, NSO - Norsk Sikkerhets-
organisasjon.

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-13 Medlemskap i organisationer

ORGANISATION FÖR HÅLLBARHETSARBETET

MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER OCH FORUM MED HÅLLBARHETSFOKUS

STYRNING, RIKTLINJER  
OCH LEDNINGSSYSTEM

Stena Metallkoncernen har styrande 
dokument på såväl koncernnivå som 
affärsområdesnivå och bolagsnivå. 
Koncernen har, förutom Uppförandekoden, 
koncerngemensamma policyer och riktlinjer 
för bland annat säkerhet, brandskydd och 
informationssäkerhet. Koncernens policyer 
kompletteras av affärsområdes- och 
bolagsspecifika policyer vad gäller miljö, 
kvalitet, hälsa och arbetsmiljö med flera.
 Det pågår en översyn av strukturen för 
styrande dokument med syfte att säkerställa 
att dokumenten är korrekt utformade och på 

rätt nivå inom organisationen. Översynen 
kommer att fortsätta under 2017/2018.
 Huvuddelen av koncernens bolag är 
certifierade i enlighet med ISO 14001, ISO 
9001 och OHSAS. Stena Technoworld har 
även införlivat WEEELABEX och/eller 
Cenelec i sina verksamheter, standarder för 
hantering och återvinning av elavfall. 
 Under 2017/2018 kommer koncernens 
bolag utreda hur energieffektivisering ska 
hanteras inom ramen för bolagens 
verksamhetssystem. Verksamheterna i 
Tyskland har sedan tidigare införlivat 
energiledningsstandarden ISO 50001.
 För den finansiella rapporteringen finns  

Koncernen har en organisation för 
utvecklingen av hållbarhetsarbetet som 
består av hållbarhetskoordinatorer i varje 
bolag. Koordinatorerna har tillgång till 
respektive VD och representanter för 
specialistområden såsom HR, marknad  
och kommunikation, miljö, säkerhet och 
produktion. Koordinatorerna rapporterar  

ett program för intern kontroll och risk-
hantering. Programmet bygger på ett 
ramverk för att utvärdera internkontroll  
över den finansiella rapporteringen och  
är en integrerad del av bolagsstyrningen 
inom Stena Metallkoncernen. Programmet 
innehåller processer och metoder för att 
skydda koncernens tillgångar samt säker-
ställa fullständighet och riktighet i den 
finansiella rapporteringen. 

till en koordinator på koncernnivå med direkt 
tillgång till koncernledning och koncern-
gemensamma funktioner såsom fastighet, 
IT, inköp, marknad och kommunikation, 
säkerhet samt HR. Till arbetet finns en 
styrgrupp bestående av utvalda affärs-
områdeschefer och bolagschefer samt en 
representant för koncernledningen. 

Bolagschefer som inte finns representerade  
i styrgruppen finns representerade i en 
rådgivande referensgrupp. Viktigare beslut 
från styrgrupp kan adresseras upp till 
koncernledning och koncernstyrelsen.  
Vissa frågor som har koppling till intern 
kontroll kan adresseras till koncernens 
revisionsutskott.

Hållbarhetskoordinator
Stena Metall

Koncernledning
Stena Metall

Revisionsutskott 
och Koncernsty-

relse

Koncernfunktioner: 
ekonomi, internkontroll, fastighet,  

IT, inköp, kommunikation och 
marknad, HR, säkerhet

Beslutsförslag

Uppföljning med bolagschefer i referensgrupp

Styrgrupp:  
bolagschefer, affärsområdeschefer, 

representant för koncernledning
Hållbarhetskoordinator i varje bolag 
med team av HR, kommunikation, 

miljö, säkerhet, ekonomi. 
Löpande dialog med VD.

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-16 Värderingar, principer, standarder och 
uppförandekoder

102-18 Styrning

Stena Metallkoncernens organisation för utveckling 
och styrning av koncernens hållbarhetsarbete.

Stena Metallkoncernens bolag har medlem-
skap och en aktiv roll i ett antal bransch-
föreningar där hållbarhetsinitiativ genomförs, 
främst för ökad återvinning och cirkulär 
ekonomi. Dessa är EuRIC, Strategiska 
Innovationsprogrammet RE:Source, 
Regeringens Samverkansgrupp för Cirkulär 
Biobaserad Ekonomi, Competence Center 
Recycling, Irepas (International Rebar 

Exporters and Producers Association), 
European Aluminium, Svenskt Aluminium, 
Gjuteriföreningen, Dansk Industri - ARI, 
DAKOFA, Genvindingsindustrien, Forum for 
Cirkulær Plastemballage, Finnish 
Environmental Industries (YTP), Technology 
Industries of Finland, The Finnish Scrap-
dealers Association, Återvinningsindustrierna, 
Izba Przemysłowo, RECONOMY Coalition, 
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INTRESSENTRELATIONER OCH DIALOGER

INTRESSENTER 

Dialog har även genomförts i andra  
forum med andra för koncernen viktiga 
intressenter, t ex medarbetare, banker,  
ägare och styrelse, samarbetspartners, 
myndigheter och politiska beslutsfattare. 

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-40 Intressentgrupper

102-42 Identifiering och urval av intressenter

102-43 Metoder för samarbete med 
intressenter

102-44 Viktiga frågor som framkommit i dialog 
med intressenter 

Koncernen verkar för och värdesätter en 
öppen och kontinuerlig dialog med 
intressenter. Dialogen sker på flera sätt och 
med olika syften, men den gemensamma 
nämnaren för kommunikationen är att 
tillsammans med intressenterna ringa in 
viktiga frågor för att stärka koncernens 
utveckling. Dialogen bidrar också till viktig 
information om hur koncernen kan utveckla 
tjänster och erbjudanden som stärker 
kunderna i deras hållbarhetsarbete och 
utifrån deras utmaningar. Under 2016/2017 
fokuserades intressentdialogerna på att 

samla in underlag till väsentlighetsanalysen 
inför framtagandet av koncernens 
hållbarhetsprogram. Koncernens bolag har 
genom analyser samt genom workshops 
med ledningsgrupper och nyckelpersoner  
i verksamheterna identifierat, för bolagen, 
viktiga hållbarhetsfrågor ur ett risk- och 
möjlighetsperspektiv. Analyserna har 
summerats och därefter kommunicerats 
med externa intressenter, främst kunder,  
för prioritering av vilka frågor intressenterna 
ser som mest väsentliga. Dialogen har skett 
genom intervjuer och enkäter. 

Exempel på dialog och aktiviteter Exempel på frågeställningar viktiga för intressegrupperna

BANKER OCH FINANSIELLA INSTITUT

• Löpande dialog

• Informationsträffar för kapitalmarknaden

• Finansiell ställning och resultatutveckling

• Hållbarhetsfrågor utifrån ett investerarperspektiv

KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

• Löpande dialog

• Kundmöten

• Seminarier

• Kundundersökningar

• Rundabordssamtal 

• Intervjuer

• Höga återvinningsnivåer 

• Expertis och kompetens inom material- och 
resurshantering

• God service och rätt kvalitet på material

• Säker verksamhet och god kontroll på risker

• Tillförlitlig statistik över avfallshantering 

• Kontroll i värdekedjan och spårbarhet av material

• Minskad klimatpåverkan

MEDARBETARE

• Medarbetarenkät Stena Voice

• Workshops

• Intervjuer

• Chefsutbildning i ledarskap och arbetsmiljö

• Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling

• Trivsel och gott ledarskap

• Säker och trygg arbetsplats

MYNDIGHETER 

• Samrådsmöten 

• Tillsynsmöten

• Deltagande i referens- och samrådsgrupper

• Miljöpåverkan från verksamheten

• Säkerhet och god arbetsmiljö

• Lagefterlevnad

POLITIKER OCH BESLUTSFATTARE

• Möten och seminarier

• Svar på remisser

• Deltagande i referens- och samrådsgrupper

• Studiebesök på koncernens anläggningar

• Åtgärder för en utveckling mot cirkulär ekonomi

• Minskad klimat- och miljöpåverkan

ÄGARE OCH STYRELSE

• Styrelsemöten och rapporter inför möten

• Löpande möten och rapporter

• Strategimöten

• Långsiktig lönsamhet

• Skapa fler nöjda kunder

• Upprätthålla en god kontakt med omvärlden

• Vårda ett växande förtroende

• Skapa fler och bättre affärer

VÄSENTLIGHETSANALYS

Under 2015/2016 genomfördes en förstudie 
av koncernens hållbarhetsarbete. Förstudien 
ledde i mars 2016 fram till ett koncernbeslut 
om att samtliga koncernbolag skall utföra 
bolagsspecifika hållbarhetsanalyser i enlighet 
med en koncerngemensam modell. Varje 
affärsenhet har sina frågor att beakta och 
det är därför av högsta vikt att det 
strategiska hållbarhetsarbetet baseras på 
bolagens respektive utmaningar och 
möjligheter. Bolagens analyser och resultat 
har efter genomgången process konsoli-
derats och utvärderats på koncernnivå och 
utgör basen för hållbarhetsredovisningens 
innehåll och väsentlighets-analys 2016/2017. 
Resultatet ger koncernen en strategisk inrikt-
ning och fokus för det koncerngemensamma 
hållbarhetsarbetet år 2017-2020. 

Se sida 35 för organisation för 
hållbarhetsarbetet. 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
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PROCESS FÖR IDENTIFIERING AV VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

HANTERING AV HÅLLBARHETSRISKER

GRI STANDARD UPPLYSNING OCH BESKRIVNING

102-46 Process för att definiera redovisningens 
innehåll

102-47 Väsentliga aspekter

God riskhantering är en förutsättning för att 
skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, 
behålla konkurrenskraft och för att skapa 
värden. Stena Metall arbetar kontinuerligt 
och systematiskt med riskidentifiering och 
riskhantering vad gäller hållbarhetsrelaterade 
risker inom koncernen. Det är en central och 
viktig del i Stena Metalls verksamhet och 

arbetet har hög prioritet i koncernens bolag, 
funktioner och enheter. Riskhantering är 
integrerat i interna processer och lednings-
system. Ett arbete har under 2016/2017 
inletts för att på strukturerat sätt standard-
isera riskkartläggningar och riskhanterings-
processer inom vissa funktioner. Målet är  
att samordna verktyg och utveckla gemen-

samma synsätt på hållbarhetsrelaterade 
risker och riskhantering mellan olika bolag 
och enheter i verksamheten. Primärt finns 
hållbarhetsrisker vad gäller säkerhets- och 
miljöfrågor samt riskhantering i förhållande 
till Uppförandekoden. 

VÄSENTLIGA FRÅGOR

De hållbarhetsfrågor som har identifierats 
som väsentliga reflekterar de frågor som är 
viktigast för koncernen utifrån perspektivet 
långsiktig affärsutveckling, lönsamhet och 

HANDLINGSPLAN START SEP 2016 MARS 2017

BESLUT MARS 2016  31 AUG 2017

Identifiera 
kontext

Värdekedja 
analays

Intressent-
dilaog

Prioritering Mappning
Gap  

analys
Identifiera 

mål/KPI:er
Handlings-  

planer
Validering Konsolidering

 SUPPORT & UTBILDNING FRÅN STENA METALL AB

Stena Metallkoncernens process för identifiering av väsentliga hållbarhetsfrågor.

konkurrenskraft. De reflekterar också de  
frågor som prioriterats högt av intressent-
erna då koncernens verksamheter agerar i 
samverkan med intressenter och omvärld. 

STYRA OCH REDOVISA
• Kundnöjdhet och kvalitet 
• Återvinningsnivåer
• Kompetensutveckling
• Energi och minskad klimatpåverkan
• Transporter
• Säkerhet
• Mångfald och inkludering
• Uppförandekod och Kontroll i värdekedjan

FÖLJA UPP
• Tjänster som gynnar cirkulär ekonomi
• Vattenanvändning produktionsanläggningar
• Lagefterlevnad och riskhantering
• Antikorruption
• Forskning och utveckling
• Värdeskapande

INFORMERA
• Innovation
• Partnerskap
• Dialog för cirkulär ekonomi
• Attrahera och utveckla medarbetare
• Lönsamhet och investeringar

ÖKANDE VÄSENTLIGHET

Väsentliga hållbarhetsfrågor för Stena Metallkoncernen.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

https://www.stenametall.se/hallbarhet/koncernens-uppforandekod/
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VÄRDESKAPANDE 2016-2017 KOMMENTAR

ÅTERVINNINGSGRAD

Affärsområde Återvinning > 95% Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon har 
bilproducenter sedan år 2015 ett ansvar för att 95% av fordonets vikt återanvänds och återvinns. I samarbete med 
bilproducenter och bildemonterare säkerställer bolag inom Stena Metallkoncernen med återvinningslösningar att 
95% av skrotade bilar återvinns.

Affärsområde 
Elektronikåtervinning

> 80% Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 13 augusti 2012 (ikraftträdande 14 februari 
2014) har elektroniktillverkare ett ansvar för att samla in och återvinna uttjänt elektronik. I samarbete med dessa 
producenter samt producentsällskap säkerställer bolag inom Stena Metallkoncernen med återvinningslösningar  
att mer än 80% av insamlat material återvinns, vilket är högre än kravet.

KUNDNÖJDHET

Andel nöjda eller 
mycket nöjda kunder i 
kundundersökningar

77% Vägt medelvärde

KONCERNENS RESULTAT

EBITDA (MSEK) 1 374

RESURSEFFEKTIVITET, FORTS. 2016-2017 KOMMENTAR

GRI 302-1 ENERGIANVÄNDNING (MWH)

Bränsle 

Icke förnyelsebart 257 800

TOTALT 257 800

El 

Ursprungsmärkt vattenkraft 74 400

Residualmix 57 000

TOTALT 131 400

Fjärrvärme

Fjärrvärme 10 600

TOTALT 10 600

TOTAL ENERGIANVÄNDNING 402 100

GRI 305-1 UTSLÄPP (TON)

Direkta utsläpp av CO2  (scope 1)1 67 000

1 Bränslen: LPG, NG, Diesel, Eldningsolja, Bensin 

GRI 305-2 UTSLÄPP (TON)

Indirekta utsläpp av CO2 (scope2)2 23 800

2 El och fjärrvärme

GRI 303-1 VATTEN (M3)

Vattenanvändning i 
produktionsanläggningar

164 800

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

RESURSEFFEKTIVITET 2016-2017 KOMMENTAR

GRI 306-2  HANTERING AV AVFALLSRESURSER (TON)

Farligt avfall

Återbruk 102

Materialåtervinning 246 678

Kompostering 30 509

Återvinning inklusive 
energiåtervinning

146 503

Förbränning 12 732

Djupinjicering 234

Deponi 58 187

Mellanlagring 13 945

Övrigt bortskaffande 212 764

TOTALT 721 653

Icke farligt avfall

Återbruk 2 464

Materialåtervinning 3 360 694

Kompostering 673 300

Återvinning inklusive 
energiåtervinning

674 768

Förbränning 21 209

Djupinjicering 0

Deponi 185 640

Mellanlagring 19 816

Övrigt bortskaffande 27 937

TOTALT 4 965 829

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
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MEDARBETARE OCH KULTUR 2016-2017 KOMMENTAR

GRI 102-8 ANTAL ANSTÄLLDA PER REGION OCH KÖN

Sverige 2 329

Danmark 353

Norge 253

Finland 129

Tyskland 90

Schweiz 2

Italien 128

Polen 546

USA 2

TOTALT 3 829

Fördelat på:

Kvinnor 24%

Män 76%

GRI 405-1 B ANTAL ANSTÄLLDA PER KATEGORI

Andel tjänstemän 47%

Fördelat på:

Kvinnor 44%

Män 56%

Fördelat på:

Ålder < 30 år 8%

30-50 år 58%

>50 år 33%

Andel kollektivanställda 53%

Fördelat på:

Kvinnor 6%

Män 94%

Fördelat på:

Ålder < 30 år 14%

30-50 år 53%

>50 år 33%

GRI 405-1A MÅNGFALD I STYRELSER OCH LEDNINGSGRUPPER

Fördelat på:

Kvinnor 20%

Män 80%

Fördelat på:

Ålder < 30 år 0%

30-50 år 60%

>50 år 40%

Avser koncernstyrelsen och dotterbolagens ledningsgrupper.

GRI 102-41 ANDEL ANSTÄLLDA SOM OMFATTAS AV KOLLEKTIVAVTAL

Andel anställda som omfattas av 
kollektivavtal

81% Kollektivavtal saknas i Polen 
och Tyskland samt för del av 
anställda i Danmark.

MEDARBETARE OCH KULTUR, FORTS. 2016-2017 KOMMENTAR

GRI 403-2 SKADOR, ARBETSRELATERADE SJUKDOMAR, FÖRLORADE  
ARBETSDAGAR, FRÅNVARO SAMT ARBETSRELATERADE DÖDSOLYCKOR

Antal olycksfall  
(personskador med sjukfrånvaro)

44  LTI = Number of Lost 
Time Injuries

Fördelat på:

Halka, ramla, falla 10

Klämskada 7

Överbelastning av kroppsdel 5

Skärskada 6

Träffad av objekt 10

Fordonsrelaterat (inkl containers) 2

Relaterat till explosion och brand 2

Relaterat till el 1

Övrigt 1

Dödsfall 0

Olycksfallsfrekvens (Antal 
personskador med sjukfrånvaro per 
miljon arbetade timmar)

6,8 LTIF = LTI Frequency, 
number of LTIs per 
million worked hours

SJUKFRÅNVARO  
(FRÅNVARO PGA SJUKDOM I RELATION TILL FÖRVÄNTADE ARBETADE TIMMAR)

Tjänstemän 2,72%

Kollektivanställda 5,41%

Samtliga anställda 4,14%

MEDARBETARUNDERSÖKNING STENA VOICE

Ledarskapsindex 4,28

Arbetsmiljöindex 3,90

Totalt index 4,21

Årlig undersökning där maxvärdet är 5.

ANSVARSFULLA RELATIONER 2016-2017 KOMMENTAR

GRI 307-1  EFTERLEVNAD AV MILJÖLAGSTIFTNING

Antal bekräftade fall av överträdelser 1 Lagring av farligt avfall 
skedde ej i enlighet med 
miljöstillstånd. Åtgärder 
är vidtagna under året 
(Polen).

GRI 419-1  EFTERLEVNAD AV SOCIAL OCH EKONOMISK LAGSTIFTNING 

Antal bekräftade fall av överträdelser - Inga incidenter

GRI 205-3 BEKRÄFTADE FALL AV KORRUPTION

Antal bekräftade fall - Inga incidenter

ANTAL AUDITS

Antal externa audits genomförda av 
kunder på koncernens anläggningar

71

UPPFÖRANDEKOD

Andel anställda som har skrivit under 
koncernens uppförandekod

86%

VISSELBLÅSFUNKTION

Antal anmälningar till 
visselblåsfunktion

2 Har hanterats i enlighet 
med koncernens rutiner.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR



ÅTERVINNING GÖR SKILLNAD!
En hållbarhetsredovisning kan få ett långt liv. Pappersfiber 
kan återvinnas fem–sex gånger innan den är förbrukad.  
Vi vill gärna ha tillbaka hållbarhets redovisningen när du är 
färdig med den! Återvinningen av en enda redovisning 
sparar energi som motsvarar att ha en 9W lågenergilampa 
tänd i över 90 minuter om dagen i ett helt år.

Tryck: Göteborgstryckeriet. 
Papper: Tryckt på  ett papper  

med 100 procent returfiber.


