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OMSLAGSBILD - NY ÅTERVINNINGSPROCESS
Stena Recycling investerar i en ny återvinningsprocess för
batterier med målet att bli en ledande batteriåtervinnare
i Europa. Satsningen innebär bland annat en helt ny
anläggning i Halmstad. Bilden är tagen i battericentret
på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad under
demontering av ett fordonsbatteri. (Läs mer på sidan 26)

NY ANLÄGGNING FÖR PLASTÅTERVINNING I ITALIEN
I Angiari, Italien, i anslutning till nuvarande anläggning, etablerar
Stena Recycling nu en ny anläggning för återvinning av plast från
elektronikavfall (WEEE). I anläggningen kommer plastavfallet
återvinnas till pellets, som kan användas i tillverkningen av nya
varor inom bland annat fordons- och elektronikindustrin.

Å RE T I KOR THE T

S TÄ R K TA P O S I T I O N E R F Ö R
S T E N A M E TA L L K O N C E R N E N
• Stena Metallkoncernen rapporterade ett EBITDA-resultat
på 3 062 MSEK (1 567 MSEK). EBT ökade från 559 MSEK
till 1 947 MSEK.
• Affärsområdet Recycling levererade ett bra resultat
tack vare en stark efterf rågan på tjänster inom alla
produktområden. EBITDA för Recycling slutade på
2 052 MSEK (1 305 MSEK).

ETT STORT ANTAL NYA
SAMVERKANSP ROJEKT
Under året ingicks flera nya spännande
samarbeten och samverkansprojekt med
såväl kunder som andra aktörer – allt från
stora etablerade teknikleverantörer till
mindre start-ups. Bland annat handlar det
om återvinning av vindkraftblad,
samarbete kring take-backsystem samt
samarbeten som lett till kraftigt ökad
återvinningsgrad.
LÄS MER PÅ SIDORNA 16–23

• Flera strategiska initiativ har inletts inom Stena
Recycling, bland annat en stor investering i en ny
återvinningsprocess för batterier i Sverige och
utökad satsning på plaståtervinning i Polen och Italien.
• Förbättrade resultat för Stena Stål och Stena
Metall Finans.

STORA SATSNINGAR INOM ÅTER
VINNING AV PLAST, BATTERIER OCH
ELEKTRONIK
Stena Recyclings satsningar på effektiv
återvinning av plast, batterier och elektronik
intensifierades ytterligare under året. I både
Sverige, Italien och Polen togs till exempel
beslut om stora investeringar i nya
produktionsanläggningar som kommer
möjliggöra både större volymer och nya
kvaliteter. På flera marknader togs också
viktiga steg i etablering av battericenters
för insamling av batterier.
LÄS MER PÅ SIDORNA 26–31

STÄRKT ERBJUDANDE INOM
CIRKULÄRA KONSULTTJÄNSTER

FORTSATT MINSKAD
K LIMATPÅVERKAN

Under året breddade Stena Recycling
erbjudandet till att även omfatta
tjänsteverksamhet under namnet Stena
Circular Consulting. Inriktningen är att
stödja företag i utvecklingen mot hållbara
och cirkulära lösningar som ger både
miljö- och affärsvärde.

De klimatpåverkande utsläppen från de
egna verksamheterna fortsatte under året
att minska. Sammantaget minskade
utsläppen från den egna verksamheten
(scope 1 och 2) med 9 procent. Bakom
utvecklingen ligger ett målmedvetet arbete
inom flera områden, inte minst transporter.

LÄS MER PÅ SIDAN 29

LÄS MER PÅ SIDAN 52
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ETT ÅR PRÄGLAT AV COVID-19
Under året var det fortsatt stort fokus
på åtgärder för att i största möjliga mån
skydda medarbetare, kunder och
leverantörer – och samtidigt möjliggöra
för verksamheterna att hålla igång
affärerna så opåverkade som möjligt.
Arbetet har koordinerats av en dedikerad
krisgrupp och alla beslut har grundats
i försiktighetsprincipen och tagits med
beaktande av berörda myndigheters
rekommendationer.
Det förebyggande arbetet har omfattat
ett brett spektrum av åtgärder, grundat
på myndigheternas rekommendationer.
Det handlar bland annat om kontinuerliga
riskbedömningar av arbetsplatser och
arbetsmoment, strikta rutiner kring
rengöring och hygien och information
om att hålla avstånd.
Alla medarbetare inom koncernen som
under året haft möjlighet att distansarbeta
har uppmanats att göra så. Fysiska möten
har i möjligaste mån undvikits och ersatts
av digitala.
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DANMARK
Kim Nielsen och Michael E. Jensen arbetar
i produktionen på Stena Recyclings filial
i Grenaa.

POLEN

SVERIGE

Maciej Zawadka arbetar som Kranförare
vid Stena Recyclings anläggning
i Warszawa.

Mimmi Almén som arbetar
som HR Business Partner på
Stena Aluminium i Älmhult.
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D E T TA Ä R S T E N A M E TA L L

TILLSAMMANS
S K A PA R V I VÄ R D E
Stena Metallkoncernen arbetar aktivt med att bidra till utvecklingen av den
c irkulära ekonomin. I nära samverkan med kunder och partners möjliggörs en
effektivare och smartare användning av resurser. Utöver att erbjuda tjänster inom
återvinning och återanvändning levereras även råvaror, stålprodukter och
aluminiumlegeringar t ill kunder över hela världen. Med koncernens produkter och
tjänster skapas värden alla drar nytta av – kunderna, kundernas kunder,
miljön och samhället i stort.
Verksamheten bedrivs på mer än 200 platser i 9 länder: Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Schweiz, Tyskland, Italien och USA.

3 600

9

28 191

3 062

MEDARBETARE

LÄNDER

OMSÄTTNING, MSEK
2020/2021

EBITDA
2020/2021
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VÅ R A
VERKSAMHETER
Återvinning, återanvändning och tjänster inom
design och resurshantering

STENA RECYCLING

Stena Recycling erbjuder tjänster och helhetslösningar inom återvinning och effektiv 
resurshantering. Varje år återvinns nästan sex miljoner ton material från över 100 000 kunder
i olika branscher. De återvunna råvarorna, bland annat järn, andra metaller, plast och papper,
säljs sedan vidare och blir insatsvaror i nya produkter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Italien och USA. Dessutom återvinns även material från ett
flertal andra länder i Europa.
LÄS MER PÅ SIDAN 26–31

Investeringar, likviditet
och finansiering

Utveckling av nya
affärsmöjligheter

STENA METALL FINANS

STENA NEW VENTURES

Stena Metall Finans fungerar som koncernens
internbank och har i uppdrag att bedriva
investeringsverksamhet i finansiella tillgångar
och arbetar kontinuerligt med utveckling av
s tabila och effektiva sätt att hantera
koncernens kassaflöden och finansiella risker.
Genom en effektiv hantering och förvaltning
av koncernens likvida medel bidrar Stena Metall
Finans till koncernens resultat på lång och kort
sikt. Verksamheten bedrivs från kontoren i
Göteborg (Sverige) och Zug (Schweiz).

Stena New Ventures har som uppdrag att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter. Det
kan till exempel vara en affärsidé som inte har
utrymme att utvecklas inom något av de
affärsdrivande bolagen. Verksamheten bedrivs
från koncernens huvudkontor i Göteborg (Sverige).

LÄS MER PÅ SIDAN 42–43
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LÄS MER PÅ SIDAN 44

Industri och handel med råvaror
– nya & återvunna

STENA ALUMINIUM

STENA STÅL

Stena Aluminium är en av norra Europas ledande
producenter av aluminiumlegeringar av premiumkvalitet,
med hundra procent återvunnen aluminiumråvara
som bas. Utöver aluminiumlegeringar erbjuds även
teknisk support, rådgivning och utbildningar inom
metallurgi, konstruktion och hållbara affärslösningar.
Kunderna utgörs främst av gjuterier i norra Europa
och merparten av det som produceras används till
komponenter inom bland annat fordons- och
verkstadsindustrin. Verksamheten bedrivs i Älmhult
(Sverige).

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör
med lager, produktion och försäljning på fjorton
platser i Sverige och en i Norge. Bolaget erbjuder
ett brett sortiment av balk, armering, rör, plåt,
stångstål, specialstål, rostfritt och aluminium.
Som komplement till grossistverksamheten
utförs även anpassning och förbehandling av
s tålprodukter utifrån kundspecifika behov.
LÄS MER PÅ SIDAN 34–35

LÄS MER PÅ SIDAN 32–33

STENA OIL

HALOSEP

Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av
bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg
i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjöområdet.
Med egen terminalstruktur och tillgång till flera
långtidskontrakterade bunkerfartyg möjliggörs
effektiva leveranser dygnet runt. I samband med
leverans av bunkerolja erbjuder Stena Oil även
hämtning och rening av spolvatten från kundernas
fartyg.

HaloSep introducerar en banbrytande teknik
för att ta hand om och förädla flygaska från
avfallsförbränning. Haloseps patenterade teknik
gör det möjligt att rena askan och ta tillvara på
resurser som annars skulle gå förlorade.
LÄS MER PÅ SIDAN 38–39

LÄS MER PÅ SIDAN 36–37

BATTERYLOOP

BatteryLoop utvecklar system för energilagring baserade på uttjänta litiumjonbatterier från hybrid- och
elfordon. Systemet gör det möjligt att lagra el i energilagren från exempelvis solceller. Lösningen möter
dels en växande efterfrågan på mobila system för energilagring dels ett ökande behov av att återanvända
och förlänga livslängden på batterier från fordonsbranschen.
LÄS MER PÅ SIDAN 40–41
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NAVET I INFRASTRUKTUREN
Stena Nordic Recycling Center (SNRC) utgör navet
i den infrastruktur för industriell materialåtervinning
som etablerats i koncernen. SNRC har fortsatt
bidragit till väsentligt ökade återvinningsgrader
och ett högre kvalitetsutbyte.
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K O N C E R N C H E F E N S K O M M E N TA R E R

S TÄ R K TA P O S I T I O N E R F Ö R
S T E N A M E TA L L K O N C E R N E N
Verksamhetsåret 2020/2021 blev ett starkt år för Stena Metallkoncernen som präglades av
en positiv marknadsutveckling och hög utvecklingstakt. Stena Metall fortsatte därmed att stärka sin
position som Nordens ledande återvinningsföretag. Resultatet före skatt blev 1 947 MSEK.

Verksamhetsåret 20/21 var ett år då vi gjorde
det mesta rätt. Mitt i en, för oss alla, märklig
pandemi med mycket oro och osäkerhet, har
marknadsutvecklingen för huvuddelen av Stena
Metalls verksamheter varit mycket positiv. Vi
var tidiga med att pumpa energi och kraft i vår
decentraliserade organisation. Vi sökte, inom
alla bolag och i Stena Recycling i synnerhet,
gjuta mod och kraft i våra trupper. Med fokus på
affären och närheten till våra kunder, leverantörer
och andra affärspartners tog vi tidigt ett steg
framåt under en period där många andra gjorde
tvärtom.
Utöver alla löpande investeringar i de nya
återvinningsprocesserna längs värdekedjan, till
exempel Stena Nordic Recycling Center (SNRC),
så har vi breddat affären, utvecklat utbudet av
produkter och tjänster och fortsatt utveckla
vår stora logistikapparat med mål att stärka
intäktsbasen och kunna göra fler och bättre
affärer. Med fokus på kontinuerligt värdeskapande
har vi jobbat nära våra kunder, leverantörer och
partners vilket genererat många nya spännande
affärer.
Jag är oerhört imponerad av det samlade
affärsmannaskapet i Stena Metall under
det gångna året. Vår modell med ett tydligt
delegerat affärsmannaskap där vi säkerställer
att alla har mandat att göra affärer har verkligen
fungerat under denna period.

FORTSATT TILLVÄXT I STENA RECYCLING

Som Nordens ledande återvinningsföretag har
Stena Recycling flyttat fram sina positioner. I
en kombination av förvärv och egen utveckling
fortsätter vi hitta nya lösningar för att ytterligare
öka förädlingsgraden i återvinningen samtidigt
som samarbetet med kunder och partners kring
utveckling av hållbara, cirkulära lösningar växer
snabbt.
Vårt stora nätverk av filialer nära våra kunder
utgör en solid grund för den goda tillväxten.
Det finns en spännande potential för våra
kunder såväl som för oss själva i detta
återvinningssystem med cirka 175 filialer som
sammanlänkas via en allt effektivare logistik
med regionala såväl som mer centrala
produktionsenheter.
SNRC utgör navet i den infrastruktur för
industriell materialåtervinning som vi etablerat
i koncernen och SNRC har fortsatt bidragit till
väsentligt ökade återvinningsgrader och ett
högre kvalitetsu tbyte. Vi investerar löpande
i nya återvinningsprocesser såväl som i nya
produktivitetshöjande förbättringar.
Detta sker inte bara på SNRC utan även på
andra delar inom Stena Recycling. I vår strävan
att möta kraven från vissa större kunder och
ytterligare höja kvaliteten på råvaran från vårt
aluminiumskrot, har exempelvis arbete inletts
med att etablera en helt ny processlinje på
SNRC. Samt idigt byggs en helt ny anläggning

för återvinning av litiumjonbatterier från fordon
på SNRC.
I Polen har under året en ny, uppgraderad
återvinningsprocess för ädelmetaller startats
parallellt med att en ny processlinje för så kallad
LDPE-plast, likt den på SNRC, etablerats.
B aserat på de goda erfarenheterna från vår
processlinje för elektronikplast har beslut
också fattats om etablering av en liknande
anläggning i Italien.
I Danmark har vi investerat i en helt ny
processlinje för effektivare sortering av
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aluminiumskrot, vilket skapar en högre kvalitet
i den återvunna råvaran.
En viktig del i koncernens ständiga förbättrings
arbete är det lean-inspirerade program som
används inom produktion under namnet Stena
Way of Production (SWOP). Grunden i detta
program innebär att vi skapar en kultur av
ständiga förbättringar som genomsyrar vårt
arbetssätt på alla filialer. Vi har idag uppnått en
sådan mognadsgrad i detta arbetssätt att vi
tydligt kan märka en stabilitet i våra viktiga
värdeskapande processer.
SAMARBETEN GER NYA CIRKULÄRA LÖSNINGAR

Inom Stena Recycling pågår ett allt större antal
samarbeten med flera av våra kunder och partners
vad avser utvecklingen av nya, hållbara, cirkulära
affärer. Med dessa fokuserade, värdeskapande
projekt skapas riktigt spännande lösningar till
gagn för alla parter.
Exempel på dessa projekt är Stena Recycling i
Danmark som har ingått ett nytt samarbetsavtal
med LEGO där alla avfallsslag i bolagets danska
verksamhet samlas in, bearbetas och återvinns.
LEGO vill skapa full transparens och spårbarhet
på alla sina avfallsslag i Danmark och därefter
implementera denna lösning globalt. LEGO
toppar den mäktigaste globala varumärkeslistan
2021 och vi är stolta över att ha blivit utvalda
som deras partner för att utveckla både åter
vinningslösningar och mätvärden inom LEGO
i syfte att sträva efter hållbara lösningar i deras
kärnverksamhet.

Ett annat exempel är på Stena Nordic
Recycling Center där vi framgångsrikt har
utvecklat vår sensorsortering av komplext
metallskrot så att vi separerar rena rostfria
stålsorter som återvinns på Outokumpu
Stainless AB i Avesta. Genom detta har vi ökat
återvinningsgraden samt skapat ett cirkulärt
flöde av rostfritt stålskrot i Skandinavien.
Öppet samarbete och partnerskapsdialog
är nyckelaspekter i PF Logo Express och Stena
Recycling Polens gemensamma resa för att nå
sina hållbarhetsmål. Genom åren har mycket
uppnåtts tillsammans; man har introducerat nya
sorteringsprocesser, optimerat intern logistik
relaterad till avfall och hittat innovativa lösningar
för att hantera många fraktioner i linje med
avfallshierarkin. Allt detta har gjort det möjligt
för oss att bland annat öka nivån på återvinningen
och att förbättra kostnadseffektiviteten inom
avfallshanteringsområdet.
Under sommaren 2020 kommunicerade Volvo
Cars att återkallelse av ca 2 miljoner bilar globalt
var nödvändigt för utbyte av en komponent
relaterad till säkerhetsbältet. För den svenska
marknaden var det 500 000 komponenter som
skulle bytas ut under en tvåårsperiod. Det rådde
oro för hur en säker, trygg och cirkulär lösning
skulle se ut. Genom ett tätt samarbete mellan
Stena Recycling och Volvo Cars kunde vi leverera
en lösning som säkerställde säker insamling,
oskadliggörande av den pyrotekniska komponenten
samt återvinning av restmaterialet. Vi närmar
oss nu en milstolpe där hälften av komponenterna
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har samlats in, lösningen är bevisligen välfungerande
och samtliga parter mycket nöjda.
STENA CIRCULAR CONSULTING BIDRAR
TILL STÄRKT POSITION

Under verksamhetsåret lanserades den nya
strategiska satsningen Stena Circular Consulting
(SCC), först med en smyglansering i oktober
2020 och sedan som faktisk verksamhet från
och med april 2021 då en enhetschef tillsattes.
Syftet med SCC är att bygga upp och tillhanda
hålla strategisk rådgivning till kunder inom
områden som berör omställningen till en mer
cirkulär ekonomi. Detta är helt nytt för Stena
Metall och stärker koncernens ledande position
som cirkulär partner genom att komplettera
återvinningsaffären med ett konsulterbjudande.
SNABB UTVECKLINGSTAKT INOM
D IGITALISERING

Kraven på Stena Recycling ökar – vår
kundrelation är normalt sett strikt B2B, men
i det digitala gränssnittet är förväntningarna
från kund betydligt mer lika de inom B2C. Ett
krav och ett behov vi vill möta och för vilket vi
under verksamhetsåret har startat och lanserat
flertalet aktiviteter och initiativ. Ett av dessa är att
Stena Recycling har startat en helt ny avdelning
som har fokus på digital transformation. Detta är
det andra steget i den redan påbörjade digitala
transformationen inom Stena Metallkoncernen.
Vad som också gjorts är att vi byggt och
lanserat en eCommerce-lösning för att sälja

tjänster och produkter. Denna skalas nu upp för
att kunna rullas ut på bred front.
Den redan etablerade lösningen – Kundportalen
– har byggts ut med mer avancerad funktionalitet
för att öka användandet i alla länder i Stena
Recycling-gruppen, vilket också har varit första
steget i att skapa en integrerad webbupplevelse
för våra kunder. Utvecklingstakten är hög och vi
räknar med att ytterligare stärka bolagets
ledande position i digital kundinteraktion.
STARKT ÅR FÖR STENA ALUMINIUM
OCH STENA STÅL

Det gångna verksamhetsåret präglades av
bättre marknadsförutsättningar för såväl Stena
Aluminium som Stena Stål. Ökad efterfrågan
och stigande priser har bidragit till förbättrade
resultat i båda bolagen.
På Stena Aluminium har flera spännande
kundsamarbeten med fokus på cirkulära
lösningar inletts under året. Bland annat
samarbetet med Ljunghälls och Volvo Cars, där
aluminium från uttjänta fordon återvinns via
Stena Recycling och sedan går tillbaka via Stena
Aluminium till industrin som komponenter
tillverkade av återvunnen råvara.

Även inom energisektorn har flera nya
s amarbeten av cirkulär karaktär inletts.
Stena Oil är Skandinaviens ledande bunker
bolag och var tidiga med att leverera lågsvavlig
bunkerolja. På en mer volatil oljemarknad har
bolaget under året stärkt sin marknadsledande
position. Resultatet var lägre än tidigare år.
HaloSep, vår unika teknologi för hantering
av farligt avfall från förbränningsanläggningar,
har under året slutfört designen av en
utvecklingsanläggning som planeras att
uppföras i Göteborg. Fullskaleanläggningen i
Köpenhamn är i full drift sedan årsskiftet och
levererar resultat helt enligt förväntningarna.
Kundintresset är fortsatt stort med flera långt
gångna diskussioner både i Norden och runt
om i världen.
BatteryLoop fortsätter att växa. Efterfrågan
på energilager och tjänster som styr energi
behovet i fastigheter, logistikcenter och hamnar
ökar i takt med elektrifieringen. Prognosen är
en ökning med ca 40% per år. BatteryLoop
fortsätter utvecklingen av dessa produkter och
tjänster för att möta behovet. BatteryLoop har
under året levererat två fullskaliga system. Ett
system finns i marin miljö och det andra i en
fastighet med t illhörande solenergiproduktion
och laddstolpar till fordon.

BRA RESULTAT I STENA METALL FINANS

Stena Metall Finans har, tack vare god disciplin
och en väl avvägd risknivå på sina finansiella
investeringar, levererat ett starkt resultat.
Samverkan med övriga koncernbolag kring
finansiella risker, inte minst motpartsrisker, har
under året varit mycket god och bidragit till
koncernens goda resultat.
Ökade råvarupriser på i stort sett samtliga
materialslag har medfört väsentligt högre
rörelsekapitalbindning där Stena Metall Finans
under året bidragit till mycket god likviditet
och en hög finansiell handlingsfrihet tack vare
tillgång till ej utnyttjade kreditfaciliteter.
Det känns mycket tillfredsställande att,
i tider av större osäkerhet än normalt, kunna
konstatera att Stena Metallkoncernens
finansiella ställning är fortsatt stark.
ÖKAD VOLATILITET PÅ RÅVARUMARKNADEN

I skrivande stund är det fortfarande goda
marknadsförutsättningar för huvuddelen av våra
affärsområden. Sedan några månader tillbaka
har dock volatiliteten på råvarumarknaden ökat
med relativt stora prisrörelser som följd. Råvaru
priserna är dock fortfarande på en relativt hög
nivå samtidigt som efterfrågan på återvunna
råvaror av hög kvalitet ökat. Globala störningar
i leveranskedjorna, energibrist samt växande
handelspolitiska utmaningar innebär dock ökad
press på det globala systemet med exempelvis
komponentbrist, höga fraktkostnader samt
volatil volymutveckling som följd.
Stora prisrörelser och perioder av ökad
marknadsoro utgör dock återkommande
utmaningar som vi måste förhålla oss till.
Vår finansiella ställning är stark och med en
bibehållen finansiell disciplin står vi väl rustade
för att på bästa sätt hantera läget.

CIRCULAR INITIATIVE
För tredje gången arrangerades Circular
Initiative, en samarbetsarena med syfte att ta
fram gemensamma mål och utveckla processer
för cirkulära materialflöden. På 2021 års event
presenterades bland annat Electroluxs och Stena
Recyclings dammsugar-prototyp ”2-Infinity”, en
dammsugare som är nästintill helt återvinningsbar.
På bilden syns Louise Eriksson, Seniorkonsult
Stena Circular Consulting och Amanda Molina
Zoppas, Sustainability Lead på Electrolux.
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TRENDER OCH DRIVKRAFTER

SNABBA FÖRÄNDRINGAR
MEDFÖR STORA
MÖJLIGHETER
Världen förändras i snabb takt. Nya kundbehov, omfattande teknisk
utveckling, digitalisering, förändrade regelverk och ökad kunskap
om pågående klimatförändring påverkar förutsättningarna för nästan
alla marknader och branscher. Utvecklingen påverkar erbjudanden,
affärsmodeller och interna processer. Den medför utmaningar – men
också stora möjligheter för aktörer som vågar tänka i nya banor.
Genom ett stort fokus på innovation, proaktivitet och samarbete
bistår Stena Metallkoncernen sina kunder att bättre utnyttja dolda
resurser. Därigenom bidrar verksamheten till stärkt konkurrenskraft,
en mer cirkulär ekonomi och en överlag mer hållbar utveckling.

K L I M AT F Ö R Ä N D R I N G A R , B E F O L K N I N G ST I L LV Ä X T
OCH RESURSKNAPPHET
Klimatförändringarna och dess konsekvenser är en av samtidens största utmaningar.
För att bromsa den negativa spiralen krävs en minskad användning av fossila bränslen
och en överlag mer ansvarsfull användning av resurser. Fortsatt befolkningstillväxt
och en allt större kunskap om de effekter resursa nvändningen har på klimatet
driver på behovet ytterligare. Samtidigt riskerar nya tekniska lösningar medföra
brist på vissa råvaror. Detta gäller till exempel kobolt och andra, mer sällsynta,
jordartsmetaller som bland annat används i batterier och elektronik. För att
säkerställa en långsiktig tillgång krävs ökad grad av återvinning och återanvändning.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

ÖK AD MIL JÖMEDVETENHET
HOS KUNDER, SLUTKUNDER
O C H M E D A R B E TA R E
Den ökade kunskapen om klimatförändringarnas
konsekvenser har medfört ett ökat intresse för
hållbarhet hos konsumenterna. Att ta ansvar och
agera på ett socialt och miljömässigt hållbart
sätt stärker erbjudandet och säkerställer en
långsiktigt hållbar konkurrenskraft. Det gör
det även lättare att behålla och rekrytera
medarbetare. Hållbarhet har blivit affärskritiskt.

FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNING
S K A P A R N YA B E H O V
På olika nivåer pågår en översyn och anpassning
av regelverk i syfte att stödja övergången till en
mer cirkulär ekonomi och överlag mer hållbar
utveckling. Till de mer centrala delarna i
EU-ländernas gemensamma handlingsplan
hör till exempel de reviderade avfallsdirektiven.
Därutöver pågår arbetet med implementeringen
av EU:s nya gemensamma plaststrategi och
IMO:s nya hårdare regler när det gäller
svavelhalten i marina bränslen.

S Å PÅV E R K A S VÅ R A K U N D E R …

N YA M Ö J L I G H E T E R T I L L F Ö L J D
A V D I G I TA L I S E R I N G O C H S N A B B
TEKNISK UTVECKLING
Den snabba digitaliseringen och omfattande
tekniska utvecklingen har stor påverkan på
samhället, företag och enskilda individer. Ökad
transparens, snabbare informationsflöden, ökad
användning av delningstjänster och högre grad
av automatisering medför stora förändringar
och möjliggör helt nya affärsmodeller. Inom
industrin påverkas alla steg i värdekedjan;
produktutveckling, inköp, logistik, varuförsörjning,
erbjudande, marknadsföring och kunddialog.

…OCH SÅ MÖTER VI UTVECKLINGEN

Ökad efterfrågan på
hållbara lösningar för
en cirkulär ekonomi

•
•
•
•
•

Stora satsningar på återvinning av plast
Ökat fokus på återvinning och återanvändning av batterier
Ett växande erbjudande inom cirkulära tjänster, design och resurshantering
Produktion av cirkulära råvaror ur återvunna material och produkter
Nya tjänster inom återvinning och återanvändning

Ökat behov av samarbete
och innovation

• Nära samarbeten och gemensamma utvecklingsprojekt med kunder och
partners, bland annat genom hållbarhetsinitiativet Circular I nitiative samt
innovations- och samarbetsa renan Stena Recycling Lab
• Deltagande i forskningsprogram tillsammans med högskolor och universitet
• Deltagande i nationella och internationella forum och expertgrupper
• Stora satsningar på digital omvandling som innebär såväl nya
k und-erbjudanden och affärsmodeller som nya sätt att arbeta
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TILLSAMMANS
KAN VI GÖRA MER
Enskilda aktörer kan göra mycket. Tillsammans går det att göra
än mer. För att klara av omställningen till en mer cirkulär ekonomi och
ett effektivare resursutnyttjande krävs samarbete, samverkan och
partnerskap – inom och mellan olika branscher. Inte bara kring enskilda
produkter utan genom hela värdekedjan – från konceptutveckling och
design till produktion, användning och återvinning. Det handlar om att
tänka cirkulärt redan från början. Genom att tackla utmaningarna
gemensamt kan de vändas till v ärdeskapande möjligheter.
På följande sidor presenteras några exempel på projekt där vi
tillsammans med partners tagit oss an f rågeställningar, tänkt nytt och
skapat värde för alla inblandade – och även för samhället i stort.

Stena Recycling samarbetar med Combitech och ABB för att utveckla
återvinningsprocesser. Det handlar dels att genom så kallad Machine
Vision införa realtidsmätning av vikt, dels att använda robotteknik i
produktion. På bilden syns Johan Gunnarsson, CTO på Combitech och
Hans Qvirist, Projektledare Stena Recycling.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1
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SAMARBE TE MELL AN STENA RECYCLING FINL AND OCH SIEMENS GAMESA

ÅT E R V I N N I N G
AV 6 2 M E T E R L Å N G A
VINDKRAFTBLAD
Under året påbörjades ett samarbete mellan Stena Recycling Finland
och Siemens Gamesa avseende återvinning av blad och lager från vindkraftverk. 
Ur bladen återvinns glasfiber, kolfiber och metaller.

FLERA ÅTERVINNINGSUTMANINGAR
Att återvinna blad till vindkraftverk är komplicerat.
Bladen är tillverkade i kompositmaterial, vilket
gör processen komplex. Därtill är de även
storleksmässigt skrymmande. Varje blad är
62 meter långt.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Vindkraften har byggts ut kraftigt i Finland under det
senaste årtiondet. Sedan 2009 har energikapaciteten
tiodubblats och sammantaget står vindkraft idag för
cirka 10 procent av den totala energiproduktionen. I takt
med att verken åldras ökar nu även efterfrågan på
tjänster som möjliggör återvinning.
Under 2020 påbörjades ett samarbete mellan Stena
Recycling Finland och Siemens Gamesa avseende
återvinning av blad och lager till vindkraftverk.
Sammantaget rör projektet återvinning av ett 70-tal
blad från vindkraftverk som är under renovering.
Efter att Siemens Gamesa monterat ner bladen delas
de på mitten och transporteras till Stena Recyclings
återvinningsa nläggning.

När bladen har kommit till
anläggningen sågas de i bitar
om 80x80 centimeter och
återvinningen börjar. Den totala
kvantiteten av material i detta
första projekt är cirka 500 ton
glasfiber, 200 ton metaller och
små volymer kolfiber. Metallerna
återvinns i Finland och fiberglaset
blir återvunnen massa som
används i cementindustrin. Det
andra projektet som startade
sommaren 2021 var betydligt
större. Allt har fungerat bra och
det har varit väldigt enkelt och
inspirerande att arbeta med
Siemens Gamesa i dessa projekt.

Stena Recycling Finland har
varit en värdefull partner i
vårt återvinningsprojekt. De
har genomfört arbetet på ett
riktigt bra sätt och sett till att
resurserna i bladen har
återvunnits och använts på
bästa möjliga sätt.
Jonas Pagh Jensen
Global Sustainability Specialist
på Siemens Gamesa

Susanna Tarkka-Partanen
Business Manager, Stena
Recycling Finland
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S A M A R B E T E M E L L A N A L FA L AVA L O C H S T E N A R E C YC L I N G

N Y A F FÄ R S M O D E L L M Ö J L I G G Ö R
H Å L L B A R ÅT E R V I N N I N G AV
VÄ R M E V Ä X L A R E
Stena Recycling och Alfa Laval lanserade under 2021 en banbrytande affärsmodell för hållbar
och miljöeffektiv återvinning av värmeväxlare. Initiativet gör det möjligt för Alfa Lavals kunder att
uppgradera till en mer energieffektiv värmeväxlare och samtidigt få återbäring för den gamla
– som istället återvinns och återanvänds i nya Alfa Laval-produkter.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Utbytesprogrammet lanserades i Sverige och Danmark
under 2021. Målet är att framöver successivt ansluta fler
länder. Partnerskapet är ett första steg mot en cirkulär
strategi för Alfa Lavals produktportfölj och en viktig del
av bolagets mål att bli koldioxidneutralt till 2030.
Målet med det nya initiativet är att främja och underlätta
skiftet från mindre energieffektiva plattvärmeväxlare
till nya modernare produkter. Detta kommer att leda
till betydande energibesparingar och minskade
koldioxidu tsläpp i kundernas processer. Därutöver
möjliggör samarbetet även återvinning av stora mängder
värdefulla metaller som kommer att kunna återanvändas
i nya Alfa Laval-produkter då Stena Recyclings innovativa
teknik möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning.

Det här är en win-win-win för
våra kunder, samhället och
miljön. Genom att uppgradera
till modernare, effektivare
plattvärmeväxlare är det
möjligt att kraftigt minska
energiförbrukningen. U töver
lägre energikostnader innebär
detta även en betydande
minskning av koldioxidutsläppen.
Fredrik Ekström,
Affärsområdeschef Brazed &
Fusion Bonded Heat Exchangers,
Energy Division på Alfa Laval

Samarbetet med Alfa Laval visar
än en gång vilka effektiva cirkulära
lösningar vi kan skapa när vi
arbetar tillsammans. Samtidigt
som industrin får hjälp med stora
energieffektiviseringar säkrar vi
en hög återvinning av äldre och
ineffektiva värmeväxlare. Dessa
material kan sedan användas som
cirkulära kvalitetsråvaror i nya
produkter.
Fredrik Pettersson,
VD för Stena Recycling Sverige

ÅTERVINNING OCH
ÅTERANVÄNDNING
Plattvärmeväxlare innehåller
stora mängder värdefulla
metaller som nu kommer
att kunna återvinnas och
återanvändas i nya Alfa
Laval-produkter.
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S A M A R B E T E M E L L A N S T E N A R E C Y C L I N G D A N M A R K O C H R E G I O N H O V E D S TA D E N

K R A F T I G T Ö K A D ÅT E R V I N N I N G
GENOM SAMARBETE, SORTERING
OCH SMART LOGISTIK
2018 fick Stena Recycling Danmark ansvaret för hanteringen av avfallet från Region
Hovedstads åtta sjukhus. Tre år senare har mängden avfall som skickas till förbränning
minskat med cirka 70 procent. Mängden avfall som skickas till deponi har s amtidigt
minskat med nära 50 procent.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

VAR SAK PÅ SIN PLATS
Ett nytt system för sortering
och tydlig skyltning har
starkt bidragit till den ökade
återvinningen.

Bakom utvecklingen står en tydlig gemensam vision om
att successivt öka andelen avfall som återvinns och
återanvänds - och därigenom nå så högt i avfallshierarkin
som möjligt. Med detta som utgångspunkt har hela
avfallshanteringen setts över och nya arbetssätt
implementerats. Till de viktigaste inslagen hör nya rutiner
i själva sorteringen av avfallet. Bland annat har avfallet
delats in i 17 olika kategorier vilka beskrivs i en översiktlig
sorteringshandbok som delats ut. Parallellt säkerställer
ett nytt feedback-system kontinuerlig återkoppling från
Stena Recycling till Region Hovedstaden kring möjliga
förbättringar.

Stena Recycling har ett
stort kunnande och en unik
logistiklösning, vilket gör dem
till en värdefull sparringpartner.
Helt utifrån våra behov och
förutsättningar har de skapat ett
effektivt system som hjälper oss
att nå våra mål om att främja en
hållbar utveckling här i regionen.

Som sjukhus är vi främst inriktade
på att ta hand om våra patienter
– inte att sortera avfall. Att ha en
partner som kan leverera en stabil
och tydlig lösning är därför väldigt
värdefullt.
Steen Poulsen
Områdeschef på Herlev och
Gentofte sjukhus

Thyge M. Nielsen
Center for Real Estate
& Facility management,
Huvudstads-regionen
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NYTÄNKANDE GER KRAFTIGT
ÖKAD ÅTERV INNINGSGRAD
Sedan samarbetet mellan
Stena Recycling och PF
Logo Express inleddes har
återvinningsgraden för avfall
ökat till nära 60 procent.
Agnieszka Wiśniewska
är Chef för miljö, hälsa och
säkerhet på PF Logo Express.

SAMARBE TE MELL AN STENA RECYCLING POLEN OCH PF LOGO E XPRESS

Ö K A D ÅT E R V I N N I N G S G R A D
O C H F Ö R B ÄT T R A D
KO S T N A D S E FFE K T I V I T E T
Transparens och tät dialog hör till framgångsfaktorerna bakom PF Logo Express och
Stena Recycling Polens gemensamma resa för att nå högt ställda hållbarhetsmål.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Sedan samarbetet mellan PF Logo Express och Stena
Recycling inleddes har nya sorteringsprocesser införts,
den interna logistiken kring avfall har optimerats och
innovativa lösningar för att hantera många olika typer
av fraktioner har implementerats. Sammantaget har
insatserna gjort det möjligt att öka återvinningsgraden
för avfall till 59 procent – och samtidigt förbättra
kostnadseffektiviteten inom avfallshanteringsområdet
med 17 procent.

Vi utmanar ständigt både oss
själva och våra partners när det
gäller idéer om hur vi kan fortsätta
förbättra vår avfallshantering.
Samarbetet med Stena Recycling
har gett oss tillgång till nya
effektiva redskap som hjälper oss
uppnå våra miljömål – inte minst
de som rör minskning av avfall och
återanvändning av material.
Agnieszka Wiśniewska
Chef för miljö, hälsa och säkerhet
på PF Logo Express

Genom återvinningen av
aluminium, kartong, plast,
textilier och andra fraktioner
bidrar vi till att spara stora
mängder koldioxidutsläpp
– jämfört med om samma mängd
råvaror skulle produceras med
jungfruliga material. Vi bidrar
även till att minska förbrukningen
av naturresurser
och energi.
Piotr Bruździak
Försäljningschef hos Stena
Recycling i Polen
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FÖRÄDLING
AV VÄ R D E F U L L A
RESURSER
Sedan starten 1939 har Stena Metall tagit tillvara på och förädlat resurser
som annars skulle gått förlorade. Allt eftersom har verksamheten utvecklats
och expanderat, till att idag spänna över ett stort antal områden;
tjänster inom design och resurshantering, återvinning och å teranvändning,
produktion av aluminiumlegeringar och handel med råvaror.
Utifrån smarta, kundanpassade lösningar, ett stort fokus på innovation,
samarbeten och partnerskap skapas värde för såväl kunder som
kundernas kunder – men också för samhället i stort.

PLASTÅTERVINNING
Inom Stena Recycling återvinns två sorters plastkvaliteter. Den ena återvinningsprocessen
använder en teknik som omvandlar mjukplast (LDPE) till pellets som sedan kan användas till
att tillverka plastpåsar och sopsäckar. Den andra processen rengör och finfördelar plast från
elektronik så den kan användas till nya produkter.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1
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E X EMPEL PÅ PR OJEK T 2020/202 1
> STOR SATSNING PÅ ÅTERVINNING AV BAT TERIER

N y a n l ä g g n i n g f ö r
å t e rv i n n i n g av b a t t e r i e r
Under sommaren 2021 togs beslut att inleda projektering för en av Europas mest
avancerade anläggningar för återvinning av batterier, som gör det möjligt att återvinna upp till 95 procent av ett litiumjonbatteri. Den nya anläggningen projekteras
för att placeras i anslutning till Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.
I takt med att försäljningen av eldrivna fordon ökar behöver vi bli bättre på att ta
hand om uttjänta batterier på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi är därför väldigt
stolta över att kunna erbjuda en cirkulär lösning för litiumjonbatterier. Det blir en
stor vinst för miljön och för batteriernas livscykel när vi tillvaratar kritiska metaller
som litium, nickel och kobolt, som det råder brist på världen över, säger Fredrik
Pettersson, VD för Stena Recycling Sverige.
Insamlingen av batterier kommer ske via Stena Recyclings närmare 170 anläggningar i Europa, med en första behandling på anpassade battericenter i respektive
land innan transport för återvinning i Halmstad, Sverige. Genom ett samarbete med
det multinationella bolaget Johnson Matthey tillförs ytterligare ett process-steg
som gör det möjligt att raffinera värdefulla material ur de återvunna batterierna
– vilka sedan kan användas i tillverkningen av nya litiumjonbatterier. Att sluta kretsloppet och skapa nya batteriråvaror från återvinningen är avgörande för att uppnå
en cirkulär råvarukedja.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

STENA RECYCLING

HELHETSLÖSNINGAR
I N O M Å T E R V I N N I N G O C H
C I R K U L Ä R A TJ Ä N S T E R
Stena Recycling erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära t jänster
– och spelar därigenom en viktig och central roll i omställningen mot en cirkulär ekonomi.
Varje år återvinns nära sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter från över
100 000 kunder i olika branscher. Av detta framställs nya återvunna råvaror,
vilka säljs vidare och blir insatsvaror i nya produkter.

2 991

18 680

166

MEDARBETARE

OMSÄTTNING, MSEK

FILIALER

VERKSAMHET I EUROPA OCH USA
Stena Recycling är ett av Europas ledande
återvinningsföretag. Verksamheten bedrivs
i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland,
Polen, Italien och USA. Därutöver återvinns
även material från ett flertal andra länder i
Europa.

27

SÅ BIDR A R S TEN A RECYC LING TILL EN MER
C I R K U L Ä R R ÅVA R U F Ö R S Ö R J N I N G
En effektivare och mer ansvarsfull användning av resurser bidrar till såväl
ökad lönsamhet som minskad miljöpåverkan. Stena Recycling bistår kunderna
med att optimera resurshanteringen genom hela livscykeln – från design
och produktion till återvinning eller återa nvändning. Därigenom skapas

långsiktiga lösningar som gynnar såväl kunderna som samhället i stort.
Stena Recycling arbetar med kunder inom de flesta branscher – allt
från kommunal verksamhet, detaljhandel och tillverkande industri till
bildemonterare, verkstadsindustri och sjukhus.

3

2

T I L LV E R K N I N G

ÅT E R V I N N I N G

Optimering av avfallshantering och
materialvärden samt hög säkerhet är
grunden för vårt arbete i kundernas
verksamheter.

Med effektiva processer för återvinning
och kontinuerlig teknikutveckling
säkrar vi hög återvinningsgrad och
bevarande av material.

JÄRN

1

PLAST

TRÄ

4

DESIGN FÖR CIRKULARITET

ÅT E R V U N N E N R Å V A R A

Vi bidrar med kompetens om materialval
och design. Genom rätt beslut från
början kan vi tillsammans skapa
återvinningsbara produkter.

Vårt arbete i hela kretsloppet
möjliggör mer återvunna resurser
och med högre kvaliteter.

SPILLVATTEN

PAPPER

ELEKTRONIK

50 000 TON - VARJE ÅR
På filialerna i Hommelvik och
Orkanger nära Trondheim i Norge
återvinns årligen stora mängder
järn, järnskrot, metaller, elektronik
och batterier. Avfallet kommer
från industri, offshore, företag,
kommuner och annan offentlig
sektor.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

> STENA NORDIC RECYCLING CENTER

E n av E u r o p a s
mest moderna
å t e r v i n n i n g s a n l ä g g n i n g a r
Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är en av Europas mest moderna
och största återvinningsanläggningar. Här återvinns komplexa material från
kunder i flera länder – på ett bättre och effektivare sätt än någonsin tidigare.
Processer och tekniker utvecklas och förfinas hela tiden. I en strid ström
matas produkter från såväl hushåll som industrin in i anläggningarna. Det
handlar om allt från datorer, telefoner och tv-apparater till cyklar, bilar och
lastfordon. Den gemensamma nämnaren är att produkterna består av
många olika material – vilket ställer stora krav på återvinnaren.
Materialen bearbetas genom en serie tekniskt avancerade återvinningsprocesser.
Allt sker i hög hastighet och med största noggrannhet. Slutresultatet när kvarnar,
magneter, siktar och sensorer gjort sitt är en mängd återvunna nya råvaror som
levereras tillbaka till industrin i Sverige och övriga världen.
STENA RECYCLING LAB

Leif Persson arbetar som Processoperatör
på Stena Nordic Recycling Center.

På Stena Nordic Recycling Center finns ett dedikerat kunskapscenter för ny
återvinningsteknik och utveckling av nya produkter – Stena Recycling Lab.
Här erbjuds en innovations- och samarbetsarena för partners, entreprenörer,
forskare och studenter. Arenan fungerar som katalysator för innovation och
möjliggör kortare innovationscykler för ny teknik och nya produkter och tjänster.

> STENA CIRCUL AR CONSULTING

Tjänster inom hållbara
cirkulära lösningar
Genom etableringen av Stena Circular Consulting breddades under
året Stena Recyclings erbjudande ytterligare. Inom Stena Circular
Consulting bedrivs konsultverksamhet med fokus på att stödja
företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära affärsmodeller.
Till de tjänster som erbjuds hör bland annat:
• Föreläsningar och utbildning i cirkulär ekonomi
• Cirkulär nulägesanalys och möjligheter på kort och lång sikt
• Cirkulär design och affärsmodeller
• Optimering av återvinningsflöden
Manos Milathianakis är Senior
Analytiker och Liv Andersson är
Projektledare på Stena Circular Consulting.
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SVERIGE

DANMARK

Under året påbörjades etableringen av ett nytt
aluminiumcenter på Stena Nordic Recycling
Center i Halmstad där flöden från hela Norden
kommer samlas. Anläggningen kommer göra
det möjligt att separera och sortera olika typer
av aluminiumavfall. Därigenom möjliggörs en
renare återvunnen aluminiumråvara – som i sin
tur möjliggör tillverkning av mer avancerade
aluminiumlegeringar.

Under året ingicks ett flerårigt avtal med
Vestforbrænding, Danmarks största energi- och
återvinningsföretag. Samarbetet rör bland annat
utveckling av nya effektiva metoder för att sortera
den plast som förbränns i samband med produktion
av fjärrvärme. Målet är att öka mängderna som går
till återvinning och återanvändning.

ETABLERING AV NYTT ALUMINIUMCENTER
PÅ STENA NORDIC RECYCLING CENTER

FLERA INDUSTRIELLA SAMARBETEN
KRING CIRKULARITET
För att skapa cirkulära materialflöden krävs
samarbete mellan olika aktörer inom industrin.
Under året bedrevs cirkulära samarbeten med
ett stort antal industriella aktörer. Tillsammans
med Alfa Laval lanserades till exempel ett
inbytesprogram som gör det möjligt för kunderna
att byta ut äldre värmeväxlare mot nya. Parallellt
fortsatte även samarbetena med Electrolux,
avseende utvecklingen av en helt återvinningsbar
dammsugare, med ABB Motion angående
utbytessystemet av elmotorer samt med ABB
Hitachi Power Grids angående återvinning av
transformatorer.
LÄS MER PÅ SIDAN 51.

FORTSATTA SATSNINGAR PÅ ÅTERVINNING
AV BATTERIER
Satsningen på återvinning av batterier
intensifierades ytterligare under året, bland
annat genom beslut om projektering av en ny
återvinningsprocess för litiumjonbatterier vid
Stena Nordic Recycling Center i Halmstad som
gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett
litiumjonbatteri. Genom satsningen möts det
snabbt v äxande behovet av att ta hand om
uttjänta batterier på ett säkert och miljöriktigt
sätt.
LÄS MER PÅ SIDAN 26.

AVTAL MED VESTFORBRÆNDING A
 VSEEENDE
ÅTERVINNING AV PLAST

KRAFTIGT ÖKAD ÅTERVINNING OCH
ÅTERANVÄNDNING FÖR REGION HOVEDSTADEN
Stena Recycling har sedan 2018 ansvarat för
hanteringen av avfallet från Region Hovestadens
åtta sjukhus. Det övergripande målet har varit att
successivt öka andelen avfall som återvinns och
återanvänds. Sedan samarbetet inleddes har
mängden avfall som skickas till förbränning
minskat med cirka 70 procent. Mängden avfall
som skickas till deponi har samtidigt minskat
med nära 50 p rocent.
LÄS MER PÅ SIDORNA 22-23.

NORGE

STOR SATSNING PÅ ÅTERVINNING AV BATTERIER
Under året etablerades första delen av ett nytt
battericentrum i Stena Recyclings anläggning på
Ausenfjellet strax utanför Oslo. Satsningen omfattar
bland annat en ny sorteringslinje som kommer
medföra bättre kvalitet i återvinningen, ökad
spårbarhet och minskad brandrisk. Battericentret
har en koppling till den nya batterianläggningen
som ska etableras i Halmstad där den största delen
av återvinningen kommer att ske. Under året
förlängdes även avtalet med Norsirk avseende
insamling och återvinning av kasserade elektroniska
produkter.
STÖD TILL DOKTORSAVHANDLING I C IRKULÄR
EKONOMI OCH ÅTERVINNING
Stena Recycling Norge var under året en av 
finansiärerna till en nyinrättad doktorandtjänst
vid juridiska fakulteten vid Universitetet i Oslo.

Avhandlingen syftar bland annat till att kartlägga
internationella regler avseende cirkulära råvaror.
Arbetet med avhandlingen väntas pågå fram
till 2024.

FINLAND

STOR INVESTERING I NY SERVICEENHET
Stena Recycling Finland och Helsinki Region
Environmental Services (HSY) har tecknat ett
långsiktigt avtal om att inleda ett gynnsamt
samarbete vid Ämmässuo Eco-Industrial Center
i Esbo, som redan idag rymmer flera verksamheter
med bäring på cirkulär ekonomi och hållbarhet.
Stena Recycling kommer att bygga en serviceenhet
i området där olika metaller, avfall från elektrisk och
elektronisk utrustning samt uttjänta fordon
kommer att tas emot, bearbetas och tillfälligt lagras.
ÅTERVINNING AV BLAD TILL V INDKRAFTVERK
Under året fördjupades avtalet med Siemens
Gamesa avseende återvinning av blad och lager
från vindkraftverk. Stena Recycling ansvarar för
återvinningen av kompositerna och metallen i bladen
till vindkraftverken.
LÄS MER PÅ SIDORNA 18-19.

POLEN

NY ANLÄGGNING FÖR ÅTERVINNING AV PLAST
Under året påbörjades etableringen av en ny
anläggning för bearbetning och återvinning av
LDPE-plast, en mjukplast som används för att göra
bland annat plastpåsar, livsmedelsförpackningar
och industrifilm. Den nya anläggningen, som ligger
i anslutning till Stena Recyclings befintliga enhet
i Wschowa, kommer initialt möjliggöra återvinning
av 10 000 ton plast per år. Den återvunna plasten
kommer användas för produktion av en färdig
råvara i form av LDPE-granulat. Satsningen är
därigenom ett viktigt steg i arbetet med att kunna
stödja kunder i utvecklingen av mer cirkulära
affärsmodeller. Anläggningen beräknas vara i drift
före årsskiftet 2021/2022.

STENA RECYCLING POLEN FIRAR 20 ÅR
Det har gått 20 utmanande år sedan Stena
Recycling startade sin verksamhet i Polen.
Företaget har utvecklats från en liten organisation
med fokus på skrot till en ledande aktör inom
omfattande avfallshanteringslösningar och
miljötjänster. Sedan starten, då Stena Recycling
Polen var en insamlare och förädlare av järn- och
andra metaller, har företaget vuxit snabbt, delvis
genom förvärv. Det har expanderat till nya
affärsområden som bearbetning av returpapper,
farligt avfall och annat produktionsavfall.

I TA L I E N

STÄRKT POSITION INOM ÅTERVINNING
AV ELEKTRONIKAVFALL
Stena Recycling i Italien är ledande på återvinning
av elektronikavfall (WEEE) och under året
intensifierades samarbetet med ett antal ledande
kylskåpsproducenter ytterligare. Stena Recycling
bidrar här redan i designfasen med kunskap om
material och återvinning, för att därigenom
säkerställa att så mycket som möjligt av den färdiga
produkten kan återvinnas och återanvändas.
STOR SATSNING PÅ ÅTERVINNING AV PLAST
Under året fortsatte förberedelserna inför
etableringen av en ny anläggning , i nära
a nslutning till anläggningen i Angiari, avsedd
för återvinning av plast från elektronikavfall.
A nläggningen kommer bland annat kunna
producera plastpellets, baserad på den återvunna
råvaran.
SE BILD OCH LÄS MER PÅ FÖRSTA UPPSLAGET.

USA

FORTSATT HANDEL MED RÅVAROR
Under året fortsatte Stena Metal Inc.
bedriva internationell handel med
skrot, tackjärn, järnsvamp, färdiga
stålprodukter och petroleumkoks.
Råvarorna som säljs kommer
från leverantörer runt om i
världen. Huvudkontoret är
beläget i Southport, Connecticut.
Kärnverksamheten består av
försäljning av skrot och tackjärn.

UNIK ÅTERVINNING AV BOSTADSMODUL
PÅ OLJEPLATTFORM
När en 30 år gammal bostadsmodul från oljefältet
Valhall i Nordsjön i slutet av 2020 skulle rivas gick
uppdraget till Stena Recycling i Norge. Målet var
att återvinna så mycket som möjligt. En typisk
bostadsmodul innehåller cirka 78% järn, 12% avfall
och 10% metaller. Tidigare har uttjänta moduler
demonterats för hand varefter merparten av det
återstående materialet e ldats upp, en process som
sammantaget är både kostnads- och tidskrävande.
Vi kom på idén att först ta isär bostadsmodulen i
mindre bitar med hjälp av en grävmaskin utrustad
med skrotsax. Därefter skickade vi delarna till
Stena Recyclings anläggning i Grenaa , Danmark.
Fragmenteringsmaskinen där är större än den vi har
i Norge. Sammantaget tog det bara fyra veckor från det
att modulen började demonteras till det att 2 200 ton
material skeppades till Grenaa för vidare bearbetning.
Kunden var mycket nöjd med tidsbesparelsen av
Stena Recycling sin lösning.
Arne Stokknes,
Filialchef på Stena Recycling Norge
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STORA MILJÖMÄSSIGA FÖRDELAR MED ÅTERVUNNET ALUMINIUM
Framställning av aluminium ur jungfrulig råvara i form av bauxit kräver
stora mängder energi. Vid produktion av aluminium genom återvinning
kan energibehovet minskas med upp till 95 procent.

E X EMPEL PÅ PR OJEK T 2020/202 1
> UTÖK AT SAMARBE TE MED COMP TECH

S ä n k t a ko s t n a d e r o c h
m i n s k a t k l i m a t av t r y c k
Fler och fler företag vill minska sina produkters koldioxidavtryck. Ett nytt
samarbete mellan Stena Aluminium och Comptech ger kunderna tillgång
till aluminiumlegeringar med mångfaldigt lägre koldioxidutsläpp och lägre
kostnader.
Efterfrågan på aluminium har under senare år ökat kraftigt. Inom fordons- och
byggindustrin har egenskaper som låg vikt, god formbarhet, hög återvinningsfrekvens
och god korrosionsbeständighet gjort att andelen aluminium ökat kraftigt. Genom att
kombinera Comptechs egenutvecklade teknologi, Rheogjutning, med Stena Aluminiums
aluminium av 100 procent återvunnen aluminium möjliggörs vinster i både utsläpp och
kostnader - samtidigt som kundernas krav på olika legeringar kan mötas.
Behovet av legeringar med lägre klimatavtryck ökar då fler och fler företag söker
vägar att minska sina produkters koldioxidutsläpp samtidigt som företagens
utvecklingsavdelningar har behov av legeringar med höga mekaniska egenskaper,
säger Erik Petré Sälj & Marknadschef på Stena Aluminium.
Vår teknologi möjliggör dessutom gjutning med mindre presskapacitet
för samma produktstorlek och därmed också mindre kostnader, säger
Staffan Z etterström Sälj & Marknadschef Comptech.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

STENA ALUMINIUM

ALUMINIUM FÖR
EN HÅLLBAR FRAMTID
Stena Aluminium är en av norra Europas ledande producenter av aluminiumlegeringar
av premiumkvalitet, med hundra procent återvunnen aluminiumråvara som bas.
Kunderna utgörs huvudsakligen av gjuterier och merparten av det som produceras 
används till komponenter inom bland annat f ordons- och verkstadsindustrin.
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H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ
SPECIALLEGERINGAR

FORTSATT FOKUS PÅ CIRKULÄRA
PROCESSER

Efterfrågan på speciallegeringar med hög grad
av renhet fortsatte öka under året. Utvecklingen
beror till stor del på den pågående omställningen
inom fordonsindustrin där aluminium nu
används som material i allt fler typer av
komponenter. Utvecklingen mot en ökad grad
av premiumlegeringar ligger helt i linje med Stena
Aluminiums strategi.

Stort fokus låg under året på utveckling och
marknadsföring av befintliga kundsamarbeten
i syfte att lyfta fram cirklulariteten. Bland annat
fortsatte samarbetet med Metallfabriken
Ljunghäll och Volvo Cars, där aluminium från
industrin och uttjänta fordon återanvänds och
sedan går tillbaka till industrin som komponenter
av återvunnen råvara.

INVESTERING I ÖKAD KAPACITET

REDOVISNING AV MILJÖAVTRYCK I
ENLIGHET MED GREENHOUSE GAS PROTOCOL
Stena Aluminium inledde under året mätning
och redovisning av miljöavtryck i enlighet med
Greenhouse Gas Protocol, scope 1, 2 och 3.
Den underliggande analysen har sammantaget
bidragit till värdefull information om var
påverkan uppstår och ligger till grund för det
fortsatta arbetet med att minska påverkan.

Efterfrågan på återvunnen aluminiumråvara
fortsätter att öka. Som ett led i strävan att
möta en ökad efterfrågan fortsatte under
året investeringarna i anläggningen i Älmhult.
Investeringarna syftar till att öka såväl
produktiviteten som tillgängligheten.
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S T E N A S TÅ L

MARKNADENS BREDASTE
E R B J U D A N D E
Stena Stål levererar olika typer av stålprodukter till kunder i Sverige
och Norge. Genom nära samarbeten med ledande stålproducenter erbjuds ett
brett sortiment inom bland annat balk, stång, rör, armering, plåt, r ostfritt,
aluminium och specialstål. Kunderna utgörs huvudsakligen av små och medelstora
aktörer inom bygg och industri. Som komplement till grossistverksamheten utförs,
i egen regi eller tillsammans med partners, anpassning och förbehandling
av stålprodukter utifrån kundspecifika behov.
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H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
BREDDAT ERBJUDANDE
OCH MINSKAT SPILL MED
NY AUTOMATISERAD
KAPANLÄGGNING
Under året togs en ny
automatiserad
kapanläggning i drift på
huvudlagret i Västerås.
Den nya anläggningen gör
det möjligt att möta en ökad
efterfrågan på material i
speciallängder och av större
dimensioner. Den ger
också möjlighet till bättre
optimeringar och mindre spill.

FORTSATT UTVECKLING
OCH SATSNING PÅ
E-HANDEL
Utvecklingen av Stena
Ståls e-handelslösning
fortsatte under året, med
fler produktkategorier och
ökad funktionalitet. Bland
annat blev det möjligt att
boka tjänster som kapning,
blästring och målning direkt
i appen. Utöver Stena Ståls
egna lager ger lösningen
kunderna direkt tillgång till
flera ledande europeiska
samarbetspartners, vilket
sammantaget resulterat
i marknadens bredaste
sortiment online.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

ÖKAD TRANSPARENS
KRING MILJÖPÅVERKAN
Som ett led i Stena Ståls
ambition att hjälpa kunderna
att minska sin miljöpåverkan
påbörjades under året
redovisning av enskilda
produkters miljöpåverkan
(Environmental Product
Declaration). Stena Ståls
eget klimatavtryck mäts
och rapporteras sedan 2020
i enlighet med Greenhouse
Gas Protocol.

E X EMPEL PÅ PR OJEK T 2020/202 1
> ARMERINGS JÄRN TILL NY VINDKR AF TSPARK

S t a b i l g r u n d f ö r ny
vindkraf tspark
Mitt emellan Fliseryd och Mönsterås uppförs nu Stena Renewables vindpark
Åby-Alebo som ska stå färdig i slutet av 2021. När parken är färdig beräknas
den producera 500 GWh om året, vilket motsvarar årsförbrukningen av
hushållsel för 100 000 villor. Stena Stål har levererat armeringsjärn till
vindkraftverkens fundament.
Sammantaget har vi levererat armering till 36 fundament, varav det största
hade en armeringsvikt på cirka 85 ton. Utöver kvalitén på armeringsjärnet är
kommunikationen mellan olika aktörer helt avgörande i projekt av den här
kalibern. Logistiken är planerad in i minsta detalj och en försening i ett led kan
få stora konsekvenser för hela tidplanen. Det får bara inte gå fel, säger
Michael Pantzar som är kundansvarig på Stena Stål.
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E X EMPEL PÅ PR OJEK T 2020/202 1
> NY T T FAR T YG

Bät tre service och
m i n s k a d m i l j ö p åv e r k a n
Under våren 2021 levererades Stena Oils nybyggda bunkerfartyg, Vingaren.
Fartget är på 5600 dwt, utrustat med elva lasttankar och två slopstankar.
Det är därmed betydligt större och flexiblare än resterande fartyg som
Stena Oil chatrar. Vingarens storlek innebär att Stena Oil behöver spendera
mindre tid lasta om och kan spendera mer tid att leverera till sina kunder.
Möjligheten att kunna lasta flera olika typer av bränslen möter också
kundernas ökade krav på att kunna leverera olika typer av bränslen i kölvattnet
av det nya svaveldirektivet som infördes över hela världen förra året
Vingaren har levererat klart över förväntan. Den ökade kapaciteten och
flexibiliteten möjliggör en påtagligt förbättrad service till våra kunder. Utöver
det har Vingaren även stora miljömässiga fördelar. Den bränsleeffektiva
skrovkonstruktionen tillsammans med den katalytiska avgasreningen gör att
fartyget erhåller den högsta miljöklassningen. Med sitt framdrivningssystem
kan Vingaren köra lika mycket last som fartyg i motsvarande storlek – men
med bara halva energiförbrukningen. Sammanfattningsvis är det ett fartyg
i absolut världsklass och vi är väldigt tacksamma till alla som gjort idén till
verklighet, säger Jonas Persson, VD för Stena Oil.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

STENA OIL

S K A N D I N AV I E N S
LEDANDE LE VER ANTÖR
AV B U N K E R O L J A
Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av bunkerolja och marina
helhetslösningar för fartyg i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.
Med egen tradingavdelning och tillgång till flera bunkerfartyg möjliggörs
effektiva leveranser dygnet runt.
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H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
EXPANSION I
GÖTEBORGS HAMN

FORTSATT SAMARBETE
MED EMSA

ETABLERING AV NY
TERMINAL I FREDRIKSHAMN

Under året gjordes stora
investeringar i infrastruktur
och kompletterande tankar i
Göteborgs hamn. Satsningen
är ett viktigt led i Stena Oils
tillväxtstrategi.

Under året förlängdes
uppdraget för European
Maritime Safety Agency
(EMSA). Genom samarbetet
med EMSA har Stena Oil åtagit
sig att på kort tid kunna ställa
upp med fartyg och utrustning
för sanering vid oljeutsläpp i de
skandinaviska farvattnen och
södra delen av Östersjön.

Under året fortsatte byggandet
av Stena Oils nya terminal i
Fredrikshamn. Med 300 meter
egen kaj, en kapacitet på 75 000
kubikmeter och förmåga att
hantera alla kvaliteter av marina
bränslen, blir terminalen den
största av sitt slag i Skandinavien.
Den nya terminalen planeras att
tas i bruk under 2022.
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HALOSEP

I N N O VAT I V T E K N I K F Ö R
R E N I N G O C H ÅT E R A N VÄ N D N I N G
AV F LY G A S K A
HaloSep introducerar en banbrytande teknik för att rena och förädla farligt avfall från
rökgasreningen, så kallad flygaska och skrubbervätska, som uppstår vid avfallsförbränning
på fjärrvärmeverk. Genom processen omvandlas dessa tidigare farliga avfall till nya
värdefulla resurser och samtidigt reduceras miljöbelastningen kraftigt.

H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
FÖRSTA ANLÄGGNINGEN I DRIFT
I samarbete med danska Vestforbrænding
etablerar HaloSep världens första anläggning som
separerar metaller och salter från flygaska.
Anläggningen byggs ihop med ett av Köpenhamns
största kraftvärmeverk, där cirka 15 000 ton
flygaska varje år behandlas för att utvinna zink,
salter och renad aska.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

BESLUT OM INVESTERING I NY
ANLÄGGNING I GÖTEBORG
Under året togs beslut om att etablera en ny
utvecklingsanläggning i Göteborg. Målet är att
där vidareutveckla HaloSep-processen för att
därigenom möjliggöra en ytterligare ökad cirkularitet
och ökad återföring av fraktionerna till samhället.

Fr å n f a r l i g t av f a l l t i l l
värdefull resurs
En stor del av alla bostäder och lokaler värms idag med fjärrvärme. Produktion av fjärrvärme
och elektricitet genom avfallsförbränning är en effektiv användning av resurser som annars
skulle gå förlorade. En utmaning är dock de stora mängder farligt avfall, så kallad flygaska
och skrubbervätska, som uppstår vid rening av rökgaserna. Genom HaloSep-processen
är det nu möjligt att behandla det farliga avfallet och ur den utvinna zink och andra
s amhällsnyttiga fraktioner.

SÅ HÄR FUNGERAR HALOSEP-PROCESSEN

AVFALL
FRÅN KONSUMTION

ENERGIÅTERVINNING

Det som inte återvinns
som material går till
energiåtervinning.

Ger värme och elektricitet.
Men genererar också farligt
avfall, som flygaska och
s krubbervätska.

0–5 %
Oförbränt material returneras för energiåtervinning.

SAMHÄLLETS
BEHOV AV MATERIAL

HALOSEPPROCESSEN

Återvunna material för
byggnation, infrastrukturprojekt
och frams tällning av
produkter.

Behandling av flygaska och
skrubbervätska. Processen
resulterar i tre fraktioner och
0 procent farligt avfall.

Avfallet har
t raditionellt
lagts i deponi
i nedlagda
gruvor – en
kostsam och
ohållbar lösning
där stora
resurser har
gått förlorade.
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B AT T E R Y L O O P

U T V E C K L I N G AV
VÄ R L D S L E D A N D E C I R K U L Ä R
ENERGIL AGRING
BatteryLoop utvecklar mobila lösningar som möjliggör storskalig lagring och
användning av lokalt producerad el. Bolagets system, BLESS™, består av energilager,
energistyrningssystem och verktyg för data analytics. L ösningen gör det möjligt att
lagra el från exempelvis solceller – för att sedan kunna användas vid behov.
Energilagrena baseras på begagnade litiumjonbatterier från fordonsbranschens e lfordon.
Genom att återanvända dem i energilager nästintill fördubblas batteriernas livslängd.
Potentialen i systemen är stora och användningsområden många. I nledningsvis fokuserar
BatteryLoop på lösningar för fastigheter, hamnar och logistikcenters.

H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
SYSTEM FÖR LADDNING AV FARTYG
Under året inleddes ett nytt projekt för att utreda möjligheten att
anpassa BatteryLoops system för användning i hamnar. Målet är
dels att säkerställa behovet av effekt under hamnuppehåll, samt
på sikt kunna ladda elektrifierade fartyg och färjor. Projektet är ett
samarbete mellan BatteryLoop, Stena Rederi och Stena Line,
hamnarna i Göteborg och Kiel samt ackrediteringsföretaget
DNV GL. Projektet delfinansieras av EU.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

E X EMPEL PÅ PR OJEK T 2020/202 1
> S AMARBE TE MELL AN BAT TERYLOOP, ESSIT Y,
STENA FASTIGHE TER OCH VOLVO CARS

Sm a r t c i r k u l ä r lö s n i n g
f ö r l a d d n i n g av f o rd o n
I april 2021 invigdes ett helt nytt system för laddning av fordon på hygienoch hälsobolaget Essitys affärscenter i Mölndal. Med hjälp av innovativa
energilager tillverkade av batterier från eldrivna bilar - och som laddas
av solpaneler - förses nu laddstationer för både bilar och cyklar med
klimatneutral el. Lösningen har utvecklats av BatteryLoop i nära samarbete
med Essity, Stena Fastigheter och Volvo Cars.
Det här är ett mycket spännande samarbete där vi tillsammans sluter cirkeln
och skapar ett hållbart kretslopp kring bilar som drivs med batteri. Genom att
ge batterierna ett andra liv i vårt smarta energilagringssystem BLESS™
(Battery Loop Energy Storage System) förlänger vi den kommersiella livslängden
för batterierna, samtidigt som belastningen på miljön minskar. Den är en sann
win-win, säger Rasmus Bergström, VD på BatteryLoop.
Hållbara energilösningar är viktiga bitar i vårt arbete för att nå våra
vetenskapligt baserade klimatmål. I det här fallet handlar det om att
tillhandahålla hållbarhetslösningar för våra anställda där möjligheten till
laddning på arbetsplatsen kan vara avgörande för att ta steget till en mer
hållbar transportlösning, säger Axel Thegerström Edh, Hållbarhetsdirektör
på Essity.
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S T E N A M E TA L L F I N A N S

E F F E K T I V F Ö R VA LT N I N G AV
K O N C E R N E N S L I K V I D A M E D E L

MORGAN STANLEY
VÄRLDSINDEX, USD
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Stena Metall Finans fungerar som koncernens internbank och har också i uppdrag att
bedriva investeringsverksamhet i finansiella tillgångar. Internbanken arbetar kontinuerligt
med utveckling av stabila och effektiva sätt att hantera koncernens kassaflöden och
finansiella risker. Genom eneffektiv hantering och förvaltning av koncernens likvida
medel bidrar Stena Metall Finans till koncernens resultat på kort och lång sikt.

HANTERING AV VALUTAKURSRISKER

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Stena Metallkoncernen strävar alltid efter
att finansiera verksamheten i rätt valuta.
Kundfordringar och leverantörsskulder, som
innebär en valutarisk över tid, säkras kontinuerligt
via valutaterminer. Högsta möjliga balans
eftersträvas alltid mellan tillgångar och skulder
samt mellan intäkter och kostnader i utländska
valutor.

Den finansiella portföljen består av fyra individuella
delar. Basportföljen innehåller till övervägande del
bolag med relativt stabil intjäningsförmåga och låg
konjunkturkänslighet. Icke korrelerade tillgångar
utgörs av hedgefonder med olika strategier och ingen
eller mycket låg korrelation med aktiemarknaden.
Den tredje delen utgörs av innehav i olika Private
Equityfonder med olika inriktning och olika geografiska
marknader. Tradingportföljen utgörs främst av
opportunistisk handel samt vissa innehav som inte
kan kategoriseras till de övriga tre portföljerna.
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BRA RESULTAT I
INVESTERINGSVERK
SAMHETEN FÖR STENA
METALL FINANS
Sentimentet på de finansiella
marknaderna har under
verksamhetsåret varit
övervägande positivt.
Stora stimulanspaket och
accelererande vaccination har
varit bidragande orsaker. Oro
finns dock på marknaderna
kring inflation samt trender
med höjda långräntor. Stena
Metall Finans har i sin
investeringsverksamhet
under året fortsatt arbetat
disciplinerat och med
bibehållen diversifiering.

GOD LIKVIDITET
I KONCERNEN
Stena Metall Finans är
ansvariga för att säkerställa
tillgång till likviditet inom
Stena Metall-koncernen.
Finansiering sker via
obligationsmarknaden samt
genom multi-och bilaterala
kreditavtal med banker.
Arbete fortgår löpande med
att säkerställa korrekt
finansieringsstruktur för att
trygga fortsatt god likviditet
i koncernen.

NÄSTAN INGA
K REDITFÖRLUSTER PÅ
KUNDER I KONCERNEN
Stena Metall Finans har
under verksamhetsåret
arbetat aktivt med
k reditbedömningar
gentemot koncernbolagens
kunder. Råvaru- och
skrotpriser på samtliga
marknader har varit
uppåtgående men med
volatila inslag vilket gör det
än viktigare med tät dialog
och uppföljning, både
internt och tillsammans
med kunder.
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STENA NEW VENTURES

U T V E C K L I N G AV
N YA A F FÄ R S M Ö J L I G H E T E R
Stena New Ventures uppdrag är att identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter b aserat
på idéer såväl inom koncernen som genom samverkan med, eller investering i, startup-bolag.
Det kan vara ett kundbehov som kräver ett helt nytt grepp eller en helt ny affärsidé.
Exempel på bolag som startat inom Stena New Ventures och som utvecklats till egna
verksamheter är BatteryLoop och Halosep.

H Ö J D P U N K T E R 2 0 2 0 / 2 0 21
NÄTVERK FÖR ATT FÅNGA MÖJLIGHETER

INVESTERING I PAPERSHELL

För att identifiera nya affärsmöjligheter är arbetet
i nätverk med andra viktigt för Stena New Ventures.
Ett exempel är Win-Water i Lund som är en
samverkansplattform inom vattenrening där
Stena New Ventures blev medlem under året
tillsammans med såväl stora bolag som ett stort
antal startups. Under det senaste året har tester
och samutveckling för rening av industriellt
spillvatten till användbart vatten och utvunna
råvaror skett med ett antal startup-bolag inom
denna gruppering.
Ett annat exempel på samverkan för att skapa
nya affärsmöjligheter är den kampanj som under
verksamhetsåret genomfördes tillsammans med
riskkapitalbolaget Antler, Ericsson m.fl. med titeln
”Restart the Future” med ambitionen att få igång
ett stort antal verksamheter. Över 1 500 personer
deltog i kampanjen och fick utbildning/coaching
vilket resulterade i att totalt 200 nya möjliga
affärslösningar utvecklades.
Inkubatorer vid olika högskolor är ytterligare
exempel på kontaktytor som genererar ett bra
flöde av möjligheter för samverkan med startups
till Stena New Ventures, direkt eller där något
annat bolag inom Stena-sfären kan vara aktuell
som en första kund.

Under året gick Stena New Ventures in som
delägare vid grundandet av bolaget PaperShell AB.
Bolaget tillverkar fiberkompositer utifrån delvis
återvunnet material. Målet är att ersätta fanér,
plast och glasfiber i komponenter som idag
används inom bland annat sport, inredning och
arkitektur samt transport.
PaperShells material har visat sig ha en
minimal miljöpåverkan jämfört med de flesta
materialalternativ på marknaden. Materialet
beter sig som en komposit och är starkare än
både plast och gjutet trä – vilket möjliggör
påtagliga viktminskningar.
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S T R AT E G I S K T
HÅLLBARHETSARBETE
Stena Metall-koncernen bidrar till en mer hållbar utveckling genom att erbjuda lösningar som
möjliggör en ökad återvinning och återanvändning av resurser. Därutöver bedrivs även ett omfattande
internt arbete med att minska negativ påverkan och öka den positiva påverkan inom koncernens
väsentliga hållbarhetsfrågor. Arbetet bedrivs på koncernnivå och i respektive dotterbolag, men också
i samverkan med andra aktörer och partners i värdekedjan.

FYRA HÅLLBARHETSOMRÅDEN
För att strukturera hållbarhetsarbetet och tydliggöra fokus arbetar
Stena Metall utifrån fyra övergripande hållbarhetsområden:

VÄ R D E S K A PA N D E

M E DA R B E TA R E & K U LT U R

RESURSEFFEK TIVITET

A N S VA R S F U L L A R E L AT I O N E R

ETT HÅLLBARHETSARBETE I NÄRA SAMSPEL MED FN:S GLOBALA MÅL
Stena Metalls hållbarhetsarbete överensstämmer till stor del med FN:s
globala hållbarhetsmål och en mappning har gjorts för att förtydliga på
vilka sätt koncernens verksamheter bidrar till målen. Under 2020/2021
gjordes en uppdatering av koncernens väsentlighetsanalys. I samband
med detta gjorde även en översyn av mappningen mot de globala målen.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

OM RAPPORTEN
Detta är Stena Metallkoncernens femte
h ållbarhetsr edovisning. Föregående rapport
p ublicerades i december 2020. Redovisningen
b eskriver koncernens hållbarhetsarbete under
verksamhetsåret 2020/2021 och omfattar Stena
Metall AB och dess helägda d otterbolag. Koncernens
verksamheter finns på ca 200 platser i nio länder.
Under föregående år har Stena Metall gjort en grundlig
analys och uppdatering av väsentlighetsanalysen för att
säkerställa att de mest väsentliga frågorna fortsatt är
de som prioriteras inom hållbarhetsarbetet. Inga större
förändringar identifierades, men mindre uppdateringar
har gjorts utifrån analysen och strukturen har även
förtydligats.

Hållbarhetsredovisningen kompletterar koncernens
finansiella information genom att beskriva koncernens
ambitioner, strategi, styrning, risk- och möjlighets
bedömning ur ett hållbarhetsperspektiv. Koncernen
publicerar hållbarhetsredovisningen en gång per år
och redovisar i enlighet med GRI Standards Core, samt
egna indikatorer. Ett fullständigt GRI-index finns på
sidan 78. Koncernen refererar även till FN:s Globala
mål, Global Compacts principer samt använder sig av
GHG Protocol vid utsläppsberäkningar. Denna
hållbarhetsrapport är upprättad enligt GRI Standards
och Årsredovisningslagen, Kapitel 6. Den lämnas av
styrelsen i Stena Metall AB.

Enligt beslut av styrelsen skall redovisningen och
rapporten granskas av extern part. Redovisningen,
tillika lagstadgad hållbarhetsrapport, omfattar sidorna
46–81. Affärsmodellen beskrivs på sidorna 6–7.
Miljöfrågor beskrivs på sidorna 52–55, Sociala frågor
på sidorna 56–57, och Mänskliga rättigheter samt
Antikorruption på sidorna 58–59. Hållbarhetsrisker för
samtliga områden redovisas på sidan 64 och nyckeltal
på sidorna 66–77. I det fall inget annat anges, avser
informationen hela Stena Metallkoncernen, inklusive
dotterbolag.
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VÄ R D E S K A PA N D E G E N O M
ÖKAD CIRKULARITET
Grunden för Stena Metalls värdeskapande utgörs av starka erbjudanden och ett stort fokus på innovation.
Genom nära samverkan inom koncernen och med kunder, effektiva processer och k ontinuerliga investeringar
i ny teknik skapas hållbara värden för såväl ägare, kunder och samarbetspartners som övriga samhället.

81 %
ANDEL NÖJDA ELLER
MYCKET NÖJDA KUNDER

VÄ R D E S K A PA N D E

DELMÅL
8.2 	Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering,
teknisk innovation och uppgradering
8.4 	Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och
produktion
9.4 	Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad
hållbarhet
11.6 Minska städers miljöpåverkan
12.2 	Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

STENA METALLS BIDRAG
• Koncernens återvinningsverksamhet bidrar till att
minska resursanvändningen genom att återföra
material tillbaka in i den cirkulära ekonomin.
• Genom teknisk utveckling och innovation i återvinningsprocesserna, samt utveckling av nya tjänster inom t.ex.
cirkulär rådgivning, bidrar koncernen till utveckling och
effektivisering inom avfallshantering och cirkularitet.
• Stena Metall medverkar i ett flertal olika partnerskap
med syfte att driva utvecklingen mot en mer cirkulär
ekonomi, och har även varit med och grundat
samarbetsarenan Circular Initiative.

Sett till värdeskapande, värdekedjor, affärsoch intäktsmodeller uppvisar verksamheterna
inom Stena Metallkoncernen både likheter och
skillnader.
Stena Recyclings tjänster syftar till att
optimera kundernas resurshantering genom
hela värdekedjan – från design och produktion
till återvinning eller återanvändning. Det
övergripande målet med verksamheten är
dels att hitta de mest resurseffektiva och
värdeskapande sätten att ta vara på kundernas
restprodukter, dels att öka andelen material
som kan användas som ny råvara. En effektiv
hantering stärker kundernas hållbarhetsarbete,
ökar lönsamheten, minskar påverkan på miljön
och bidrar även till övergången mot en mer
cirkulär ekonomi.
Huvuddelen av intäkterna kommer från
försäljning av återvunnen råvara. Därutöver
har bolaget även intäkter direkt relaterade till
hanteringen av kundernas avfall samt från olika
typer av rådgivningstjänster.
För Stena Aluminium, Stena Stål och Stena
Oil består kundvärdet främst av innovativa
produkter och tjänster av rätt kvalitet med
hög tillgänglighet och goda möjligheter till
anpassning utifrån specifika behov. De
bidrar därigenom till att stärka kundernas
erbjudande, konkurrenskraft och långsiktiga
intjäningsförmåga. Intäkterna kommer

 uvudsakligen från försäljning av förädlade
h
råvaror till kunder inom bland annat fordonsindustrin, byggsektorn och sjöfartsindustrin.
SAMVERKAN OCH PARTNERSKAP

Omställningen till en mer cirkulär ekonomi är
en central fråga inom Stena Metall-koncernen.
För att öka cirkulariteten i samhället krävs en
hög grad av samarbete och partnerskap mellan
olika aktörer inom det privata näringslivet
– men också med akademin och politiken.
Genom samverkan, utbyte av idéer och stort
fokus på innovation är det möjligt att utveckla
hållbara lösningar som alla inblandade vinner
på – företagen, slutkunderna och samhället i
stort. Digitaliseringen och den snabba tekniska
utvecklingen skapar här helt nya möjligheter,
både vad gäller analys, process och resultat.
Circular Initiative

För tredje gången i rad var Stena Recycling
huvudarrangör för forumet Circular Initiative,
en samarbetsarena där medverkande företag
träffas för att diskutera och utveckla konkreta
åtgärder för fler cirkulära materialflöden inom
svensk industri. Initiativet lanserades av Stena
Recycling 2019. Investor, ABB, Combitech,
Electrolux och Stora Enso är samarbets
partners sedan start, och samarbeten och
projekt pågår året runt. En gång per år samlas

STENA CIRCULAR
CONSULTING
Under året lanserades
Stena Circular Consulting,
en ny affärsenhet inom
Stena Recycling Sverige.
Ambitionen är att stötta
kunder i utvecklingen av
hållbara cirkulära lösningar
som ger både miljö- och
affärsvärde. På bilden
Louise Eriksson och
Anna-Giulia Scaglia i ett
demonteringsprojekt.

representanter från deltagande företag för att
presentera ett antal gemensamma projekt,
såväl nya initiativ som utveckling och resultat av
pågående satsningar. Under räkenskapsåret hölls
två forum för Circular Initiative, ett under hösten
2020 och ett under våren 2021. Till följd av
pandemin hölls båda digitalt.
Professur inom industriell materialåtervinning

Sedan 2007 finansierar Stena Metall en professur
inom industriell materialåtervinning vid
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Genom
professuren möjliggörs ett tvärvetenskapligt
kompetenscenter som samlar avfallsforskare
nationellt såväl som internationellt. Inom ramen
för professuren bedrivs flera forskningsprojekt,
bland annat kring kemisk återvinning av
plastfraktioner samt återvinning av litiumjon-
batterier.
INNOVATION OCH U
 TVECKLING

Inom koncernens verksamheter finns ett
stort fokus på innovation och utveckling. Såväl
internt som tillsammans med kunder, högskolor,
universitet och andra samarbetspartners bedrivs
ett flertal projekt som syftar till att optimera
resursanvändningen och minska miljöbelastningen. Inom återvinningsverksamheten pågår
flera projekt som syftar till att öka andelen
material som kan användas som ny råvara,
eller till och med omvandlas till nya produkter.

Stena Circular Consulting

Under året lanserade Stena Recycling Sverige
en ny affärsenhet, Stena Circular Consulting.
Verksamheten syftar till att stötta kunderna
i deras utveckling mot hållbara cirkulära
lösningar, som ger både miljö- och affärsvärde.
Circular Consulting erbjuder rådgivningstjänster
med fokus på att designa organisationer,
processflöden och produkter för cirkularitet.
Med utgångspunkt i den kunskap och erfarenhet
som byggts upp inom återvinningsverksamheten
kan Stena Circular Consulting vägleda andra
företag och organisationer i att implementera
ett cirkulärt tänk som genomsyrar hela
verksamheten, vilket bidrar till att förebygga
och minimera avfall.
KUNDNÖJDHET OCH KVALITET

Kundernas upplevelse av värdeskapandet
följs kontinuerligt upp genom löpande dialog.
Merparten av bolagen gör även regelbundna
kundundersökningar för att få återkoppling kring
upplevd grad av kvalitet och service samt till hur
kunderbjudandet kan fortsätta att utvecklas
ytterligare. Stena Recycling genomför exempelvis
en årlig kundundersökning där Sverige, Norge,
Danmark, Finland och Polen ingår. Senaste
undersökningen visade på en fortsatt positiv
trend både för Customer Satisfaction Index och
Net Promotor Score, två vanliga mått för att
mäta kundnöjdheten.

SAMARBETE KRING ÅTERVINNING
AV LITIUMJONBATTERIER
Under året ingick Stena Recycling och Johnson
Matthey ett samförståndsavtal med målet att
utveckla en effektiv värdekedja för återvinning
av litiumjonbatterier. Insamling och återvinning
kommer ske via Stena Recyclings befintliga
anläggningar. Genom samarbetet med Johnson
Matthey tillförs ytterligare ett process-steg
som gör det möjligt att raffinera värdefulla
material ur de återvunna batterierna – vilka
sedan kan användas i tillverkningen av nya
litiumjonbatterier.
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Av de faktorer som rankades i undersökningen
hamnade Stena Recyclings kundservice och
bemötande högst i topp. Till satsningarna
framåt hör bland annat fortsatt utveckling av
kundportalen och den digitala kommunikationen,
två områden med stora möjligheter för att
y tterligare stärka kundupplevelsen.
Totalt sett för de bolag som gör kundundersökningar låg andelen nöjda eller mycket nöjda
kunder under 2020/2021 på 81 procent. Siffran
avser alla bolag som har gjort en kundunder
sökning de senste två åren, vilket omfattar
Stena Stål, Stena Metal International, och
s amtliga Stena Recycling-bolag utom Tyskland.

Systematiskt kvalitetsarbete

Det löpande kvalitetsarbetet stöttas av ett
koncerngemensamt ledningssystem kallat
Group Management System (GMS). Genom GMS
hanteras bland annat uppföljning av avvikelser
och förbättringsförslag. Systemet innehåller
även en tydlig kartläggning av processer och
rutiner, vilket bidrar till att harmonisera och
utveckla det löpande kvalitetsarbetet.
LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR

För att möjliggöra ett långsiktigt värdeskapande
genomförs löpande investeringar i såväl befintliga
som nya verksamheter. Till de större satsningarna
under 2020/2021 hör Stena Recycling Sveriges

beslut om att investera i en ny anläggning för
batteriåtervinning. Satsningen gör det möjligt
att återvinna 95 procent av ett litiumjonbatteri,
det vanligaste batteriet för elfordon. Den nya
anläggningen kommer att placeras i anslutning
till Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Till
andra stora satsningar hör etableringen av en ny
anläggning för plastavfall i Italien. I anläggningen
kommer plast återvinnas och omvandlas till
pellets, som i sin tur kan användas i tillverkningen
av nya varor.

LÄS MER OM HÅLLBARHETSINFORMATION
FÖR VÄRDESKAPANDE PÅ SIDORNA 66–67

ÅTERVUNNEN PLAST I BALLOGRAF EPOCA
Penntillverkaren Ballograf använder återvunnen hårdplast i en specialutgåva av den klassiska kulspetspennan Epoca.
Plasten har återvunnits ur uttjänt elektronik på Stena Nordic Recycling Center.
– Det känns positivt att kunna börja fasa ut jungfruliga råvaror i pennorna. Det är ett viktigt steg för att minska vår
klimatpåverkan och intresset är stort hos kunderna. Det är också glädjande att återvunnen kvalitetsplast så enkelt
kan ersätta jungfrulig råvara, säger Mattias Holm, marknadschef på Ballograf.
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 t v e c k l i n g e n a v 2-I n f i n i t y h a r g e t t
U
o s s m ö j l i g h e t e r a t t u t b y t a k u n s ka p e r
o c h f å i n s i k t i h u r v i ka n s ka p a
och producera ännu mer hållbara
produkter globalt.
Martin Hedström,
Head of Insights & Innovation på Electrolux

DEN NÄSTINTILL HELT
ÅTERVINNINGSBARA
DAMMSUGAREN 2-INFINITY
PRESENTERAD
I samband med Circular Initiative
2021 presenterades
d amms ugarprototypen
”2-Infinity”, en dammsugare som
är nästintill helt återvinningsbar.
Prototypen är resultatet av ett
samarbete mellan Electrolux och
Stena Recycling. Nästa steg är
att utvärdera potentialen i en
mindre förserie med upp till 300
återvinningsbara dammsugare
baserat på konceptprototypen.
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KO N T I N U E R L I GA
F Ö R B ÄT T R I N G A R
Stena Metall driver ett strukturerat och långsiktigt förbättringsarbete med fokus på att kontinuerligt
optimera den egna förbrukningen av resurser och därigenom minimera klimatpåverkan inom
samtliga verksamhetsområden.
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DELMÅL
6.3 	Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt
öka återanvändning
6.4 	Effektivisera vattenanvändning och säker
vattenförsörjning
7.3 	Fördubbla ökningen av energieffektivitet
8.4 	Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion
och produktion
12.2 	Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
12.4 	Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall
12.5 Minska mängden avfall markant
13.3 Ö
 ka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar

STENA METALLS BIDRAG
• Stena Recycling arbetar med ständig utveckling för
att erbjuda bästa möjliga lösningar på kundernas
avfallshantering inkl. ansvarfull hantering av farligt
avfall.
• Bolagen i koncernen strävar efter att flytta produkter
uppåt i avfallstrappan och på så vis bidra till mer
effektiv resursanvändning och cirkularitet
• Ett aktivt arbete med minskad energiförbrukning
och klimatpåverkan bedrivs i samtliga verksamheter.
• Cirkulära material har ofta signifikant lägre
klimatpåverkan än framställning av jungfruliga råvaror.
• Återvinningsverksamheten omfattar effektiva
vattenreningsprocesser för avfallsvatten. Minskad
vattenförbrukning eftersträvas i anläggningar med
en högre vattenförbrukning.
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Inom området resurseffektivitet utgör
energiförbrukning och klimatpåverkan viktiga
frågor för koncernen. Liksom alla typer av
verksamheter ger Stena Metalls anläggningar
och processer upphov till energiförbrukning
och utsläpp av koldioxid. De huvudsakliga
utsläppskällorna utgörs av förbränning av
diesel, gasol och fartygsbränsle (MGO), samt
inköpt elektricitet. Men koncernen bidrar även
positivt till klimatet, genom att producera
återvunna råvaror, vilket ofta är betydligt
mindre energiintensivt att framställa än om
motsvarande råvaror hade producerats av
jungfruliga resurser.
Inom koncernen finns en övergripande
ambition om att genom ständiga
förbättringar kontinuerligt minska såväl
energianvändningen som de direkta utsläppen
av koldioxid. I återvinningsverksamheten sker
även ett aktivt arbete med att successivt
öka återvinningsgraden av insamlade resurser
för att bidra till den cirkulära ekonomin
och minska behovet av framställning av
jungf rulig råvara.

allt en större övergång till ursprungsmärkt
elektricitet samt en kraftig ökning av det
förnybara bränslet HVO100 som kan ersätta
fossil diesel.
Ökad andel förnybara energikällor

Utöver löpande energieffektiviseringar
bedrivs inom koncernen ett arbete med att
gå över till energi från förnybara energikällor
i produktionen och på kontor. Från och med
2021 köper samtliga svenska bolag in
ursprungsmärkt el från vattenkraft, vilket
omfattar Stena Recycling, Stena Aluminium,
Stena Stål och Stena Oil. Även Stena
Recycling i Italien använder ursprungsmärkt
el för sina anläggningar. Den övervägande
majoriteten av koncernens anläggningar
drivs därmed på elekricitet från förnybara
källor. Andelen ursprungsmärkt el i koncernen
uppgick för verksamhetsåret till 69 procent
av all inköpt el, vilket innebar en ökning med
10 procentenheter jämfört med föregående
verksamhetsår.
Transporter

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Sammantaget under 2020/2021 minskade de
absoluta koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2
med 9 procent jämfört med föregående år. Till
drivkrafterna bakom utvecklingen hör framför

Transporter står för en väsentlig andel av
koncernens totala klimatpåverkan. Under
verksamhetsåret togs ett större grepp kring
att optimera transportflödena genom införandet
av en ny logistikorganisation för samtliga bolag

KLIMATMÅL I LINJE MED
PARISAVTALET
För att säkerställa relevanta, konkreta
och transparenta mål har Stena Recycling
Sverige under verksamhetsåret anslutit
sig till Science Based Targets initiative
(SBTi). Stena Recycling förbinder sig att
följa den högre ambitionsnivån, där
målet är att begränsa uppvärmningen
av planeten till 1,5 grad. Nästa steg är att
utarbeta mer detaljerade planer och mål
för att få dem godkända av SBTi. Målen
kommer att omfatta Scope 1 och 2
samt väsentliga delar av Scope 3, där
det senare har kartlagts under
verksamhetsåret.
Det tidigare delmålet, att minska
koldioxidutsläppen med 40 procent till
2020 jämfört med 2008 års nivåer, nåddes
med god marginal, vilket redovisas i
Hagainitiativets klimatbokslut för 2019.
Utsläppen reducerades med 55 procent
tack vare ett konsekvent arbete och en rad
åtgärder i hela verksamheten.

inom Stena Recycling. Syftet är att koordinera
alla logistikrelaterade processer inom gruppen
och driva gemensamma utvecklingsprojekt
kopplade till hållbarhet, kundnytta och ökad
effektivitet. Arbetet omfattar både egna
transporter (Scope 1) och inköpta transporter
(Scope 3). Scope 3 omfattas ännu inte av
koncernens hållbarhetsrapportering, men
flera av bolagen har påbörjat eller genomfört
kartläggningar för Scope 3-utsläpp och arbetet
kommer att fortsätta under året.
Arbetet med att minska den transportrelaterade
klimatpåverkan sker genom ökad kravställning,
effektiviseringar, bättre planering och samlastning.
Dessutom eftersträvas en övergång till mindre
utsläppsintensiva transporter, exempelvis att
frakta via tåg där detta är möjligt och genom att gå
över till det förnybara bränslet HVO100. Inom Stena
Recycling och Stena Stål bedrivs ett målmedvetet
arbete med att ersätta diesel med HVO100. Detta
ledde till att förbrukningen av det förnybara bränslet
mer än sjudubblades under året och därmed
ersatte motsvarande förbrukning av fossil diesel.
Störst möjlighet att minska antalet transporter
har bolagen när det gäller transporter mellan egna
anläggningar. Arbete pågår även för att förbättra
transporteffektivitet och miljöpåverkan kopplade
till kundernas flöden. Stena Stål bedriver till
exempel ett projekt som syftar till att dels
uppmana kunderna att lägga färre men större

beställningar, dels samordna transporterna från
olika leverantörer. Därigenom går det att minska
det totala antalet transporter, vilket i sin tur
medför minskade koldioxidutsläpp och därmed
en minskad klimatpåverkan. På Stena Recyclings
verksamhet i Göteborg bedrevs under året ett
pilotprojekt avseende optimering av de logistiska
flödena. Istället för att, som tidigare, framförallt
styra flödena utifrån kundernas önskemål
anpassades körsträckorna utifrån statistik över
upphämtningsbehov. Med utgångspunkt i den
statistiska analysen kunde rutterna förläggas till
förutbestämda slingor, vilket minskade behovet
av enskilda transporter.
Elektrifiering

Hos Stena Recycling Norge används sedan 2018
eldrivna lastbilar för löpande transporter mellan
Oslo och Moss. I kombination med den till stor del
förnybara norska elmixen ger detta ett avsevärt
mindre klimatavtryck än om transporterna
hade drivits på fossila bränslen. Inom flera av
verksamheterna sker även en successiv övergång
till elektrifierade truckar på anläggningarna
allteftersom maskinparken behöver bytas ut.
ÅTERVINNINGSGRAD OCH
UNDVIKNA UTSLÄPP

Inom återvinningsverksamheten pågår ständigt
arbetet med att öka återvinningsgraden och

KLIMATFÖRDELAR MED
ÅTERVUNNEN RÅVARA
Att återvinna material är ofta betydligt mer
energieffektivt än att utvinna och bearbeta
jungfruliga råvaror. Energiåtgången för
att tillverka återvunnen aluminium är
exempelvis ca 95 procent lägre, jämfört
med att tillverka jungf rulig aluminium från
bauxit.
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avfallsoptimeringen. Under året låg andelen
material som återvanns eller gick till återbruk kvar
på runt 76 procent av totalt hanterat material.
Detta är i partitet med föregående år.
Återvunnet material ger ofta upphov till
signifikant lägre koldioxidutsläpp jämfört med
om motsvarande material hade tillverkats av
jungfrulig råvara. Genom att återvunnen
råvara används kan därför stora mängder
koldioxidutsläpp undvikas. Stena Recycling
återvann under året material som motsvarade
7,8 miljoner ton mindre koldioxidutsläpp jämfört
med om motsvarande mängd råvara hade
producerats genom utvinning och bearbetning
av jungfruliga material.
Även inom andra verksamheter bedrivs projekt
som syftar till att öka återvinningen. Inom Stena
Aluminium bedrivs till exempel ett arbete för att
förbättra återvinningsgraden för aluminium
legeringar. Tillsammans med Stena Recycling och
ett industriföretag inleddes under året utvinning
av magnesium ur det magnesiumskim som
uppstår i samband med gjutning i magnesium.

VATTENANVÄNDNING

Den totala vattenförbrukningen i koncernen
uppgick för året till 140.884 m3. Största
vattenanvändningen i produktionen kommer
från återvinningsverksamheten där vatten
används för bland annat kylning av
f ragmenteringskvarnar, dammbegränsning,
tvätt av filter och annan utrustning samt vid
densitetsseparering av avfallsfraktioner i
vattenbad. Även aluminiumsmältningen står
för en betydande del av vattenförbrukningen
då vatten används i avkylningsprocesserna
för de gjutna aluminiumtackorna. Flera av
anläggningarna med mer betydande
vattenanvändning har implementerat åtgärder
för att minska förbrukningen. Exempelvis s amlar
vissa fragmenteringsanläggningar i Sverige in
regnvatten för att använda i processerna och
på så vis minska mängden kommunalt vatten
som behövs. På den polska fragmenterings
anläggningen har ett slutet system med
vattenrening installerats och samma vatten
kan därmed återanvändas i en månad innan
det behöver bytas ut. Sammant aget minskade
vattenförbrukningen under året med 14 procent

jämfört med föregående år. Återvinningsverksamheten har också en positiv påverkan på
vatten eftersom avfallsvatten samlas in från
kunder och renas från föroreningar för att sedan
kunna återföras till kretsloppet. Volymerna
av behandlat och renat avfallsvatten som
återförs överstiger avsevärt den totala
vattenförbrukningen i koncernen.
STENA WAY OF PRODUCTION / BRANCHES

En viktig del i koncernens ständiga förbättringsarbete
är det lean-inspirerade program som implementeras
och används i verksamheterna. Programmet går
under namnet Stena Way of Production (SWOP)
för produktionsanläggningar och Stena Way of
Branches (SWOB) i filialverksamheten. Programmet
utvecklas så att organisationens mognadsgrad i
att använda olika lean-verktyg har en korrelation
med utvecklingen på de viktigaste operationella
nyckeltalen. Detta leder till mer stabila resultat och
en mer hållbar verksamhet över tid genom fokus
på ständiga förbättringar och ett harmoniserat
arbetssätt.

LÄS MER OM HÅLLBARHETSINFORMATION FÖR
RESURSEFFEKTIVITET PÅ SIDORNA 68–70

TILL SALU

AVFALLSTRAPPAN
FÖREBYGGA

1.
ÅTERANVÄNDA

2.
MATERIALÅTERVINNA

3.
ENERGIÅTERVINNA

4.
DEPONERA

5.
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Avfallstrappan, eller avfallshierarkin som den
också kallas, baseras på ett EU-direktiv som
handlar om hur avfall ska hanteras för att få
så liten negativ påverkan på miljö och klimat
som möjligt. Ju högre upp i trappan ett avfall
kan hanteras desto bättre är det för miljön.
Högst upp i hierarkin är avfallsminimering,
vilket är det mest gynnsamma för miljön.
Längst ner finns deponering, vilket är den
minst önskvärda åtgärden när det kommer till
avfallshantering. Koncernens bolag arbetar
hela tiden för att flytta det omhändertagna
avfallet högre upp i avfallshierarkin för att så
mycket som möjligt av materialvärdet ska
kunna bevaras inom den cirkulära ekonomin.

1 k i l o å t e r v u n n e n e l e k t r o n i k g e r e n C O 2- b e s p a r i n g
p å t v å k i l o , m e d a n 1 k i l o å t e r b r u ka d e m o b i l t e l e f o n e r
g e r e n C O 2 - b e s p a r i n g p å c a 4 0 0 kg – v i l ke t
m o t s v a r a r e n kö r s t r ä c ka p å 1 5 0 0 k m m e d b i l .
Pär Håkansson,
AO-chef Elektronik på Stena Recycling

NYTT LIV FÖR INSAMLAD ELEKTRONIK
På SNRCs ReUse avdelning i Halmstad hanteras elektronik som de lokala anläggningarna i Sverige
sorterat ut för eventuellt återbruk. Exempel på detta är laptops, skärmar, mobiler, surfplattor,
servrar och komponenter från IT-utrustning. Utbildad personal bedömer skicket på materialet
som antingen kan återbrukas som hela produkter eller komponenter. Produkter som är i bra skick
funktionstestas och all minnesmedia raderas. Artiklar som bedöms som återbrukbara säljs sedan
till företag som i sin tur rekonditionerar och säljer vidare. Affärsmodellen bygger på att hjälpa
kunden uppåt i avfallstrappan och dela värdet med kunden. När hanteringen är klar förses kunderna
även med en rapport som bland annat beskriver hur mycket CO2-besparningar som insamlingen
av elektroniken har skapat och hur mycket som har gått att återbruka respektive återvinna.
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M E D A R B E TA R E M E D R ÄT T
K U N S K A P O C H KO M P E T E N S
Till Stena Metallkoncernens framgångsfaktorer hör medarbetare med engagemang och rätt kompetens.
Utgångspunkten för all verksamhet inom koncernen utgörs av ett delegerat affärsmannaskap och en gemensam
värdegrund, en säker och trygg arbetsmiljö och fortlöpande kompetensutveckling.
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Stena Metalls värdegrund och företagskultur
bygger på koncernens tre kärnvärden – enkelt,
tryggt och utvecklande, samt koncernens
uppförandekod.
NYUTVECKLAD STRATEGI FÖR OMRÅDET
PEOPLE & CULTURE

DELMÅL
5.5 	Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap
och beslutsfattande
8.8 	Skydda arbetstagares rättigheter och främja
trygg och säker arbetsmiljö för alla

STENA METALLS BIDRAG
• Stena Metall verkar för jämnare könsfördelning i
verksamheterna, särskilt i ledande befattningar och
bland kollektivanställda där det är ett underskott på
kvinnor.
• Koncernen bedriver ett aktivt säkerhetsarbete för
att skapa en så trygg arbetsplats som möjligt för
dess medarbetare.

Stena Metall-koncernen har sedan länge präglats
av ett delegerat affärsmannaskap som bygger
på en företagskultur med stort personligt
ansvar och engagemang. Det delegerade
affärsmannaskapet bidrar till förmågan att
snabbt möta och hantera förändringar trots
koncernens storlek. Ett lyckat exempel på detta
är den snabba omställningen under Covid-19
som ledde till att koncernen, trots en period av
stor osäkerhet och behov av snabb anpassning,
kunde åstadkomma det bästa finansiella
resultatet någonsin. Men det delegerade
affärsmannaskapet innebär också att
parallella processer kan uppstå i olika delar
av organisationen, vilket i längden riskerar att
skapa dubbelarbete och komplexitet sett
till koncernen som helhet. För att sätta en
långsiktig gemensam riktning och ett mer
harmoniserat arbetssätt inom People & Culture
lanserades under året en ny People strategy för
organisationen. Den nya strategin syftar till att
lyfta de övergripande målsättningarna inom
området och utveckla den gemensamma

p lattformen för frågor relaterade till People
& Culture. De ö vergripande målsättningarna
handlar om att attrahera och engagera drivna
medarbetare, att främja lärande, utveckling
och ledarskap samt att skapa en värdebaserad
kultur där vi bryr oss om varandra. I samband
med strategin har ett antal nyckelaktiviteter
identifierats där fokus för verksamhetsåret
2021/2022 främst kommer att inriktas mot att
attrahera, rekrytera och kompetensutveckla
medarbetare samt initiativ för att skapa en
modern arbetsplats. De koncerngemensamma
nyckelaktiviteterna s yftar till att stötta koncernen
som helhet och utgöra en verktygslåda för de
lokala HR-funktionerna i organisationen, samtidigt
som det lokala affärsmannaskapet fortsatt
utgör kärnan i Stena Metall-koncernens kultur .
SYSTEMATISKT ARBETE INOM SÄKERHET
OCH ARBETSMILJÖ

Inom koncernen bedrivs ett kontinuerligt arbete
för att så långt som möjligt begränsa risken för
tillbud och skador med målsättningen att
inga olyckor skall inträffa. Stommen i arbetet
utgörs av ett gemensamt och systematiskt
säkerhets- och arbetsmiljöarbete som bland
annat inkluderar riskidentifiering och kontinuerlig
uppföljning. Arbetet utgår från ett
koncerngemensamt ramverk, vilket bolagen
sedan arbetar med utifrån sina specifika

FORTSATTA COVID-19-ANPASSNINGAR
Covid-19 fortsatte som bekant ha en stor
inverkan på samhället även under 2020–
2021. Under verksamhetsåret fortsatte
arbetet med anpassning till pandemin och
övergick successivt från krishantering till
att bli en del av vardagen. Exempelvis
genom övergång till digital form istället för
fysiska träffar, såsom det webinarium kring
cirkulära material som sändes under våren
och syns på bilden till höger.
Koncernens rekommendationer, baserade
på WHO:s riktlinjer samt rådande nationell
lagstiftning i verksamhetsl änderna,
uppdaterades och kommunicerades
regelbundet för att förse alla medarbetare
med gällande information. Men
a npassningen omfattade också mer
långsiktiga arbetsmiljöåtgärder utifrån det
nya normalläge som uppstått. På flera håll
i organisationen har det exempelvis
genomförts onlineutbildningar för att
stärka kompetensen i att arbeta med
digitala mötesverktyg samt kring ergonomi
för hemmakontoret.

 tmaningar och behov. Merparten av bolagen
u
inom Stena Metall-koncernen är arbetsmiljö
certifierade enligt ISO 45001.
Under året sågs en ökning i olycksfalls
frekvensen per miljon arbetade timmar från 4,7
till 5,5 jämfört med föregående år. Ingen enskild
bakomliggande orsak till ökningen har kunnat
identifierats, snarare pekar det på vikten av att
ha ett brett och dynamiskt säkerhetsarbete
under ständig utveckling. Varje enskilt olycksfall
har utretts grundligt enligt fastställda rutiner
och lämpliga åtgärder vidtas utifrån respektive
fall. Till de åtgärder som genomförts under året
hör bland annat kompetenshöjande insatser,
tekniska lösningar för att bygga bort riskmoment
samt utveckling av systematiken för inspektioner
och underhåll. Koncernens lean-arbete kallat
Stena Way Of Production utgör en viktig
plattform för de ständiga förbättringarna
inom säkerhetsarbetet.
Medarbetarundersökning @Stena

Under verksamhetsåret har Stena Metall fortsatt
med medarbetarundersökningen @Stena som
lanserades under föregående verksamhetsår
och som innebär en ökad frekvens i medarbetar
uppföljningen jämfört med tidigare undersökningar. @Stena utgör ett dynamiskt verktyg för
medarbetare att komma med kommentarer och
förbättringsförslag för att skapa en lyhörd och

Under våren 2021 deltog mer än 2 000 personer i ett webinarium om cirkulära material som sändes från Stena
Nordic Recycling Center. På scen stod bland andra Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling Sverige, Louise Eriksson,
Seniorkonsult inom Stena Circular Consulting och Malin Baltzar, Hållbarhetschef Stena Recycling Sverige.

engagerad arbetsmiljö. Till de områden som mäts
och följs upp, på såväl grupp- som bolagsnivå, hör
organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap,
engagemang och Employee Net Promoter Score
(eNPS). Under verksamhetsåret 2020/2021
visade samtliga av dessa fyra indikatorerna på en
positiv utveckling.
MÅNGFALD OCH INKLUDERING

Inom Stena Metall-koncernen ska alla – oavsett
kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, sexuell
läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning – ha samma chans vid rekrytering och till
utveckling i jobbet. Det finns en utpräglad
uppmuntran inom koncernen att ta tillvara på
den kreativitet och det mervärde som ryms i
samspelet mellan olikheter.
Stena Recycling Sverige har under året
utvecklat en kompetensbaserad rekryteringsprocess med objektiva och pålitliga urvalsmetoder
där namn, kön och ålder inte är synliga i de första
urvalsstegen. Anonymiseringen bidrar till en
mer fördomsfri rekrytering där urvalet är helt
kompetensbaserat och inte riskerar att påverkas
av normer eller förutfattade meningar kring vem
som är rätt person för en viss roll.
Flertalet av bolagen i koncernen verkar inom
branscher som historiskt sett varit mansdominerade
och även om andelen kvinnor har ökat något de
senaste åren finns fortsatt en underrepresentation

av kvinnliga medarbetare i vissa delar av organisationen, framförallt bland medarbetare
i produktionsmiljön. Inom Stena Aluminium
bedrevs under året en särskild kampanj med
jobbannonser särskilt utformade för att nå och
väcka intresse hos kvinnor. Kampanjen bestod
av riktade annonser i sociala medier och ledde
till en märkbar ökning i antalet kvinnliga sökande
kandidater där utfallet också blev att andelen
kvinnor i produktionen ökade något.
Samarbete med Mitt Liv

Stena Metall har sedan 2018 ett partnerskap med
organisationen Mitt Liv som hjälper nyanlända
akademiker att hitta rätt anställning för sin
kompetens på den svenska arbetsmarknaden.
I partnerskapet ingår medverkan i mentorskapsprogrammet Mitt Livs Chans där Stenas
medarbetare ges möjlighet att bli mentorer till
personer med utländsk bakgrund och genom sin
erfarenhet kan bidra med guidning kring den
svenska arbetsmarknaden. Under Covid-19
pandemin har mentorskapsträffarna övergått
till att ske i digital form.

LÄS MER OM HÅLLBARHETSINFORMATION FÖR
MEDARBETARE OCH KULTUR PÅ SIDORNA 72–75
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DIALOG
OCH SAMVERKAN
Stena Metall strävar efter att vara en positiv kraft som bidrar till en mer hållbar utveckling.
Med lokal närvaro och i öppen dialog med omvärlden bidrar verksamheterna till en positiv
utveckling för såväl kunder som samhället i stort.
77
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DELMÅL
16.5 	Bekämpa korruption och mutor
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap

STENA METALLS BIDRAG
• Med utgångspunkt i uppförandekoden och koncernens
Antikorruptionspolicy arbetar Stena Metall för att
motverka och förebygga korruption genom bland
annat utbildningar, riskanalyser och genom att
implementera uppförandekodens värderingar även
i värdekedjan.
• Stena Metall medverkar i ett flertal olika partnerskap
för att främja arbetet med hållbarhet och cirkularitet,
såväl inom koncernen som i samverkan med andra
intressenter.

39

KUNSKAPSFORUM OCH
EXPERTGRUPPER

Stena Metalls ambition är att vara en öppen,
tillgänglig och ansvarstagande aktör, med hög
kompetens inom resurshantering cirkulära
flöden och andra verksamhetsområden.
U töver en nära dialog med kunder och
s amarbetspartners tar Stena Metall även
en aktiv roll i dialogen med politiker och
lagstiftare – på såväl nationell nivå som på
EU-nivå.
FORUM OCH EXPERTGRUPPER
Både koncernen och de enskilda bolagen
deltar aktivt i olika kunskapsforum och
expertgrupper. På koncernnivå deltar Stena
Metall exempelvis i Delegationen för Cirkulär
ekonomi och Competence Center Recycling.
Båda forumen syftar till att öka graden av
cirkulär samverkan mellan olika aktörer och
näringsgrenar.
På bolagsnivå är exempelvis Stena
Recycling Sverige aktivt inom Hagainitiativet
som arbetar för att minska näringslivets
k limatpåverkande utsläpp och samtidigt visa
hur ambitiösa klimatstrategier kan ge affärsmässiga fördelar. Stena Recycling i Polen och
Danmark är engagerade i nationella initiativ
för att främja arbetet med FN:s globala mål.
En fullständig lista över organisationer och
forum där koncernens bolag är engagerade
finns på sid 57.

KONCERNGEMENSAM UPPFÖRANDEKOD
Stena Metalls relationer med omvärlden
styrs ytterst av den koncerngemensamma
uppförandekod som antagits av styrelsen och
gäller samtliga bolag i koncernen. Koden bygger
på huvudägarens värderingar samt FN:s Global
Compacts principer om arbetsrätt, miljö,
mänskliga rättigheter och antikorruption.
Uppförandekoden reviderades och antogs
av koncernstyrelsen senast 2017. Den finns
lätt tillgänglig för alla anställda och är översatt
till samtliga språk för de länder där koncernen
har verksamhet. Som komplement finns också
en e-learning med ytterligare vägledning.
Uppförandekoden är en del av introduktionen
för nya medarbetare och alla anställda i
koncernen ska känna till, förstå och följa
uppförandekoden.
Under verksamhetsåret 2019/2020 identifierades en kvalitetsbrist i datainsamlingen för
uppföljning av medarbetare som tagit del
av uppförandekoden. För verksamhetsåret
2020/2021 fanns underlag för att 64 procent
av alla koncernens medarbetare skrivit
under koden. Antalet som har signerat
uppförandekoden, antingen genom
e-learningen eller andra processer, är större,
men systematisk dokumentation saknas. En
uppdatering av uppförandekoden genomfördes

Camilla Granfors är Produktionsledare och
Michael Eng är Filialchef på Stena Recyclings filial i Borås.

under hösten 2021. I samband med detta
påbörjades även en översyn av e-learningen
och processerna för datainsamling att
uppdateras för att ge ett kvalitetsäkrat
underlag och stödja bolagen i arbetet med att
hålla uppförandekoden levande i verksamheten.

För att tydliggöra koncernens förväntningar på
att leverantörer, kunder och andra affärspartners
arbetar i linje med Stena Metalls värderingar
utvecklades under året en koncerngemensam
uppförandekod för affärspartners. Uppförande
koden för affärspartners motsvarar samma
förväntningar som uttrycks i Stena Metalls
interna uppförandekod, men riktar sig till
koncernens externa leverantörer och andra
partners. Implementeringen av koden påbörjades
under hösten 2021.

r ättigheterna samt Internationella arbetsorganisationen ILO:s internationella program för avskaff
ande av barnarbete (IPEC).
Uppföljningen kring mänskliga rättigheter
tillämpas genom leverantörsbedömningar samt
implementering av koncernens uppförandekod för
affärspartners i värdekedjan. Under verksamhetsåret har ett nytt, koncerngemensamt system för
leverantörsbedömningar utvecklats, vilket utgör
ett mer effektivt verktyg för att h
 armonisera
processerna och ge en överblick kring bland annat
riskbedömningar i värdekedjan. Implementeringen
av de nya leverantörsbedömningarna kommer att
inledas under slutet av 2021.
Försäljningsbolaget Stena Metal International
genomför även hållbarhetsutvärderingar nedströms
i värdekedjan. Detta för att följa upp miljö och
sociala frågor för kunder i länder som rankas högt
på vedertagna index för ökad hållbarhetsrisk.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Utöver koncernens uppförandekod har Stena Metall
även antagit en policy för mänskliga rättigheter
som tyddliggör koncernens ställningstaganden
och ambitioner inom området. Koncernen följer
Internationella arbetsorganisationens (ILO) åtta
så kallade kärnkonventioner. Konventionerna
handlar om grundläggande mänskliga rättigheter
i arbetslivet. Vidare stödjer och respekterar Stena
Metall FN:s deklaration om de mänskliga

ANTIKORRUPTION
Frågor kring korruption behandlas såväl i den
interna uppförandekoden som i uppförandekod
för affärspartners. Utöver detta har Stena Metall
antagit en antikorruptionspolicy som tydliggör
koncernens ställningstagande mot alla former
av korruption och som är vägledande inom det
systematiska förebyggande arbetet.
Nolltolerans råder mot alla former av korruption, vilket inbegriper alla typer av mutor och

Uppförandekod för Affärspartners

bestickning. Om en medarbetare upptäcker något
som bryter mot uppförandekoderna, värderingar,
policys eller tillämplig lag finns möjlighet att
a nonymt rapportera missförhållanden via en
visselblåsartjänst tillhandahållen av tredje part.
Syftet med den anonyma tjänsten är att möjliggöra
att eventuella oegentligheter kommer till Stena
Metalls kännedom utan oro för repressalier hos den
som rapporterar in ett ärende. Under det gångna
året inkom totalt tre visselblåsarärenden, varav
inget relaterade till korruption. Det har inte heller
kommit till kännedom annan information som
antytt att någon korruptionsrelaterad incident
skulle ha inträffat under verksamhetsåret.
Under verksamhetsåret 2021–2022 kommer
en större, koncernövergripande utbildningsinsats
att påbörjas kring antikorruptionsområdet.
Utbildningen omfattar nyckelfunktioner inom
bland annat ekonomi, inköp och sälj och genomförs
i samarbete med Institutet Mot Mutor där Stena
Metall-koncernen även är medlem. Utöver detta
kommer den koncernövergripande riskanalysen
för antikorruptionsområdet att genomgå en större
uppdatering. Utbildningen och översynen av risk
analysen ingår som aktiviteter i det övergripande
systematiska arbetet med antikorruption.

LÄS MER OM HÅLLBARHETSINFORMATION FÖR
ANSVARSFULLA RELATIONER PÅ SIDORNA 76–77
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O R G A N I S AT I O N F Ö R H Å L L B A R H E T S A R B E T E T
KONCERNENS SAMVERKAN I UTVECKLINGEN
AV HÅLLBARHETSARBETET

Utvecklingen av koncernens hållbarhetsarbete
sker i nära samverkan med bolagen. Det är
en kontinuerlig dialog mellan dotterbolag och
koncern där koncernen har ett övergripande
ansvar för koncernens värderingar,
uppförandekod, policyer och gemensamma

hållbarhetsområden. Dotterbolagen ansvarar
för att efterleva gemensamma värderingar och
bidra med kontinuerligt förbättringsarbete inom
de fyra hållbarhetsområdena och de väsentliga
f rågorna. Vissa frågor drivs även gemensamt
på koncernnivå för att harmonisera arbetet
och effektivisera processerna.

LEDNINGSSYSTEM

Huvuddelen av koncernens bolag är
certifierade i enlighet med ISO 14001
miljöledningssystem, ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemen
bidrar till att främja en god arbetsmiljö och ett systematiskt arbete där
riskhantering, uppföljning och ständig
förbättring står i fokus. För elektronik
återvinning tilllämpas även WEEELABEX
och/eller Cenelec, vilka är standarder för
hantering och återvinning av elavfall.
Verksamheterna i Tyskland har införlivat
energiledningsstandarden ISO 50001.
Danmark har inkluderat energiledning i
ISO 14001. Användningen av ledningssystem stödjer verksamheternas
s tändiga förbättringsarbete, vilket
även grundar sig i koncernens interna
lean-program Stena Way of.

STENA METALLS SAMVERKANSMODELL FÖR HÅLLBARHETSARBETET
KONCERNGEMENSAMMA VÄRDERINGAR,
UPPFÖRANDEKOD OCH POLICYER

BOLAGENS
HÅLLBARHETSARBETE

VÄSENTLIGHETSA NALYS
KONCERNGEMENSAMMA
HÅLLBARHETSAMBITIONER

KONCERNENS
HÅLLBARHETSPROGRAM

BOLAGENS MÅL, AKTIVITETER
OCH RAPPORTERING

STENA METALLS HÅLLBARHETSORGANISATION

KONCERNÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSNÄTVERK
KONCERNLEDNING, STYRELSE
& REVISIONSUTSKOTT

SUSTAINABILITY
DECISION FORUM

KONCERN:
HÅLLBARHETSANSVARIG

RESPEKTIVE BOLAG:
HÅLLBARHETSKOORDINATORER

RESPEKTIVE
BOLAGSLEDNING

ORGANISATION

Koncernens organisation för utvecklingen av
hållbarhetsarbetet består av hållbarhetskoordinatorer i varje bolag. Koordinatorerna arbetar
nära respektive VD och bolagsrepresentanter
för specialistområden såsom HR, marknad och
kommunikation, miljö, säkerhet och produktion.
De ansvarar också för att förankra hållbarhets-

frågorna med respektive bolagsledning.
Koordinatorerna rapporterar i sin tur till hållbarhetsansvarig på koncernnivå med direkt tillgång
till koncernledning och koncerngemensamma
funktioner såsom FoU, fastighet, IT, inköp,
marknad och kommunikation, säkerhet, samt
HR. Till arbetet finns ett beslutsforum knutet,

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Sustainability Decision Forum, som består av
utvalda bolagschefer samt representanter
för koncernledningen. Viktigare beslut från
koncernens beslutsforum kan adresseras upp
till k oncernledningen och koncernstyrelsen.
Vissa frågor som har koppling till intern kontroll
kan adresseras till koncernens revisionsutskott.
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STYRANDE RAMVERK OCH RIKTLINJER
Som komplement till gällande lagstiftning har
Stena Metall-koncernen formulerat och antagit
ett ramverk som sätter riktlinjerna för hur koncernen
ska agera i relation till kunder, medarbetare och
omvärld. Nedan presenteras de viktigaste
delarna. Samtliga koncerngemensamma policyer
antas av koncernledningen, förutom uppförande
koden som antas av koncernstyrelsen.

STYRANDE DOKUMENT

Utöver uppförandekoden finns ett antal koncerngemensamma policyer som skall efterlevas av
alla medarbetare. Dessa är:
• Hälsa-, arbetsmiljö- och säkerhetspolicy
• Antikorruptionspolicy
• Policy för Mänskliga rättigheter
• Informationssäkerhetspolicy

VÄRDERINGAR OCH UPPFÖRANDEKOD

Stena Metallkoncernens bolag har medlemskap och
en aktiv roll i ett antal forum och branschföreningar
där hållbarhetsinitiativ genomförs, främst för ökad
återvinning och cirkulär ekonomi.
Dessa är:
EuRIC
Competence Center Recycling
Delegationen för cirkulär ekonomi

Stena Metalls uppförandekod och kärnvärden
utgör tillsammans övergripande riktlinjer för
allt agerande inom företaget. Koncernens
uppförandekod bygger både på huvudägarens
värderingar och principerna i FN:s Global Compact.
Uppförandekoden anger vägledande principer som
syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs
på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt.
Här fastslås bland annat att koncernen skall
efterleva försiktighetsprincipen som är en
internationellt gällande princip för att minska
miljöpåverkan. Uppförandekoden reviderades och
antogs av koncernstyrelsen senast 2017 och gäller
hela koncernen. Den finns lätt tillgänglig för alla
anställda och är översatt till samtliga språk för
de länder där koncernen är verksam. Som
komplement finns också en e-learning med
y tterligare vägledning. Uppförandekoden är en
del av introduktionen för nya medarbetare och
alla anställda i koncernen ska känna till, förstå
och följa uppförandekoden. En uppdatering av uppförandekoden genomfördes under hösten 2021.

CODE OF CONDUCT
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MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER OCH FORUM
MED HÅLLBARHETSFOKUS

Därutöver har varje bolag egna rutiner och
instruktioner som kompletterar uppförande
koden och de koncerngemensamma styrande
dokumenten, exempelvis inom miljö, kvalitet
och arbetsmiljö.

Programrådet Batterifonden
Institutet mot mutor
Irepas
BIR (Bureau of International Recycling)
European Aluminium
Svenskt Aluminium

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSPARTNERS

Gjuteriföreningen

Under verksamhetsåret 2020/2021 antogs en ny
uppförandekod för affärspartners. Uppförande
koden för affärspartners speglar värderingarna
och riktlinjerna från koncernens interna
uppförandekod, men riktar sig till externa
s amarbetspartners i bolagens värdekedjor.
Syftet med uppförandekoden för affärspartners
är att tyddliggöra Stena Metalls förväntningar
på de aktörer man samarbetar med, och att
införa ett tydligare arbetssätt kring hållbarhet
i värdekedjan. Arbetet med implementering av
uppförandekoden för affärspartners kommer att
påbörjas under verksamhetsåret 2021/2022.

Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.
Aluminium Danmark
Återvinningsindustrierna
European Recovered Paper Association
Ref grupp Delegation för Cirkulär Ekonomi
Bureau of International Recycling (BIR) (paper)
Hagainitiativet
Stål- och Metallföreningen
Mekaniska Verkstäders Riksförbund
Stålbyggnadsinstitutet
Dansk Industri - ARI
DAKOFA
Forum for Cirkulær Plastemballage
Netværk for verdensmål og strategi (SDG)

GEMENSAM VISSELBLÅSARTJÄNST

Technology Industries of Finland

Om en medarbetare upptäcker överträdelser mot
koncernens uppförandekod, värderingar, policyer
eller i övrigt gällande lagstiftning finns rutiner
för hur detta ska kommuniceras. I första hand
uppmuntras medarbetare att tala med sin chef,
sin chefs överordnade eller HR. Om detta inte
bedöms lämpligt finns möjlighet att rapportera
händelser anonymt i en visselblåsarfuktion som
tillhandahålls av en extern samarbetspartner.

The Finnish Scrapdealers Association
Finnish car recycling association Ltd
(ELV producer responsibility organisation)
Nollis -Finland
Finnish Waste Management Association JHY
Izba Przemysłowo
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Polska Izba Gospodarki Odpadami
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
Norsk Industri
Norsk Returmetallforening
Utvalg for gjenvinning
NFFA - Norsk forening for farlig avfall
Italian Recyclers association ASSORAEE

1

BVSE Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung

Ver. 1, 2021-04-29

EMSA European Maritime Safety Agency
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DIALOG MED INTRESSENTER
Genom en kontinuerlig och öppen dialog där
koncernen är lyhörd för omvärldens förväntningar
och intressenternas behov fortsätter Stena Metall
att utveckla verksamheten med hållbarhet integrerat
i alla delar. De viktigaste intressenterna är de
grupper som i störst utsträckning berörs av och/
eller påverkar verksamheten. Deras synpunkter ger
ett värdefullt underlag till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt inom koncernens
verksamheter. Genom dialogen erhålls även viktig
information om hur koncernen kan utveckla tjänster och erbjudanden som kan bidra till kundernas
hållbarhetsarbete och affärsutveckling.
Givet den fortsatta påverkan från Covid-19
under året har intressentdialogen huvudsakligen
flyttats över till digitalt format. Även om det i
vissa sammanhang har funnits nackdelar med
att inte kunna genomföra fysiska träffar eller
besök har situationen också lett till utveckling
och nytänkande kring kommunikationsprocesserna.
Utöver att vara nödvändigt för att undvika
smittspridning har den ökade användningen av

INTRESSENTER

BANKER OCH FINANSIELLA
INSTITUT

KUNDER,
SAMARBETSPARTNERS OCH
LEVERANTÖRER

digital kommunikation bidragit med fördelar i
form av exempelvis minskad restid, möjlighet
att kommunicera oftare och med fler samt lett
till utveckling av nya kommunikationsformat
såsom livesända webinarier.
Fokus för den externa intressentdialogen
under året har till stor del varit inriktat mot cirkulär
ekonomi och hållbarhet. Bland annat till följd av
EU:s gröna giv pågår ett flertal processer för
översyn av lagstiftningen inom miljö och avfallshantering. Stena Metall-koncernen engagerar sig
i processerna genom deltagande i samrådsgrupper
och svar på remisser. Syftet med engagemanget
är att bidra med koncernens kompetens och
erfarenheter inom området för att främja
förutsättningarna för återvunnen råvara och
ökad cirkularitet.
Även dialogen med banker och investerare
har till stor del präglats av hållbarhetsfrågor.
Det finns ett stort intresse på finansmarknaden
för ESG-orienterade investeringar och Stena
Metall-koncernen profilerade sig tidigt inom

området genom emitteringen av en grön
obligation 2018.
För andra året i rad har medarbetarunder
sökningen @Stena genomförts. Undersökningen
är koncernövergripande och genomförs under
hösten, med en mindre uppföljning under våren.
Alla chefer med underställd personal får ta del av
sammanställningen för att arbeta vidare med
resultaten inom den egna avdelningen.
Under verksamhetsåret gjordes en koncern
gemensam uppdatering av Stena Metalls
väsentlighetsanalys, vilket även inkluderade en
genomlysning av de viktigaste frågorna ur ett
intressentperspektiv. Intressentanalysen
genomfördes på bolagsnivå och omfattade bland
annat kunder, medarbetare, närboende och
myndigheter. Intressentperspektivet vägdes
samman med bolagens analys av väsentlig
påverkan och konsoliderades sedan till den
koncerngemensamma väsentlighetsanalys som
utgör grunden för Stena Metalls hållbarhets
arbete och rapportering.

Exempel på dialog och aktiviteter

Exempel på frågeställningar viktiga för intressegrupperna

Löpande dialog

Finansiell ställning och resultatutveckling

Informationsträffar för kapitalmarknaden

Hållbarhetsfrågor utifrån ett investerarperspektiv

Löpande dialog

Höga återvinningsnivåer

Digitala möten

Expertis och kompetens inom material- och resurshantering

Webbinarier

God service och rätt kvalitet på material

Kundundersökningar

Säker verksamhet och god kontroll på risker
Tillförlitlig statistik över avfallshantering
Kontroll i värdekedjan och spårbarhet av material
Minskad klimatpåverkan
Partnerskap och samverkan för cirkulära lösningar

MEDARBETARE

Medarbetarenkät

Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling

Löpande dialog

Säkerhet och hantering av Covid-pandemin
Trivsel och gott ledarskap
Säker och trygg arbetsplats

MYNDIGHETER
POLITIKER OCH
BESLUTSFATTARE

ÄGARE OCH STYRELSE

Samrådsmöten

Miljöpåverkan och klimatanpassningar från verksamheten

Tillsynsmöten

Säkerhet och god arbetsmiljö

Deltagande i referens- och samrådsgrupper

Lagefterlevnad och utveckling av lagstiftning mot cirkulär ekonomi

Möten och seminarier

Åtgärder för en utveckling mot cirkulär ekonomi

Svar på remisser

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Deltagande i referens- och samrådsgrupper
Styrelsemöten och rapporter inför möten

Långsiktig lönsamhet

Löpande möten och rapporter

Skapa fler nöjda kunder

Strategimöten

Upprätthålla en god kontakt med omvärlden

Bolagsstämma

Vårda ett växande förtroende
Skapa fler och bättre affärer
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VÄ S E N T L I G H E T S A N A LY S
IDENTIFIERA
KONTEXT

PROCESS FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV VÄSENTLIGA FRÅGOR
Väsentlighetsanalysen utgör grunden för att
identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast
för Stena Metall. Den baseras på verksamhetens
ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan
på omvärlden, samt på vilka hållbarhetsfrågor
som är viktigast för intressenterna.
Väsentlighetanalysen möjliggör en systematisk
prioritering av vilka hållbarhetsfrågor som ska
sättas i fokus, vilket är avgörande för ett
effektivt hållbarhetsarbete.
Varje verksamhet i koncernen har olika påverkan,
utmaningar, möjligheter och förutsättningar,
vilket i sin tur innebär att de väsentliga frågorna
och det strategiska hållbarhetsarbetet anpassas
lokalt. Väsentlighetsanalyserna inom Stena
Metall utförs därför i respektive bolag för att
sedan vägas samman till en konsoliderad analys
på koncernnivå. Resultatet ger koncernen en
strategisk inriktning och fokus för det fortsatta
hållbarhetsarbetet. Väsentlighetsanalysen
uppdaterades under hösten 2020 för att säkerställa att de väsentliga frågorna är aktuella och

VÄSENTLIGHETSMATRIS
Väsentlighetsmatrisen visar de frågor som
bedömts inom väsentlighetsanalysen utifrån tre
steg av ökande väsentlighetgrad. De frågor som
befunnits ha en hög eller medium väsentlighetsgrad är de som prioriteras inom det koncern

VÄRDESKAPANDE

VÄSENTLIGHET

Högre
(Prioriteras,
hanteras och
rapporteras)

reflekterar det viktigaste hållbarhetsaspekterna
för koncernens verksamhet och omvärld.
Processen utgick från workshops på bolagsnivå
där ett flertal representanter från olika funktioner
var involverade för att ge en bred bild av bolagens
verksamhet och påverkan. Deltagarna inkluderade
exempelvis miljö- och hållbarhetsansvariga,
säkerhets- och arbetsmiljöansvariga, säljare,
ekonomiansvariga samt ledningsrepresentanter.
Resultatet från workshopen vägdes samman
med en bolagsspecifik intressentanalys och
därefter konsoliderades bolagens resultat till den
koncerngemensamma väsentlighetsanalysen.
Förändringarna jämfört med tidigare analys
bestod främst av mindre justeringar i grad av
väsentlighet, men också i tydligare definitioner
och avgränsningar för de frågor som befanns
vara väsentliga. De frågor som uteslöts jämfört
med tidigare analys var Innovation, Partnerskap
samt Forskning och utveckling. Dessa bedömdes
inte utgöra väsentliga frågor i egen rätt utan
snarare metoder för att möjliggöra framsteg

gemensamma hållbarhetsarbetet. Dessa frågor är
också de som redovisas i hållbarhetsrapporten. De
frågor som befunnits ha en lägre väsentlighetsgrad
är sådana frågor som har övervägts i analysen men
som ej befunnits vara väsentliga hållbarhetsfrågor

RESURSEFFEKTIVITET

VÄRDEKEDJA
ANALYS

VALIDERING

SUPPORT OCH UTBILDNING
FRÅN STENA METALL SAMT
KONSOLIDERING

HANDLINGSPLANER

IDENTIFIERA
MÅL/KPI:ER

INTRESSENTANALYS

PRIORITERING

GAP-ANALYS

MAPPNING

inom andra väsentliga frågor, exempelvis
avfallshantering och cirkulär ekonomi. Utsläpp
till mark och vatten identifierades som ny fråga,
vilket länge varit en väsentlig del i miljöarbetet
men som ej reflekterats i tidigare analys. I övrigt
bestod skillnaderna främst av uppdateringar i
terminologin för att skapa ökad tydlighet och
röd tråd i hållbarhetsarbetet.

utifrån koncernperspektivet givet organisationens
förutsättningar och intressenternas prioriteringar.
Flera av frågorna med lägre väsentlighet är dock
fortfarande viktiga i det löpande arbetet och hanteras
dedikerat av berörda funktioner i koncernen.

MEDARBETARE OCH KULTUR

ANSVARSFULLA RELATIONER

• Klimatavtryck
• Återvinning och
avfallshantering

• Hälsa och säkerhet

• Efterlevnad av lagkrav

Medium
(hanteras och
rapporteras)

• Energiförbrukning
• Utsläpp till vatten
och mark
• Vattenanvändning

• Attrahera och engagera
medarbetare
• Lärande och utveckling
• Mångfald och inkludering

• Affärsetik och
uppförandekod
• Antikorruption
• Ansvar i värdekedjan

Lägre
(hanteras och
övervakas)

•
•
•
•

• Kollektivavtal
• Arbetsgivarrelationer

• Samhällsengagemang
• Informationssäkerhet
• Skatt

• Produkt- och
servicek valitet
• Ekonomiskt resultat
• Möjliggöra cirkulär
e konomi

Övriga utsläpp till luft
Materialförbrukning
Biologisk mångfald
Kemikalier

FOKUSOMRÅDE
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H A N T E R I N G AV H Å L L B A R H E T S R I S K E R
God riskhantering är en förutsättning för att
skapa en långsiktigt hållbar verksamhet. Stena
Metall arbetar kontinuerligt och systematiskt
med identifiering och hantering 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.

 iskhantering är integrerat i ett flertal interna
R
processer. Riskanalyser som rör hållbarhets
relaterade frågor genomförs inom flera olika
funktioner och sker såväl på koncernnivå som
på bolagsnivå, exempelvis inom ramen för de
ledningssystem som används. Stena Metalls
hållbarhetsrisker är en konsolidering av de
övergripande risker som identifierats genom en

koncerngemensam riskkartläggningsprocess.
Senaste uppdateringen gjordes 2016/2017
och riskerna har därefter setts över årligen
i samband med Hållbarhetsrapporteringen.
Ingen identifierad förändring i riskbilden har
skett för verksamhetsåret 2020/2021. En
grundlig översyn och genomlysning av
riskanalysen är planerad under 2021/2022.

Väsentliga risker

Hantering av risker

Utsläpp till mark,
luft och vatten vid
hantering av avfall,
material och p rodukter

I bolagens anläggningar och verksamheter bedrivs industriella processer av olika slag som skulle kunna ge utsläpp
till mark, luft och vatten om de inte hanterades på rätt
sätt, exempelvis via spillvatten eller dagvatten. Även vid
interna och externa transporter till havs och på land finns
en potentiell risk för spill eller utsläpp till följd av olycka.

Samtliga bolag i koncernen tillämpar försiktighetsprincipen och följer gällande
t illstånd och miljölagstiftning för sina respektive verksamheter. Majoriteten är
även certifierade enligt ISO 14001. Riskkartläggningar genomförs regelbundet
och leder till förebyggande åtgärder såsom teknikinvesteringar, invallningar,
hårdgjorda ytor, utbildning, och brandförebyggande åtgärder. Interna revisioner
görs för att säkerställa efterlevnad av rutiner. Ett systematiskt uppföljningsarbete
görs också via Stena Way of Production/Stena Way of Branches. För externa
transportörer genomförs leverantörsbedömningar.

Överträdelser av
t illstånd

Flera av Stena Metalls verksamheter är tillståndspliktiga
och efterlevnad av tillstånd är därmed en förutsättning för
den operativa verksamheten.

Koncernen för en nära dialog med myndigheter och utvecklar kontinuerligt
processer för lagringsplanering, egenkontroll och utbildning avseende
t illståndspliktig verksamhet.

Förbrukning av
fossila bränslen med
klimatpåverkan

Stena Metalls verksamheter har en miljöpåverkan till följd
av den energiförbrukning som sker vid bland annat produktion, materialhantering och transporter. Energin kommer
delvis från fossila bränslen, vilket innebär utsläpp av växthusgaser och risk att bidra till negativ klimatpåverkan.

Bolagen arbetar självständigt med miljömål och energieffektivisering inom ramarna
för den egna verksamheten. Energikartläggningar genomförs kontinuerligt, liksom
andra energieffektiviseringsåtgärder såsom logistikoptimering, projekt för energibesparing, investeringar i mer energisnåla maskiner och anläggningar samt övergång till förnybara bränslen eller eldrift från fossilfria källor.

MILJÖ

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN OCH PERSONAL
Brister i arbetsmiljö
och säkerhet

Många av Stena Metalls medarbetare arbetar i
produktionsmiljö där bland annat maskiner och fordon
kan utgöra säkerhetsrisker. Även för medarbetare i
kontorsmiljö kan det finnas arbetsmiljörisker, framförallt
i form av psykos ociala aspekter.

Koncernen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete inom säkerhets- och
arbetsmiljöarbetet, bland annat genom löpande riskkartläggningar och förebyggande åtgärder. Samtliga bolag har uppsatta mål som följs upp kvartalsvis. Utbildningar och medarbetarundersökningar genomförs regelbundet för att följa upp
arbetsmiljö och engagemang. Majoriteten av bolagen är certifierade enligt ISO
45001.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Kränkningar av
mänskliga rättigheter
i värdekedjan

Stena Metalls värdekedjor sträcker sig globalt och innefattar handel med råvaror över ett stort antal olika marknader. Såväl uppströms som nedströms kan det finnas risk
för brister i efterlevnad och arbetsvillkor.

Koncernens ställningstagande kring mänskliga rättigheter uttrycks i uppför
andekoden, uppförandekod för affärspartners samt policy för mänskliga rättig
heter. Bolagen arbetar sedan länge med leverantörsbedömningar där processen
håller på att ses över och vidareutvecklas under 2021/2022. Även i processen för
implementering av uppförandekoden i v ärdekedjan nedströms pågår ett fortsatt
utvecklingsarbete. Koncernen har under 2020/2021 antagit en uppförandekod för
affärspartners som tydliggör förväntningarna på aktörerna i värdekedjan.

I alla verksamheter finns en potentiell risk att medarbetare
kan ställas inför situationer som utgör korruption och som
inte är förenliga med koncernens uppförandekod och
värderingar.

Korruption regleras dels i länders olika lagstiftning, men Stena Metall driver också
ett förebyggande arbete. Koncernens ställningstagande mot korruption uttrycks
tydligt i antikorruptionspolicyn och uppförandekoden och implementeras med
hjälp av en e-learning kopplad till respektive policy. Andra proaktiva åtgärder är
utbildning, riskanalyser och kontinuerlig dialog. Arbetet med att systematiskt följa
upp och förhindra möjligheter till korruption vidareutvecklas kontinuerligt.

ANTI-KORRUPTION
Överträdelser i form
av korruption och
bristande affärsetik

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

ÅTERVINNING AV TRANSFORMATORER
Innan en transformator ska återvinnas töms den
på olja. Därefter skruvas locket av, kärnan tas ut
och olika typer av material utvinns. Kärnan består
och koppar, järn och i vissa fall aluminium.
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S T Y R N I N G O C H U T FA L L
På följande sidor beskrivs styrning och uppföljning av de identifierade väsentliga frågorna och relaterade kvantitativa och kvalitativa nyckeltal
redovisas. I de fall tillämpbara GRI-standarder funnits för de väsentliga frågorna har dessa använts. GRI-hänvisning finns i så fall vid respektive
mätetal. I de fall GRI-standard har saknats för en väsentlig fråga har egna mätetal utformas. Definitionerna för dessa finns på stenametall.com.

VÄ R D E S K A PA N D E

PRODUKT- OCH SERVICEKVALITET
Styrning och uppföljning GRI 103

Att de tjänster och produkter som koncernen
erbjuder håller rätt kvalitet är av stor väsentlighet
för att uppnå en hög kundnöjdhet. Kundnöjd
heten följs upp kontinuerligt, såväl i den dagliga
dialogen som i de årliga kundundersökningar
som flera av bolagen utför. Undersökningarna
är utformade för att ge en utförlig inblick i
k undernas upplevelse av kvaliteter och
t jänster, och följs upp på ledningsnivå.
Ärenden och förbättringsförslag som
inkommer löpande hanteras och utreds
systematiskt i det koncerngemensamma
k valitetsledningssystemet för att ständigt
utveckla och förbättra kundupplevelsen och
kvaliteten.

MÖJLIGGÖRA CIRKULÄR EKONOMI

Net Promoter Score

Kundnöjdhetsindex

Kundnöjdhetsindex

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

81%

80%

74%

Avser svar från kundundersökningar avseende nöjdhetsgrad
som helhet. KPIn avser andel kunder som ger ett betyg på 4
eller 5 på en femgradig skala. Rapporteras av Stena
Recycling Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Italien,
Stena Metal International och Stena Stål.

Net Promoter Score

2019/
2020

2018/
2019

22

–

–

Avser svar från kundundersökningar på fråga om man skulle
rekommendera Stena som bolag (tiogradig skala). Andel (%)
som anger 9–10, minus andel (%) som ger 0–6 ger Net
P romoter Score. Rapporteras av Stena Recycling Sverige,
Norge, Danmark, Finland, Polen, Stena Metal International
och Stena Stål.
Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021.

Andel av utgående material som omvandlats till produkter

Styrning och uppföljning GRI 103

En stor del av koncernens verksamheter
kretsar kring den cirkulära ekonomin och
på möjligheterna att bevara begagnade
materialresurser i så stor utsträckning
som möjligt. Cirkularitet är beroende av
partnerskap och samarbete för att kunna
dela kunskap om produkternas egenskaper
och användning genom hela livsscykeln.
Därför bedrivs arbetet ofta genom
l ångsiktiga cirkulära samarbeten med
flera involverade parter som bidrar med
k unskap om respektive del i värdekedjan.
Uppföljning sker bland annat genom
avfallets återvinningsgrad och fördelning
i avfallshierarkin. Se även rapporteringen
för Avfall.

2020/
2021

Andel av utgående material som omvandlats till produkter

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

1,0%

–

–

Vissa av de material som återvunnits genom Stena Recyclings processer uppfyller kriterierna för
att klassificeras som en produkt, vilket innebär att de upphör att vara ett avfall. Kriterierna för
detta baseras bland annat på att materialet ska hålla en hög grad av kvalitet och enhetlighet samt
att det ska finnas en efterfrågan på marknaden för materialet. Förfarandet för när avfall upphör
vara avfall definieras i EU:s avfallsdirektiv 2008/98/EG samt relaterade förordningar och kallas
även ”End of Waste”.
Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021. Avser Stena Recycling Sverige och Italien.
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EKONOMISKT RESULTAT
Styrning och uppföljning GRI 103

Det ekonomiska resultatet är en förutsättning
för koncernens långsiktiga framgång. Den
ekonomiska rapporteringen sker på koncernnivå och omfattar samtliga dotterbolag.
Ansvar för det ekonomiska resultatet ligger
hos respektive resultatenhet i koncernen och
dess bolag.

Skapat och fördelat direkt ekonomiskt värde
GRI 201-1

Skapat och fördelat ekonomiskt värde redovisas enligt nedan tabell. I denna framgår hur intäkter
har genererats i koncernen samt hur det ekonomiska värdeskapandet har distribuerats. Hur
bolagens intäkter genereras beskrivs även på sid. 48.

Skapat ekonomiskt värde (MSEK)
2020/2021
Total försäljning
Intäkter från ﬁnansiella aktiviteter och andra intäkter
Skapat ekonomiskt värde1
Operativa kostnader2
Löner och förmåner till anställda 3
Utbetalningar till ﬁnansiärer4
Utbetalningar till myndigheter (inkomstskatter) 5
Levererat ekonomiskt värde
Återinvesterat ekonomiskt värde

28 191
3 303
31 494
–25 293
–2 542
–248
–211
–28 294
3 200

Skapat ekonomiskt värde: Nettoförsäljning, intäkter från finansiella investeringar, r änteintäkter samt vinst vid försäljning
av tillgångar och verksamheter
Operativa kostnader: Totala rörelsekostnader, övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader samt finansn etto
3 
Löner och förmåner till anställda: Kostnader relaterade till löner samt sociala avgifter
4 
Utbetalningar till finansiärer: Föreslagen utdelning till ägare samt räntekostnader
5 
Utbetalningar till myndigheter: Årets betalskatt enligt resultaträkningen
1 

2 
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RESURSEFFEKTIVITET

ENERGIFÖRBRUKNING

Energianvändning (MWh) inom organisationen
GRI 302-1

Styrning och uppföljning GRI 103

Liksom alla verksamheter förbrukar Stena
Metall-koncernens verksamheter energi,
huvudsakligen från diesel, gasol och fartygsbränsle (MGO) samt inköpt elektricitet. Genom
att sträva efter reducerad energiförbrukning
bidrar Stena Metall-koncernen till att minska
sin miljöpåverkan. Detta görs genom att
arbeta löpande med att minska energiför
brukningen, dels genom effektivisering och
ständiga förbättringar, men också genom
övergång till mer energisnål utrustning i
verksamheten. Energiförbrukningen rapporteras
på koncernnivå för Scope 1 och 2, vilket innebär
förbrukning i den egna verksamheten samt
från inköpt el och fjärrvärme. Mål inom energi
och klimat antas och följs upp på bolagsnivå.

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

153 700

156 000

157 300

66 700

69 100

79 800

Bränsle
Icke förnyelsebart
Förnyelsebart 1
Totalt

220 400

225 100 237 100

El
Ursprungsmärkt
vattenkraft, vindkraft och biokraft

102 100

83 500

68 300

Residualmix

45 900

56 900

68 600

Totalt

148 000

140 400 136 900

Fjärrvärme
Fjärrvärme

17 400

18 700

18 800

Totalt

17 400

18 700

18 800

Total Energi
användning

385 800 384 200 392 800

 eduktionspliktig Diesel 21%, Bensin 4,2%, HVO100, RME,
R
Träpellets
Hänvisning till GHG-protokollet, s. 47.
1

Vissa retroaktiva justeringar har gjorts där kompletterande
information har inkommit efter föregående års rapportering.

KLIMATAVTRYCK

Direkta och indirekta utsläpp (Ton CO2)
GRI 305-1, 305-2

Styrning och uppföljning GRI 103

Minskad klimatpåverkan är en global utmaning
som berör samhällets alla aktörer. De
huvudsakliga utsläppskällorna för Stena
Metallkoncernen utgörs av förbränning av
diesel, gasol och fartygsbränsle (MGO) samt
från inköpt elektricitet. Genom att sträva
efter reducerade koldioxidutsläpp bidrar
Stena Metall-koncernen till att minska sin
miljöpåverkan. Utöver strävan efter minskad
energiförbrukning består åtgärderna bland
annat i att ersätta fossila bränslen med
förnybart eller elektricitet samt öka andelen
ursprungsmärkt el. Utsläpp rapporteras på
koncernnivå för Scope 1 och 2, vilket innebär
utsläpp från den egna verksamheten samt
från inköpt el och fjärrvärme. Mål inom energi
och klimat antas och följs upp på bolagsnivå.

Direkta utsläpp
(scope 1) 2

Undvikna CO2 -utsläpp jämfört med jungfrulig
råvara (ton ) 4

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019
Totalt CO 2

49 900

53 500

53 100

Indirekta utsläpp
(scope 2)3

20 400

23 900

33 400

Totalt CO2

70 300

77 400 86 500

2

3

 ränslen: gasol, naturgas, diesel, eldningsolja, bensin,
B
marin gasolja, fordonsgas
El och fjärrvärme

Utsläppsfaktorer kommer huvudsakligen från Hagainitiativet.
Vissa retroaktiva justeringar har gjorts där kompletterande
information har inkommit efter föregående års rapportering.
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2020/
2021

2019/
2020 5

2018/
2019

7 839 607

3 713 834

–

 eräkningar för undvikna CO2-utsläpp baseras på skillnader
B
i energiåtgång för att framställa återvunnen råvara jämfört
med om motsvarande material skulle utvinnas som
j ungfrulig råvara. Faktorerna för skillnader i utsläpp
mellan jungfrulig och återvunnen råvara är kartlagda
för respektive materials lag genom tillgänglig bransch
information och egna beräkningar.
Även Stena Aluminium ingår i värdekedjan som förädlar
återvunnet material till ny råvara och bidrar därmed till de
undvikna utsläppen. Då det dock inte går att särredovisa de
undvikna utsläppen mellan led i samma värdekedja sker
ingen direkt rapportering av undvikna utsläpp från Stena
Aluminium. Detta för att undvika dubbelrapportering då
deras undvikna utsläpp är gemensamma med Stena
Recyclings.
5
För verksamhetsåret 2019/2020 rapporterades undvikna
utsläpp för första gången och då endast för Stena Recycling
Sverige. Från och med 2020/2021 rapporteras detta för
alla länder där Stena Recycling är verksamt, v ilket innebär
att årets siffra är signifikant större än förra årets.
4
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ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING
Styrning och uppföljning GRI 103

Hantering av avfall är en av koncernens
kärnverksamheter och styrningen kring
avfallshantering är integrerad i de löpande
processerna för återvinningsverksamheten.
Uppföljning sker bland annat genom
avfallets återvinningsgrad och fördelning
i avfallshierarkin. Återvinningsgraderna
för uttjänta fordon samt för elektronikåtervinning är fastställda enligt EU-direktiv
där Stena Recycling säkerställer att
återvinningsgrader om 95 procent (fordon)
och 80 procent (elektronik) minst ska
efterlevas.
Avfallsrelaterad påverkan och hantering
GRI 306-1, 306-2

Stena Metall-koncernen hanterar avfall i
två olika avseenden. Dels i återvinningsverksamheten där kundernas avfall
bearbetas för återvinning. Det uppstår även
eget avfall inom koncernens verksamheter
och processer. I återvinningsverksamheten
går dessa flöden i dagsläget ej att separera
då de egna avfallsflödena hanteras tillsammans med kundernas avfall. Genom en
ständig strävan efter ökad effektivitet i
processerna ökar dock återvinningsgraden
för både kundernas och de interna avfallet.
Eget avfall inom k oncernen består huvudsakligen av olika restprodukter i tillverkningen, exempelvis komplexa restflöden
från fragmenteringsprocessen eller slagg
vid aluminiumsmältningen.
Cirkularitet utgör grunden för Stena
Metalls återvinningsverksamhet. Detta
innebär en strävan efter att tillvarata
återvunna resurser på bästa möjliga sätt
enligt avfallshierarkin för att bevara så
mycket som möjligt av det ursprungliga
materialvärdet. I de fall då avfall som
uppstår i koncernen hanteras av en tredje
part kravställs att hantering av avfallet ska
ske i enlighet med gällande lagar och regler.
Avfallsrelaterad data hanteras i affärs
systemet för återvinningsverksamheten
och genom information från leverantörer
för övriga bolag i koncernen.

Avfall per fraktion (ton)
GRI 306-3
Sammanställning per fraktion

Gener erat avfall

Järn

Avfall för
återvinning

Avfall för
bortskaffande

2 467 531

2 267 556

Metaller

198 521

195 822

2 699

Elektronik

105 925

92 834

13 091

1 096 292

1 094 709

1 583

146 482

134 758

11 724

Papper
Plast

199 975

Farligt avfall

299 968

127 680

172 288

Övrigt avfall

1 208 647

364 262

844 385

5 523 366

4 277 621

1 245 745

Totalt

Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021 enligt ny GRI-standard Waste 2020.

Avfall för återvinning (ton)
GRI 306-4

Avfall för bortskaffande (ton)
GRI 306-5

Onsite

Offsite

59 798

46 866

Totalt

Icke farligt avfall
Återbruk
Material
återvinning
Biobehandling
Övrig återvinning
Totalt

Onsite

2 918 055 1 038 096 3 956 151
8 403

80 418

88 821

0

0

0

2 986 256 1 165 380 4 151 636

Farligt avfall
Material
återvinning
Biobehandling
Övrig återvinning
Totalt

Totalt

823 864

Icke farligt avfall
106 664

Förbränning med
energiåtervinning

0

823 864

Förbränning

0

1 777

1 777

49 299

211 955

261 254

0

5 743

5 743

Deponi
Övrigt bort
skaffande
Totalt

Återbruk

Offsite

49 299 1 043 338 1 092 638

Farligt avfall
125

5 118

5 243

47 381

69 484

116 865

0

1 277

1 277

2 280

0

2 280

49 786

75 879

125 665

Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021 enligt ny
GRI-standard Waste 2020. Jämförelse med föregående år
finns för återbruk och materialåtervinning, se sid. 52. Ökningen
av återbruk från 19/20 till 20/21 beror delvis på justeringar i
datainsamlingsmetoden.

Förbränning med
energiåtervinning

0

111 738

Förbränning

0

9 907

9 907

Deponi

0

15 806

15 806

111 738

Övrigt bort
skaffande

0

25 275

25 275

Totalt

0

162 725

162 725

Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021 enligt ny
GRI-standard Waste 2020.

Återvinningsgrad 4
Återvunnet material, total volym (ton) 5
Återvinningsgrad 6

2020/2021
4 275 021
77,3%

4
Redovisades föregående år endast för Stena Recycling Sverige.
Från och med 2020/2021 redovisas detta för Stena Recyclings
verksamhet i samtliga länder.
5
Återvunnet material definieras som det avfall som gått till
återanvändning, materialåtervinning eller biobehandling.
6
Återvinningsgrad definieras som andel återvunnet material
(enligt definition i not 5 ovan) genom totalt bearbetat material
(summan av GRI 306-4 plus 306-5).
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RESURSEFFEKTIVITET

VATTENANVÄNDNING

Vattenanvändning (m3)
GRI 303-3

Styrning och uppföljning GRI 103

Stena Metall-koncernen har en påverkan på
vatten i form av förbrukning, rening av avfalls
vatten samt hantering av regn- och dagvatten.
Vatten används i vissa av verksamheternas
processer, bland annat för kylning, damm
begränsning, tvätt av filter och annan utrustning
samt vid densitetsseparering av avfallsfraktioner
i vattenbad. V
 attenanvändningen hanteras
generellt inom ramen för ISO 14001 och följs upp
löpande inom ramarna för ledningssystemet.

2020/
2021

Utsläpp av vatten (m3)
GRI 303-4
2019/
2020

2018/
2019

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

Vattenanvändning
produktionsanläggningar

Utsläpp av renat vatten
från kund eller egen verksamhet

Från kommunalt
vatten
ledningssystem

Till kommunalt
vatten
ledningssystem

147 734

–

–

Till ytvatten

75 532

–

–

Till havsvatten

299 469

–

–

Totalt vatten

522 735

–

–

Från grundvatten
Totalt vatten

134 826
6 058

126 817 144 096
37 123

29 293

140 884 163 940 173 389

Vattenanvändning avser produktionsanläggningar.

Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021 enligt ny
GRI-standard Water and Effluents 2018.

Vattenrelaterad påverkan och hantering
GRI 303-1, 303-2

Vattenanvändningen inom Stena Metall kommer
framförallt från de kommunala systemen samt i
viss mån från grundvatten. I förekommande fall
redovisas även eventuell vattenförsörjning från
havsvatten. Utsläpp av vatten sker normalt
genom återavrinning till kommunala system,
men kan i återvinningsverksamheten även avse
avfallsvatten från kunder som efter att ha
genomgått en grundlig reningsprocess släpps
ut till ytvatten eller havsvatten. Hantering av
vattenrelaterade frågor sker framförallt inom
processerna för efterlevnad av miljölagstiftning
och ISO 14001 inklusive miljöaspektbedömning
och miljöriskanalys. Standarder för minimikvalitet
vid utsläpp av vatten följer tillämpbar lagstiftning
och gällande tillståndsvillkor.

UTSLÄPP TILL VATTEN OCH MARK
Styrning och uppföljning GRI 103

Inom koncernen hanteras material och avfall,
inklusive farligt avfall, som felaktigt hanterade
skulle kunna ge utsläpp till mark och vatten. Risk för
påverkan finns dels inom den egna verksamheten
och anläggningarna, men kan även uppstå om ett
spill eller annan olycka skulle ske vid transport.
Miljöriskanalyser och tillämplig lagstiftning avgör
vilka förebyggande åtgärder som vidtas för att
undvika en negativ påverkan på vatten och mark.
Miljöstyrningen hanteras generellt inom ramen för
ISO 14001 och följs upp löpande inom ramarna för
ledningssystemet.

Förebyggande och minskning av utsläpp till
vatten eller mark

Stena Metalls anläggningar hanterar olika
typer av material som vid avrinning av regnvatten och annat dagvatten skulle kunna föra
med sig föroreningar till mark och vatten med
en negativ miljöpåverkan som följd. Ett flertal
åtgärder finns för att förebygga detta, bland
annat rening av regnvatten, dagvattenfilter,
rutiner för förvaring och städning samt
hårdgörande av ytor. Vilken typ av åtgärder
som vidtas på respektive anläggning grundar
sig i en miljöriskanalys samt utformas efter
tillämpbar lagstiftning och tillståndskrav.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Efterlevnad avseende utsläpp till mark och vatten
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

Antal bekräftade fall av överträdelser
0

–

Avser överträdelser av miljölagstiftning som relaterar
till utsläpp till mark eller vatten. För övergripande
s ammans tällning av efterlevnad miljölagstiftning,
se GRI 307-1.
Mätetalet redovisas för första gången 2020/2021.

–
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Styrning och uppföljning GRI 103

Säkerhet och arbetsmiljö är en oerhört viktig
fråga för Stena Metall-koncernen. Många av
koncernens runt 3 500 medarbetare arbetar i
produktionsmiljö där bland annat maskiner och
rullande fordon kan utgöra fysiska säkerhetsrisker, men även organisatoriska och sociala
arbetsmiljöfrågor är en väsentlig del i arbetsmiljöarbetet. Samtliga bolag har mål för det
säkerhetsfrämjande arbetet som följs upp på
de kvartalsvisa styrelsemötena.
Ledningssystem och medarbetarinvolvering
GRI 403-1, 403-4
Det övergripande målet med Stena
Metall-koncernens arbete inom hälsa och
säkerhet är att skapa en trygg arbetsmiljö för
koncernens anställda och andra personer som
besöker våra anläggningar. Arbetet drivs som
minst i enlighet med gällande lagstiftning i de
länder där koncernen är verksam. Säkerhetsoch arbetsmiljöfrågorna drivs huvudsakligen
genom koncernens Safety Management
System, vilket består av en uppsättning
gemensamma direktiv som är etablerade i alla
dotterbolagen. Stena Metalls policy för Hälsa,
Säkerhet och Arbetsmiljö utgör grunden för
systemet och implementeras genom ett antal
sammanhängande aktiviteter för att identifiera, förebygga och mildra risker i strävan att
kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Merparten
av koncernens dotterbolag är också certifierade
enligt ISO 45001. Stena Metalls Safety
Management System gäller hela koncernen,
och omfattar alla medarbetare i samtliga
arbetsrelaterade situationer, inklusive på
resande fot och vid externa besök, samt alla
personer som vistas i miljöer som kontrolleras
av Stena Metall.
Samtliga bolag arbetar aktivt för att främja
samarbete mellan företagsrepresentanter och
medarbetarrepresentanter i utvecklingen av våra
arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Delaktighet
och involvering är för bolagen en nyckelfråga i
arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Säkerhet är
en etablerad första punkt på agendan för de
flesta återkommande möten i koncernens bolag,
däribland avdelningsmöten, vilket syftar till att

främja och uppmuntra medarbetarnas
engagemang i frågan.

s amtliga affärspartners att främja en säker
arbetsmiljö genom att förebygga olyckor och
sträva efter ständiga förbättringar i arbetsmiljön.

Utbildning GRI 403-5

Alla nyanställda medarbetare på Stena Metall
ska genomgå en obligatorisk e-learning för
att utbildas i de grundläggande säkerhets
principerna och rutinerna inom koncernen.
Övrig säkerhetsträning ges beroende på vilken
typ av arbete medarbetaren ska utföra och
vilken utbildning som är relevant för det
a rbetet, exempelvis kring rutiner kopplade
till en viss plats, maskin eller process. Detta
gäller oavsett om det är en medarbetare
anställd av Stena Metall eller en inhyrd konsult.
Främjande av medarbetarnas hälsa
GRI 403-3, 403-6

Stena Metall har flera typer av aktiviteter som
syftar till att främja medarbetarnas hälsa.
Dessa kan skilja sig åt från bolag till bolag, men
inkluderar bland annat möjlighet till sjukvårdsförsäkring genom arbetsgivaren, friskvårds
bidrag och bidrag från företagets sida för att
delta i motionslopp och liknande. Stena Metallkoncernen har även en alkohol-, drog- och
spelpolicy som syftar till att förebygga sådan
problematik samt klargör koncernens skyldigheter kring utredning och rehabilitering.
Förebygga hälso- och säkerhetspåverkan
från produkter och tjänster GRI 403-7

Stena Metalls kunder utgörs av företag, ofta
industriföretag, med god kännedom om säker
hantering i samband med de produkter och
tjänster som koncernen säljer. Stena Metalls
egna säkerhetsrutiner och krav, exempelvis för
lastning och lossning hos kund, bidrar till att
minska säkerhetsriskerna i värdekedjan. Även
rutinerna kring kvalitetskontroll har ett säkerhetsförebyggande syfte då exempelvis
orenheter i återvunnen råvara kan utgöra en
säkerhetsrisk. Alla kundreklamationer följs upp
i koncernens ledningssystem och särskilda
rutiner finns för ärenden där det bedöms ha
funnits en aspekt av risk för hälsa och säkerhet.
I Stena Metall-koncernens uppförandekod för
affärspartners uttrycks en förväntan på

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Riskanalys och incidentuppföljning GRI 403-2

Riskanalyser genomförs på flera nivåer i koncernen, från företagsövergripande och heltäckande
till specifika och begränsade riskbedömningar
för en viss utrustning, plats eller aktivitet.
Respektive säkerhetschef ansvarar för bolagens
process för riskanalys enligt koncernens direktiv,
innehållande rutiner, metoder och utbildning
samt löpande coachning till alla som arbetar
med riskanalys. Riskbedömningarna utgör
grunden för prioriteringarna inom det förebyggande arbetet i arbetsmiljön. Utöver de mer
utförliga riskanalyserna uppmuntras med
arbetarna att genomföra en egen riskcheck
innan arbeten påbörjas. Denna kallas ”Take 5”
eller ”STARK”, det vill säga Stanna upp, Tänk
efter, Agera, Rapportera och Kommunicera om
faror och risker. Dessutom uppmuntras även alla
anställda att regelbundet genomföra så kallade
”Safety Walks”, en enklare rond av ett specifikt
område inklusive dialog med dem som arbetar
inom området som även omfattar en inrapportering av eventuella identifierade riskmoment.
Alla olyckor, tillbud och avvikelser ska
rapporteras in i koncernens ledningssystem.
Medarbetare eller konsulter som inte har egen
tillgång till ledningssystemet ska rapportera via
sin arbetsledning. De rapporterade ärendena
genomgår en tydligt strukturerad utredningsoch åtgärdsprocess som även omfattar
uppföljning av genomförda åtgärder och
u tvärdering av deras effekt. Medarbetare
förväntas och uppmuntras engagera sig för att
bidra till en trygg och säker arbetsmiljö samt ta
ansvar för sin egen säkerhet, vilket inkluderar
att förflytta sig från eventuella situationer som
bedöms utgöra en omedelbart förestående
fara eller hälsorisk. Inga repressalier får riktas
mot medarbetare som påpekar en hälso- och
arbetsmiljörisk, och om detta mot förmodan
skulle inträffa finns rutiner för eskalering av
ärenden där koncernens anonyma vissel
blåsarsystem ingår som en högsta instans.

Ö V R I G H Å L L B A R H E T S I N F O R M AT I O N

Arbetstagare som omfattas av 
arbetsmiljöledningssystem
GRI 403-8

Merparten av koncernens bolag är certifierade
enligt ISO 45001. Alla certifierade bolag genomgår
en intern revision av ledningssystemet samt
tredjepartsgranskas av en extern revisor. Runt
95 procent av medarbetarna omfattas av ISO
45001 eller annan tredjepartgranskad arbetsmiljöstandard. Merparten av de medarbetare
som inte omfattas är anställda på huvudkontoret
i Sverige vars arbetsmiljö innebär en lägre nivå
av fysisk risk och där arbetsmiljölagstiftningen
utgör grunden för främjandet av säkerhet och
hälsa i arbetsmiljön.

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar,
frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor
GRI 403-9
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

Olycksfallsfrekvens LTIF
(Antal p ersonskador med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar)

5,5

4,7

5,3

Antal olycksfall med sjukfrånvaro (LTI) 1

37

31

37

Fördelat på:
Halka, snubbla, falla (ingen höjdskillnad)

14

7

6

Träffad av / slagit i

6

6

4

Skära, punktera, skrapa

4

1

2

Fastnat i eller klämts mellan föremål

4

6

13

Överbelastning, sträckning

3

2

1

Fall från höjd

2

4

4

Träffad av fallande objekt

2

–

–

Explosions- eller brännskada

1

–

1

Kemisk exponering

1

–

5

Kollision, fordon involverat

–

3

1

Ljusexponering (svets)

–

1

–

Chock

–

1

–

Varav allvarliga olycksfall 2

–

–

–

Varav dödsfall

–

–

–

115

–

–

Totalt antal arbetsrelaterade olyckor (TRI) 3

Avser endast egna anställda, ej inhyrd personal. LTI = Lost Time Injury. För analys, se s. 53.
Avser olycksfall där den drabbade inte har återhämtat sig eller förväntas återhämta sig inom sex månader efter olyckan.
Redovisas för första gången 2020/2021.
3
Varav 35 olyckor avsåg personer ej anställda av Stena Metall. TRI = Total Recordable Injury, omfattar LTI + RWC (Restricted
Work Cases) + MTC (Medical Treatment Cases). Mätetalet rapporteras för första gången 2020/2021.
1

2

Sjukfrånvaro
(Frånvaro pga s jukdom i relation till förväntade arbetade timmar)
2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019
2,6%

Tjänstemän

2,0%

2,0%

Kollektivanställda

5,9%

5,6%

5,2%

Samtliga anställda

4,1%

3,9%

3,9%
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ATTRAHERA OCH ENGAGERA MEDARBETARE

Attrahera och engagera medarbetare
2020/
2021

Styrning och uppföljning GRI 103

Stena Metalls förmåga att identifiera,
utveckla, attrahera och behålla rätt
meda rbetare, med rätt kompetens och
engagemang, är avgörande för koncernens
fortsatta framgång. Ett kontinuerligt arbete
bedrivs med att säkerställa ett attraktivt
medarbetarerbjudande. Detta görs dels
genom att erbjuda marknadsmässiga
anställningsvillkor och förmåner, men
också genom att erbjuda goda möjligheter
till löpande kompetensutveckling och en
stimulerande, säker och hälsosam arbetsmiljö. Utöver extern rekrytering bedrivs också
ett arbete för att möjliggöra intern rörlighet
och karriärutveckling. Medarbetarnöjdheten
följs upp genom den koncerngemensamma
undersökningen @Stena som genomförs
två gånger om året. Varje chef med personal
ansvar får ta del av resultatet för att kunna
följa upp på respektive avdelning. Styrningen
inom medarbetarengagemang omfattas
även av den People-strategi som tagits fram
inom koncernen.

LÄRANDE OCH UTVECKLING
Styrning och uppföljning GRI 103

Rätt kompetens och möjlighet till kompetensutveckling är viktigt både för att organisatoriska
kunskapen ska bevaras och utvecklas i
koncernen, men också för individens trivsel
och engagemang. Vilken typ av utbildning
som är relevant varierar stort beroende på
medarbetarens roll och funktion i organisationen.
Den formella styrningen kring lärande och
utbildning utgår på organisatorisk nivå från
kompetenskartläggningar där behov identifieras
och på individnivå från de individuella planer
som tas fram i samband med medarbetarsamtal, men utbildning inom relevanta områden
sker även löpande i samråd mellan medarbetare
och chefer. Styrningen inom lärande och
utveckling omfattas även av den Peoplestrategi som tagits fram inom koncernen.

2019/
2020

2018/
2019

Medarbetarundersökning @Stena
Organisatorisk och
social arbetsmiljö
(index 0–100)

79

77

–

Ledarskap
(index 0–100)

82

80

–

Engagemang
(index 0–100)

84

82

–

Employee Net Promoter
Score (eNPS)

13

10

–

Historisk data för 2018/2019 saknas då undersökningen
var ny för verksamhetsåret 2019/2020.
Employee Net Promoter Score mäts på en skala från
–100 till 100.

Program för kompetensutveckling
GRI 404-2

Inom koncernen finns ett flertal gemensamma
program för kompetensutveckling som tillämpas
i bred utsträckning. De utbildningar som berör
flest medarbetare genomförs ofta i form av
koncerngemensamma e-learnings som finns
tillgängliga på alla koncernspråk. E-learnings
finns för bland annat uppförandekoden,
s äkerhetsutbildning, antikorruption och miljö.
Även vissa klassrumsutbildningar genomförs
i större program, exempelvis ledarskaps
utbildningen ”Stena Way of Leadership”.
Medarbetare ges också goda förutsättningar
till att delta i externa utbildningar, givet att
innehållet är relevant med utgångspunkt i
medarbetarens roll och organisationens
behov.

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1
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MÅNGFALD OCH INKLUDERING

2020/
2021

Styrning och uppföljning GRI 103

Likabehandling och motverkan av diskriminering
är en viktig del i Stena Metall-koncernens
principer, vilka återges i Uppförandekoden.
Inom koncernen eftersträvas också en
s ammansättning av team utifrån olika
erfarenheter för att ta tillvara på den
k reativitet som olikheterna medför.
Styrningen inom mångfald och inkludering
sker dels på bolagsnivå, men omfattas även
av den People-strategi som tagits fram inom
koncernen. Uppföljningen inom mångfald och
inkludering ingår i den koncerngemensamma
medarbetarundersökningen @Stena som
genomförs två gånger om året.

Antal anställda per region
GRI 102-8

Mångfald i styrelser och ledningsgrupper
GRI 405-1
2019/
2020

2020/
2021

2018/
2019

2019/
2020

2018/
2019

Antal anställda per region och kön

Fördelat på:
Kvinnor

24%

28%

23%

Sverige

2 317

2 173

2 235

Män

76%

72%

77%

Danmark

381

359

346

Norge

281

259

265

Finland

140

121

130
92

Fördelat på:
Ålder < 30 år

6%

0%

0%

30 – 50 år

46%

50%

54%

Tyskland

100

94

>50 år

48%

50%

46%

Schweiz

01

0

1

Italien

147

152

152

Polen

581

537

577

2

2

2

3 949

3 697

3 800

Kvinnor

25%

25%

25 %

Män

75%

75%

75 %

Avser styrelser för koncern och underkoncerner samt
ledningsgrupper för koncern och u
 nderkoncerner,
d otterb olag samt IT.

USA
Totalt

Antal anställda per kategori
GRI 405-1
Andel tjänstemän

Fördelat på:

48%

48%

48%

Kvinnor

45%

43%

43%

Män

55%

57%

57%

Fördelat på:

Fördelat på:
Ålder < 30 år

10%

12%

10%

30 – 50 år

58%

57%

60%

>50 år

32%

31%

30%

Andel kollektivanställda

52%

52%

52%

8%

8%

7%

92%

92%

93%

Ålder < 30 år

15%

16%

14%

30 – 50 år

52%

51%

53%

> 50 år

33%

33%

33%

Män

Anställda per anställningsform
GRI 102-8
Totalt Kvinnor

Fördelat på:
Kvinnor

Endast inhyrd personal.
Beräkningen av antal anställda per region och kön är för
h ållbarhetsredovisningen baserad på head count.

1

Fördelat på:

Tillsvidareanställda

Män

3 540

887

399

116

283

Heltidsanställda

3 833

961

2 872

Deltidsanställda

106

43

63

Visstidsanställda

2 653

Beräkningen av antal anställda per anställningsform är
baserad på head count.
Under verksamhetsåret 2020/2021 har det inte förekommit
någon signifikant andel av inhyrd personal i koncernen.

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal
GRI 102-41

Andel anställda som omfattas av kollektiv
avtal är ca 84 procent. Kollektivavtal saknas
i Polen och Tyskland samt för del av anställda
i Norge.
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A N S VA R S F U L L A R E L AT I O N E R

AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD

Uppförandekod

Styrning och uppföljning GRI 103

En sund och långsiktigt hållbar affärsverksamhet förutsätter ansvarstagande inom
etiska, miljömässiga och sociala frågor.
För Stena Metall handlar detta om att all
verksamhet, utöver att följa tillämplig lag
stiftning, även ska vara förenlig med koncernens uppförandekod och huvudägarens
värderingar. Uppförandekoden ingår som
en del i introduktionsprogrammet för
nyanställda. Utöver uppförandekoden finns
även antagna policys som anger riktningen
för mer specifika frågor, inklusive mänskliga
rättigheter och antikorruption. Efterlevnad
av principerna i Uppförandekoden och övriga
policys förväntas av samtliga medarbetare
runtom i koncernen. Vid eventuella över
trädelser finns en rutin för ärendehantering
och eskalering där koncernens anonyma
visselblåsarsystem utgör den högsta instansen.

ANTIKORRUPTION

2019/
2020

2018/
2019

64%

80%

77%

Andel anställda som har skrivit under k oncernens uppförandekod

Signering som bekräftar att man tagit del av och förstår innehållet i koncernens uppförandekod. Omfattar egna anställda
och inhyrd personal som ersätter egna anställda. Tidigare års rapporterade siffror har justerats retroaktivt på grund av
korrigering i mätmetoden. Det gap som identifierats under 2020/2021 beror på en ändring i HR-data-systemen som gör att
viss information ej längre finns dokumenterad. Under 2021/2022 kommer uppförandekoden att genomgå en uppdatering,
varefter processerna för implementering och dokumentation kommer att ses över.

Visselblåsfunktion GRI 102-17
Antal anmälningar till v isselblåsfunktion

3

2

2

Inkomna ärenden har hanterats i enlighet med instruktioner och rutiner för visselblåsarfunktionen.

Bekräftade fall av korruption
GRI 205-3

Styrning och uppföljning GRI 103

Stena Metall-koncernens korruptionsföre
byggande arbete tar utgångspunkt i den
koncerngemensamma antikorruptionspolicyn.
Utifrån policyn har ett systematiskt arbete
utvecklats där de förebyggande åtgärderna
baseras på en riskanalys. Åtgärderna består
dels av utbildningsinsatser, men också av
att förebygga risker för korruption genom
separering av befogenheter. Enskilda
misstänkta fall följs upp inom koncernens
funktion för Governance, Risk & Compliance.
Uppföljning av totala bekräftade fall görs
å rligen i samband med hållbarhetsrappor
teringen.

2020/
2021

Antal bekräftade fall

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

0

0

0

Inga fall av korruption har kommit till kännedom under året, varken genom visselblåsarfunktionen eller utifrån annan information.
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EFTERLEVNAD AV LAGKRAV

Efterlevnad av miljölagstiftning
GRI 307-1

Styrning och uppföljning GRI 103

Efterlevnad av lagar och regler är en fråga av
självskriven relevans för alla verksamheter,
så även för Stena Metall-koncernen. Lagefterlevnad är ett brett område som hanteras på
olika sätt beroende på vilken typ av lagstiftning som avses. Där det finns ett behov av
bredare kunskap kring lagefterlevnad arbetar
koncernen med olika typer av utbildningar,
exempelvis utbildning i arbetsmiljöansvar
för chefer med personal och e-learning i
informationss äkerhet för samtliga med
arbetare.

ANSVAR I VÄRDEKEDJAN
Styrning och uppföljning GRI 103

Stena Metalls väsentlighetsanalys är gjord i
ett värdekedjeperspektiv och det är relevant
att beakta hållbarhetsfrågorna även i de delar
av värdekedjan som ligger utanför koncernens
egen verksamhet. Värdekedjorna skiljer sig åt
mellan de olika verksamheterna, men bolagen
arbetar på likartat sätt med bedömning av
betydande leverantörer. Sedan lång tid arbetar
bolagen även med att implementera
Uppförandekoden i värdekedjan, både för
leverantörer men även i vissa fall för kunder.
Under 2020/2021 har arbetet i värdekedjan
vidareutvecklats genom att en koncern
gemensam Uppförandekod för affärspartners
tagits fram, vilken på ett mer tydligt sätt
anger koncernens förväntningar på externa
samarbetspartners. Ett gemensamt system
för leverantörsbedömningar har också tagits
fram och kommer implementeras under
2021/2022.

Antal bekräftade fall av ö verträdelser

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

8

3

4

Fyra av miljööverträdelserna 2020/2021 avser administrativa sanktionsavgifter för brister i transportdokument, varav ett
av dessa ärendena har överklagats. Tre ärenden rör hantering under transport och/eller ADR-märkning av farligt avfall.
Ytterligare ett ärende avser hantering av farligt avfall. Alla överträdelser utreds enligt fastställd process i koncernens
ärendehanteringss ystem, vilket även omfattar analys och genomförande av åtgärder.

Efterlevnad av social och ekonomisk lagstiftning
GRI 419-1

Antal bekräftade fall av överträdelser

2020/
2021

2019/
2020

2018/
2019

2

0

2

De två överträdelserna 2020/2021 avser brister i arbetsmiljön som lett till personskada. Alla överträdelser utreds enligt
fastställd process i koncernens ärendehanteringssystem, vilket även omfattar analys och genomförande av åtgärder.

Hantering av värdekedjan

Stena Metall-koncernen består av ett flertal
olika affärsområden och värdekedjorna skiljer
sig åt beroende på typ av verksamhet. För
återvinningsverksamheten består uppströmskedjan av de kunder för vilka Stena Recycling
tillhandahåller avfallslösningar. Det avfall som
samlas in sorteras, bearbetas och distribueras
sedan till nedströmskunder, vilka köper in det
bearbetade avfallet som insatsvara till sina
respektive produktionsprocesser. Till skillnad
från en traditionell värdekedja saknas därmed
leverantörer av direkt material, men det finns
ett stort antal leverantörer av indirekta
produkter och tjänster som används i
verksamheten.
För bolagen inom handel och industri är
värdekedjan mer traditionell med leverantörer
av direkt material som köps in av bolagen
för produktion, bearbetning, hantering och
distribution och därefter vidareförsäljning
till nedströmskund (B2B).
Då nedströmsprodukterna huvudsakligen
säljs till andra företag för vidarebearbetning
till en mängd olika typer av produkter är det
av låg väsentlighet att försöka estimera
miljöpåverkan från användning av de slut
produkter som så småningom tillverkas.
Den miljömässiga påverkan som uppstår i
v ärdekedjan härrör framförallt från
transporter, både uppströms och nedströms.
Uppströms har återvinningsverksamheten
även en signifikant positiv miljömässig

p åverkan i värdekedjan genom att icke-farligt
och farligt avfall samlas in och bearbetas för
att återföras i den cirkulära ekonomin eller
omhändertas på ett miljömässigt ansvarsfullt
sätt. För sociala frågor i värdekedjan finns en
potentiell påverkan gällande arbetsvillkor och
mänskliga rättigheter hos kunder, leverantörer
och andra samarbetspartners.
Stena Metall-koncernen arbetar med
miljömässig och social hållbarhet i värdekedjan
både uppströms och nedströms. Under
2020/2021 antogs en ny koncerngemensam
Uppförandekod för affärspartners som tydliggör
koncernens krav och förväningar på leverantörer,
kunder, och andra affärspartners. Uppförande
koden för affärspartners kommer implementeras
successivt under kommande verksamhetsår.
För såväl direkta som signifikanta indirekta
leverantörer genomförs leverantörsbedömningar med avseende på både miljömässiga
och sociala frågor. Även nedströms genomförs
hållbarhetsbedömningar för kunder som tar
emot avfall, med fokus på länder som rankas
högre på etablerade riskindex inom miljö och
sociala frågor. Koncernen strävar också efter
att hela tiden öka sin positiva påverkan utifrån
sin roll i den cirkulära värdekedjan genom ett
stort fokus på innovation och utveckling samt
investeringar i nya anläggningar och teknik för
att möta den ständigt ökande efterfrågan på
cirkulära lösningar.
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G R I I N D E X 2 0 2 0/ 2 0 2 1
Stena Metallkoncernens GRI-index omfattar sidhänvisningar till Stena Metallkoncernens årsredovisning,
årsberättelse och hållbarhetsredovisning. Samtliga GRI-standarder är från 2016 om inte annat anges.

GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR
GRI 101: Grunden
GRI 102: Generella standardupplysningar
Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

47

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

6–7

102-3

Huvudkontor

86

102-4

Verksamhetsställen

6–7, 86

102-5

Ägarstruktur och företagsform

85

102-6

Marknader där organisationen är verksam

6–7, 86

102-7

Organisationens storlek

5–7

102-8

Information om anställda och andra arbetstagare

75

102-9

Leverantörskedja

6–7, 27–28, 33,
34, 37, 38, 40, 77

102-10

Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja

9–11, 47

102-11

Försiktighetsprincipens tillämpning

61

102-12

Externa initiativ

47

102-13

Medlemskap i organisationer

61

102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

9–11

102-15

Påverkan, risker och möjligheter

12–13, 62–64

Mer finansiell information som påvisar organisationens storlek
finns i Stena Metallkoncernens årsredovisning 2020/2021

Strategi

Etik och integritet
102-16

Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande

61

102-17

Överträdelser mot värdegrund

61, 76

Styrningsstruktur

60

Styrning
102-18

Intressentrelationer
102-40

Intressentgrupper

62

102-41

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

75
62

102-42

Identifiering och urval av intressentgrupper

102-43

Strategi för kommunikation med intressenter

62

102-44

Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa

62–63

Rapporteringsrutiner
102-45

Enheter som ingår i rapporteringen

47

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll

62–63

102-47

Identifierade väsentliga frågor

63

102-48

Reviderad information

66–77

102-49

Väsentliga förändringar

47, 63

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

Mer information finns i Stena Metallkoncernens årsredovisning
2020/2021

Anges i noter i förekommande fall
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GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

102-50

Redovisningsperiod

47

102-51

Datum för senaste redovisning

47

102-52

Redovisningscykel

47

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll

81

102-54

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

47

102-55

GRI index

78–81

102-56

Externt bestyrkande

82

Kommentar

ÄMNESSPECIFIKA UPPLYSNINGAR
GRI 200: Ekonomiska standarder
Ekonomiskt resultat
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

67

GRI 201: Ekonomiskt resultat
201-1

Skapat och distribuerat ekonomiskt värde

67

Mer information finns i Stena Metallkoncernens årsredovisning
2020/2021

Produkt- och servicekvalitet
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

66

Företagsspecifik upplysning: Kundnöjdhetsindex

66

Företagsspecifik upplysning: Net Promoter Score

66

Möjliggöra cirkulär ekonomi
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

Företagsspecifik upplysning: Andel av utgående material som förvandlats till produkter

66
66

Antikorruption
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

76

GRI 205: Antikorruption
205-3

Bekräftade fall av korruption

76

Affärsetik och uppförandekod
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

Företagsspecifik upplysning: Anställda som har signerat koncernens uppförandekod

76
76

Ansvar i värdekedjan
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

Företagsspecifik upplysning: Hantering av värdekedjan

77
77

GRI 300: Miljörelaterade standarder
Energiförbrukning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

68

Energianvändning inom organisationen

68

GRI 302: Energi
302-1
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GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

Vattenanvändning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

70

GRI 303: Vatten 2018
303-1

Användning av vatten som en gemensam resurs

70

303-2

Hantering av vattenrelaterade utsläpp och dess påverkan

70

303-3

Vattenanvändning

70

303-4

Utsläpp av vatten

70

Utsläpp till vatten och mark
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

70

Företagsspecifik upplysning: Förebyggande och minskning av utsläpp till vatten eller mark

103-1–3

70

Företagsspecifik upplysning: Efterlevnad avseende utsläpp till mark och vatten

70

Klimatavtryck
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

68

GRI 305: Utsläpp
305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

68

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

68

Återvinning och avfallshantering
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

69

GRI 306: Avfall 2020
306-1

Genererat avfall och påverkan

69

306-2

Hantering av betydande påverkan från avfall

69
69

306-3

Avfall som genererats

306-4

Avfall som avleds från avfallshantering

69

306-5

Avfall till avfallshantering

69

Företagsspecifik upplysning: Återvinningsgrad på hanterat material

69

Efterlevnad av miljölagstiftning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

77

GRI 307: Efterlevnad miljölagstiftning
307-1

Överträdelse av lagar och förordningar inom miljöområdet

77

GRI 400: Sociala standarder
Hälsa och säkerhet
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

72

GRI 403: Hälsa och säkerhet 2018
403-1

Ledningsssystem för säkerhet och arbetsmiljö

72

403-2

Identifiering av faror, riskbedömning samt incidentuppföljning

72

403-3

Företagshälsovård

72

403-4

Arbetstagares deltagande, samråd och kommunikation om hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen

72
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Vattenanvändning avser produktionsanläggningar.
Kontor är exkluderade då pålitlig data inte finns tillgänglig.

Ö V R I G H Å L L B A R H E T S I N F O R M AT I O N

GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

403-5

Arbetstagares utbildning i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

72

403-6

Främjande av arbetstagarnas hälsa

72

403-7

Förebyggande och mildrande av påverkan på hälsa och säkerhet
med direkt koppling till affärsrelationer

72

403-8

Arbetstagare som omfattas av arbetsmiljöledningssystem

73

403-9

Arbetsrelaterade skador

73

Företagsspecifik upplysning: Sjukfrånvaro

Kommentar

Rapporteringen omfattar egna anställda samt inhyrd personal
som arbetar i motsvarande roll som Stena-anställda. Olyckor
för externa personer registreras och följs upp, men viss övrig
information (t.ex. arbetade timmar) saknas för att dessa skulle
kunna inkluderas i statistiken på ett jämförbart sätt.

73

Mångfald och inkludering
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1-3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

75

GRI 405: Mångfald och lika rättigheter
405-1

Mångfald i styrelser och ledningsgrupper

75

Lärande och utveckling
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

74

GRI 404: Träning och utbildning
404-2a

Program för kompetensutveckling

74

404-2b är ej tillämpbart då uppsägningar till följd av arbetsbrist
är sällan förekommande. Individuella lösningar erbjuds istället.

Attrahera och engagera medarbetare
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

Företagsspecifik upplysning: Attrahera och engagera medarbetare

74
74

Efterlevnad av social och ekonomisk lagstiftning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1–3

Beskrivning av det väsentliga området, dess avgränsningar och styrning

77

GRI 419: Socioekonomisk lagefterlevnad
419-1

Överträdelse av lagar och förordningar inom det sociala
och ekonomiska området

77

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

KONTAKTPERSON FÖR
H ÅLLBARHETSRAPPORTEN
Anna Sundell,
Hållbarhetsansvarig, Stena Metall
010-445 19 34
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REVISORNS YTTRANDE
REVISORS RAPPORT FRÅN ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
SAMT YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till Stena Metall AB, org.nr 556138-8371

INLEDNING

Vi har fått i uppdrag av styrelsen och verkställande
direktören i Stena Metall AB att översiktligt
granska Stena Metalls hållbarhetsredovisning
för år 2020 - 2021. Företaget har definierat
hållbarhetsredovisningens omfattning som också
utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten på
sidan 47.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE
D IREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och den verkställande direktören
som har ansvaret för att upprätta hållbarhets
redovisningen, inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier
respektive årsredovisningslagen. Kriterierna
d efinieras på sidan 47 och utgörs av GRI
Sustainability Reporting Standards samt av
Stena Metalls egna framtagna redovisningsoch beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar
även den interna kontroll som bedöms nödvändig
för att upprätta en hållbarhetsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
REVISORNS ANSVAR

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning samt lämna ett yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i
enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga
granskningar av historisk finansiell information.

En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för upprättandet av hållbarhets
redovisningen, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga gransknings
åtgärder. Vi har utfört vår granskning av den
lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet
med RevR12, Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten, utgiven av
FAR. En översiktlig granskning i enlighet med
ISAE 3000 respektive en granskning i enlighet
med RevR12 har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den
inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och god
revisionssed i övrigt har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1
(International Standard on Quality Control)
och har därmed ett allsidigt system för kvalitets
kontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen
och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Stena
Metall enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för
oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir
medvetna om alla viktiga omständigheter som
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en
översiktlig granskning och en granskning enligt

S T E N A M E TA L L / Å R S B E R ÄT T E L S E & H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G / 2 0 2 0/ 2 0 2 1

RevR12 har därför inte den säkerhet som en
uttalad slutsats grundad på en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen
och verkställande direktören valda kriterierna
som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier
är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår
granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i
syfte att ge oss grund för våra uttalanden nedan.
UTTALANDEN

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att informationen i
hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt,
är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen
och verkställande direktören angivna kriterierna.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har
upprättats.

Göteborg, den dag som framgår av våra
elektroniska signaturer.
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe

Karin Juslin

Auktoriserad revisor

Hållbarhetsspecialist,
medlem i FAR

STYRELSE

Dan Sten Olsson
Ordförande

William Olsson

Marie Eriksson

Anders Jansson
VD

Joakim Rosengren

Mårten Hulterström

Jan Svensson

Lena Olving

Fabrice Angelini
Arbetstagarrepresentant
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S T E N A M E TA L L – E N D E L AV S T E N A S FÄ R E N
AFFÄRSOMRÅDE *

STENA AB (PUBL)

STENA SESSAN AB

STENA METALL AB

FÄRJELINJER

Omsättning MSEK 10 362
Andel intäkter 16%

Stena Line

OFFSHOREDRILLNING

Omsättning MSEK 1 332
Andel intäkter 2%

Stena Drilling

SHIPPING

Stena Bulk
Stena RoRo
StenaTeknik, NMG

Concordia Maritime (52 %)

Stena Fastigheter

Stena Sessan Fastighets AB

Stena Adactum

Scandic (20 %)
Exeger (4,1%)
Budbee (8,3%)
Annotel (12,5%)
VOI (2,6%)

Omsättning MSEK 11 808
Andel intäkter 19%
FASTIGHETER

Omsättning 4 129
Andel intäkter 7%
NYA AFFÄRER

Omsättning MSEK 7 229
Andel intäkter 11%
FINANS/ÖVRIGT

Omsättning MSEK 0
Andel intäkter 0%

Stena Finans

Stena Metall Finans

ÅTERVINNING, MILJÖ & HANDEL

Omsättning MSEK 28 191
Andel intäkter 45%

Stena Metall

Stenasfären omfattar de tre av familjen Sten A Olsson helägda moderbolagen Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB jämte
hel- eller delägda dotterbolag till dessa. Det delägda bolaget Concordia Maritime AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm och är till
52 procent ägt av Stena Sessan AB. Totalt sysselsätts 19 200 människor i Stenasfären. Den totala omsättningen uppgick till 61 119 MSEK *.
Resultatet före skatt uppgick till –1 387 MSEK.
*

Siffrorna avser perioden 1/1 – 31/12 2020 förutom Stena Metalls siffror som avser perioden 1/9 2020 – 31/8 2021.

Fotografer: Lars Ardarve, Ragnhild
Ingstadbjørg, S amuel Unéus, Błażej Pszczółkowski,
Robert Elmengård, Nicklas Rudfell, Patrik Johäll,
Robin Lundin, Daniel Rohlin med flera.
Tryck: Göteborgstryckeriet
Producerad av Stena Metallkoncernen och Solberg

SVERIGE

DANMARK

ITALIEN

Huvudkontor
Stena Metall AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametall.com

Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 56 67 95 50
stenarecycling.dk

Stena Recycling S.r.l.
Via Santa Maria in Campo 2
I-20873 Cavenago di Brianza (MB)
Italien
Telefon +39 02 95335374
stenarecycling.it

AB Stena Metall Finans (publ)
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametall.com

NORGE

SCHWEIZ

Stena Recycling AS
Postboks 1723
3998 Porsgrunn
Norge
Telefon +47 91 24 79 33
stenarecycling.no
Besöksadress:
Dokkveien 8
3920 Porsgrunn

Stena Metall AG
Bahnhofplatz
CH-6300 Zug
Schweiz
Telefon +41 417 28 81 21
stenametall.com

Stena Metal International AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametalinternational.com
Stena Oil AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenaoil.com
Stena Recycling AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenarecycling.se
Stena Stål AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenastal.se
Besöksadress till samtliga ovan:
Fiskhamnsgatan 8B
414 58 Göteborg
Stena Aluminium AB
Box 44
343 21 Älmhult
Telefon 010-445 95 00
stenaaluminium.se
Besöksadress:
Häradsgatan 1
343 36 Älmhult

Stena Stål Moss AS
Årvollskogen 79
NO-1529 Moss
Norge
Telefon + 47 69 23 54 00
stenastal.no

USA
Stena Metal Inc.
200 Pequot Avenue, Suite 101
Southport, CT
06890 USA
Telefon +1 475 888 9005
stenametalinc.com

FINLAND
Stena Recycling Oy
Äyritie 8 C
FI-01510 Vantaa
Finland
Telefon +358 10 802 323
stenarecycling.fi
POLEN
Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
Polen
Telefon +48 698 000 555
stenarecycling.pl
TYSKLAND
Stena Recycling GmbH
Wittislinger Straße 7
89415 Lauingen
Tyskland
Telefon +49 9072 953 800
stenarecycling.de

ÅRSREDOVISNING
2020/2021

S T E N A M E TA L L

Läs mer om den finansiella
utvecklingen i Årsredovisningen.
PDF finns på stenametall.se.
Tryckt version kan beställas på
info@stenametall.se

