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D E T TA Ä R
S T E N A M E TA L L
Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet på cirka 200 platser i tio länder och har 3 500 medarbetare.
I nära samarbete med kunder och partners skapas nya värden som alla tjänar på – företagen, miljön och
samhället. Varje år återvinner koncernen nästan sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter. Därutöver
levereras råvaror, stålprodukter och marina bränslen till kunder över hela världen. För att möta framtidens
utmaningar och möjliggöra hållbara lösningar som stödjer övergången mot en mer cirkulär ekonomi
bedrivs dessutom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.
ENKELT, TRYGGT OCH UTVECKLANDE
Förmågan att göra skillnad tar avstamp i Stena Metallkoncernens tre kärnvärden: Enkelt, tryggt
och utvecklande. Ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på grundläggande värderingar
säkerställer en gemensam kultur, ökar tydligheten mot kund och stärker attraktionskraften bland
såväl nuvarande som framtida medarbetare.

Stena Recyclings hållbarhetsinitiativ
Circular Initiative samlade i juni 2019
över 200 företrädare för ledande
företag och akademin, däribland Sarah
McPhee, Styrelseordförande Houdini
Sportswear; Lena Westerholm,
Head of Sustainability Affairs,
ABB Sweden och Jacob Wallenberg,
Styrelseordförande Investor AB.

Irena Katana, Administrativ Chef,
Region väst, Stena Recycling AB.
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Louise Hydling, HR-chef; Tony Lidberg, Säljare
och nedan Defrim Tahiri, Operatör i smältverket
på Stena Aluminium.
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SAMARBETE
Samarbete har alltid varit viktigt för oss. Än viktigare blir
det i takt med att vi i allt högre grad leder utvecklingen för
att hjälpa våra kunder och samarbetspartners att bli en
del av den cirkulära ekonomin.

Vi arbetar nära våra kunder, och hjälper dem med
deras logistik och processer. Vi tar fram banbrytande
lösningar, investerar i forskning för nya framsteg och
hjälper industrin att designa produkter på rätt sätt.
Vi bryr oss om resurser, vare sig det handlar om
farligt avfall eller rena råvaror. Vi bidrar med materialen
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som blir samhällets byggstenar. Vissa saker tar vi
hand om så de kan få ett nytt liv och användas igen.
Genom allt detta skapar vi robusta, hållbara affärsmöjligheter och ekonomiskt resultat. Men i alla samarbeten med våra partners gör vi också något annat.
Vi skapar värde tillsammans.
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ÅRET I
KO R T H E T
OMSÄTTNING

27 391 MSEK
EBITDA

Stena Metallkoncernens resultat för
verksamhetsåret är i linje med före
gående år, med EBITDA 1 607 MSEK
(föregående år 1 657 MSEK).

1 607 MSEK
RÖRELSERESULTAT

920 MSEK
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Verksamhetsområde Recycling
rapporterar ett starkt år med EBITDA
1 323 MSEK (föregående år 1 306 MSEK).
Volymerna låg under året på samma
nivå som föregående år och marginalerna var överlag goda.

Stena Nordic Recycling Center (SNRC)
utgör navet i den infrastruktur för
industriell materialåtervinning som har
etablerats i koncernen. SNRC har under
året fortsatt att bidra till väsentligt
ökade återvinningsgrader och ett
högre kvalitetsutbyte.

Stena Recycling utsågs till Sveriges
mest hållbara varumärke 2018 i
studien B2B Sustainable Brand Index.
Utnämningen grundas på intervjuer
med beslutsfattare inom stora företag.
Studien genomförs av SB Insight.

I december avyttrade Stena Metall
koncernen Juteskären AB till Stena
Rederi AB. Juteskären AB äger färjan
MV Stena Scandinavica. Försäljningen
av Juteskären AB minskade Stena
Metallkoncernens räntebärande
nettoskuld med 777 MSEK.

I december avyttrade Stena Metall
koncernen även Stena Components
verksamhet i Molkom.
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Meyer Werft i finska Åbo är en av de industriella
kunderna där Stena Recycling varje år tar hand om
flera tusen ton spillmaterial av järn och andra
metaller. Materialet återvinns och blir ny råvara.

VÅ R A V E R K S A M H E T E R
STENA RECYCLING

STENA OIL

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 och metaller, plast
och papper, säljs sedan vidare och blir insatsvaror i
nya produkter. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Italien. Därutöver återvinns även material från ett flertal andra
länder i Europa.

Stena Oil är Skandinaviens ledande leverantör av
bunkerolja och marina helhetslösningar till fartyg i
Skagerrak, Kattegatt och Nordsjöområdet. Med egen
tradingavdelning och tillgång till flera långtidskontrakterade bunkerfartyg möjliggörs effektiva leveranser
dygnet runt. Stena Oil erbjuder också hämtning av
spolvatten i samband med leverans av bunkerolja.
Spolvattnet renas av Stena Recycling för att sedan
gå tillbaka till naturen.
STENA METAL INC.

STENA ALUMINIUM

Stena Aluminium är Nordens ledande producent av
aluminium genom återvinning. Därutöver erbjuds
även teknisk support, rådgivning och utbildningar
inom metallurgi, konstruktion och hållbara affärslösningar. Kunderna utgörs främst av gjuterier i norra
Europa och bland slutkunderna återfinns aktörer
inom fordon- och flygindustrin. Verksamheten
bedrivs i Älmhult med ett säljkontor i danska
Kolding.

Stena Metal Inc. bedriver internationell handel med
skrot, tackjärn, järnsvamp, färdiga stålprodukter och
petroleumkoks. Råvarorna som säljs kommer från
leverantörer runt om i världen. Huvudkontoret ligger
i Southport, Connecticut, USA.
STENA METALL FINANS

Stena Metall Finans huvudsakliga ansvarsområden är
förvaltning, utveckling och hantering av koncernens
kassaflöde och finansiella risker. Verksamheten
bedrivs från kontoren i Göteborg och Zug (Schweiz).

STENA STÅL

Stena Stål är en rikstäckande stålleverantör med
lager, produktion och försäljning på 14 platser i Sverige
och en i norska Moss. 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 stålprodukter utifrån kundspecifika behov.

NEW VENTURES

New Ventures har som uppdrag att identifiera och
utveckla nya affärsområden. Det kan vara befintliga
problem som behöver lösas, ett kundbehov som
k räver ett helt nytt grepp eller en affärsidé som inte
har utrymme att utvecklas inom något av våra
affärsdrivande bolag.

STENA COMPONENTS

Stena Components erbjuder avancerad verkstadskompetens och kundanpassade stålkomponenter för
nordisk industri. I nära samarbete med kunderna
utvecklas kontinuerligt tillverkningsprocesser och
tjänster för att på bästa sätt kunna möta marknadens
utmaningar.
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V D - K O M M E N TA R
Stena Metallkoncernen är Nordens ledande återvinningsföretag.
Verksamhetsåret 2018/2019 präglades av fortsatt tillväxt och satsning
på nya återvinningslösningar. Marknaden präglades av ökad volatilitet
och osäkerhet. Resultatet före skatt blev 1 004 MSEK.

Verksamhetsåret 2018/2019 har präglats av en orolig
omvärld där den allmänna osäkerheten skapat ett
alltmer kortsiktigt beteende som i sig driver på den
konjunkturella avmattningen. Marknadsförutsättningarna har varit mycket växlande för huvuddelen av
våra verksamheter. Prisrörelserna på råvarumarknaderna har varit stora under året. Den pessimistiska
marknadsbilden har förstärkts under verksamhetsårets senare del med relativt stora prisfall som följd.
Kina har som ett led i att förbättra miljön infört en
mycket strikt importpolicy som medfört att landet
på drygt ett år gått från att vara världens största
importör av blandade avfallsslag av papper, plast och
metaller till att vara stängt för denna import. Detta
har orsakat ett kraftigt ökat utbud i resten av världen
av dessa material för återvinning, vilket pressat
priserna rejält.
Samtidigt som de volatila marknadsförutsätt
ningarna varit en utmaning för alla, så har vi fortsatt
utveckla vår verksamhet på ett positivt sätt.
Med en kombination av ett kontinuerligt
förbättringsarbete och fokuserade investeringar
fortsätter vi att växa. Jag är imponerad av det
engagemang och affärsmannaskap som visats
genom hela koncernen under året. Det är ett bevis
på att ett tydligt delegerat mandat till rätt människor
med rätt kompetens kan skapa framgång även i mer
utmanande tider.
Jag är speciellt nöjd med kvaliteten och kreativi
teten i vårt resultatorienterade affärsmannaskap,
vilket genererar många nya värdeskapande projekt
och samarbeten.
Stena Recycling visar en fortsatt mycket positiv
utveckling. Som Nordens ledande återvinningsföretag
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fortsätter vi att flytta fram våra positioner på marknaden parallellt med att vi fortsätter att investera i
nya lösningar för att ytterligare öka förädlingsgraden i
vår återvinning. Vårt stora nätverk av filialer nära våra
kunder utgör en solid grund för Stena Recyclings goda
tillväxt. Drygt 170 filialer som sammanlänkas via en
allt effektivare logistik med regionala såväl som mer
centrala produktionsenheter fortsätter skapa nya
spännande lösningar för våra kunder såväl som för
oss själva. Stena Nordic Recycling Center (SNRC)
utgör navet i den infrastruktur för industriell material
återvinning som vi etablerat i koncernen och SNRC
har fortsatt bidragit till väsentligt ökade återvinningsgrader och ett högre kvalitetsutbyte. Vi fortsätter
investera i SNRC och har utöver produktivitetshöjande
förbättringar i existerande linjer startat fyra nya
återvinningsprocesser under verksamhetsåret. Glädjande är också att vi tillsammans med flertalet kunder
inlett djupare samarbeten för att tillsammans söka
hitta nya, hållbara lösningar. Med dessa fokuserade,
värdeskapande projekt skapas riktigt spännande cirkulära lösningar till gagn för alla parter. Utnämningen
av Stena Recycling som Sveriges mest hållbara varumärke (B2B) 2018 var ett glädjande bevis på att vi är
på rätt väg.
På en allt kärvare marknad förstärkte Stena
Aluminium sin starka marknadsposition under året.
Under året avyttrades Stena Components
verksamhet i Molkom för att skapa fullt fokus på
förbättringsarbetet i huvudanläggningen i Nybro.
I en successivt svagare marknad fortsätter
Stena Stål göra mer möjligt via ett kundnära
förbättringsarbete med fokus på kvalitet och
effektivitet.

Stena Oil levererar ett förbättrat resultat och har
stärkt sin ställning som den ledande, kvalitetssäkrade
leverantören på den skandinaviska marknaden.
Stena Metall Finans visar ett mycket gott resultat
för året samtidigt som man levererar ett fortsatt
mycket starkt stöd till våra övriga verksamheter vad
avser cash management och riskfrågor och därmed
bidrager till en totalt sett god finansiell disciplin i
Stena Metallkoncernen.
Vi lägger stort fokus vid forskning och utveckling.
Vid sidan av vår egen R&D-enhet jobbar vi i nära
samverkan med flertalet universitet och högskolor för
att söka nya återvinningslösningar. På SNRC har vi
skapat Stena Recycling Lab, en testarena för ny

Fragmenterat järnskrot lastas på fartyg i Halmstad Hamn för export till stålverk i Turkiet.

återvinningsteknik och utveckling av nya, hållbara
produkter. Denna mötesplats för entreprenörer,
forskare, studenter och företag fungerar som en
katalysator för innovation och utveckling inom
återvinningsområdet. Två av de områden som är i
fokus är ”automation för förbättrad återvinning och
säkrare arbetsmiljö” samt att skapa nya produkter av
komplicerade avfallstyper.
Genom vårt verksamhetsområde New Ventures
har vi en bra kanal för att omsätta nya idéer till nya
affärslösningar. Under året har vi bl a lanserat flera
nya byggprodukter tillverkade av återvunnet material
samt en digital plattform för att öka återanvänd
ningen av vitvaror som dessutom resulterade i
utmärkelsen ”Årets nytänkare inom fastighets
branschen 2019” av Öresundsinstitutet (Sverige).
Återvinning av lithium-jonbatterier är ett annat
fokusområde där vi i nära samarbete med
fordonsindustrin vill ligga i framkant. Samtidigt som
vi, bl a genom forskning, söker nya och bättre
återvinningslösningar för batterier har vi tecknat avtal
med flertalet fordonstillverkare för hantering av
lithium-jonbatterier där vi, utöver återvinning, i ett
första steg introducerar återanvändningslösningar
där de första installationerna av sk energilager sker
under innevarande verksamhetsår.
Det finns en stabil grund i vårt samlade
affärsmannaskap. Samtidigt som vårt ständiga
förbättringsarbete med full kraft verkar inom alla våra
verksamheter vill vi fortsätta växa. Med fokus på
effektivt utnyttjande av våra egna såväl som våra
partners resurser ser vi goda tillväxtmöjligheter för
huvuddelen av våra verksamheter.

I skrivande stund fortsätter konjunkturen att försvagas. Situationen på råvarumarknaderna har förvärrats
under hösten och läget ser ut att bestå minst året ut
och kanske en bit in på nästa kalenderår. Stora prisrörelser och perioder av ökad marknadsoro utgör 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. Om nuvarande marknadsförutsättningar består blir det dock svårare att försvara
det gångna årets fina resultat.

” J A G Ä R S P E C I E L LT N Ö J D
M E D K VA L I T E T E N O C H
K R E AT I V I T E T E N I VÅ R T
R E S U LTAT O R I E N T E R A D E
A F F Ä R S M A N N A S K A P, V I L K E T
G E N E R E R A R M Å N G A N YA
VÄ R D E S K A P A N D E P R O J E K T
O C H S A M A R B E T E N .”

Anders Jansson
Göteborg, oktober 2019

13

O M VÄ R L D

MARKNAD I FÖRÄNDRING
G E R N YA M Ö J L I G H E T E R
Förändringstakten på samtliga Stena Metalls marknader är hög. Nya kundbehov,
förändrade regelverk, ny teknik och snabb digitalisering förändrar förutsättningarna
för v erksamheten. Utvecklingen påverkar erbjudanden, affärsmodeller och interna
processer. Den medför stora möjligheter – men också utmaningar.
För att kunna möta morgondagens behov och efterfrågan ställs stora krav
på förståelse av omvärlden, hur den förändras och hur förändringarna påverkar
Stena Metall. Genom att ha ett stort kundfokus och ett proaktivt förhållningssätt
kan Stena Metall ta tillvara på m
 öjligheter och utveckla nya affärslösningar
– väl anpassade för de nya förutsättningarna.

GLOBALA TRENDER

Klimatf örändringar &
resursknapphet
Digitalisering
& teknisk
utveckling
Förändringar i
lagstiftning

R E S U LTAT

Ökad efterfrågan
på hållbara lösningar
för en cirkulär ekonomi
Ökat behov av samarbete
och innovation
Minskad förutsägbarhet

Tullar, handelshinder & nya
importregler
Befolkningst illväxt
& urbanisering

Se förklarande texter till modellen på sidorna 16–21.
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S Å S K A PA R S T E N A
M E TA L L VÄ R D E

Stort fokus
på värdeskapande
För kund, kundens kund
och samhället i stort

Kontinuerliga investeringar
i erbjudandet
Samarbeten &
partnerskap
Delegerat
affärsmannaskap
Tydliga
värderingar

Digitalisering och robotisering är en av de stora
globala trenderna, vid sidan av bland annat nya
utmaningar i den internationella handeln.
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O M VÄ R L D

GLOBALA TRENDER
Marknaden för Stena Metall påverkas i hög utsträckning av flera större trender i omvärlden.
Till de främsta hör den pågående klimatförändringen, förändringar i lagstiftning, ökande
geopolitisk instabilitet samt en omfattande och snabb digitalisering.
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
OCH RESURSKNAPPHET

TULLAR, HANDELSHINDER OCH
FÖRÄNDRADE IMPORTREGLER

BEFOLKNINGSTILLVÄXT
OCH URBANISERING

Klimatförändringarna och dess konsekvenser är en av samtidens största
utmaningar. För att bromsa den negativa spiralen krävs en minskad användning av fossila bränslen och ett överlag
effektivare utnyttjande av resurser. En
allt större kunskap om vilka direkta och
indirekta effekter resursanvändningen
har på klimatet främjar användningen
av hållbara, återvunna, material och
stödjer en övergång till cirkulära lösningar. Samtidigt riskerar nya tekniska
lösningar medföra brist på vissa råvaror. Detta gäller till exempel kobolt och
vissa sällsynta jordartsmetaller som
bland annat används i batterier och
elektronik.

Osäkerhet kring Storbritanniens
utträde ur EU och ökade handels
politiska spänningar mellan USA, EU
och Kina har under senare tid resulterat
i införande av, eller hot om, tullar och
andra typer av handelshinder. Dessa
har, eller kan komma att, påverka
marknaden för ett stort antal varor,
bland annat metaller och andra råvaror.
Till de enskilda åtgärder som i hög
utsträckning kommit att påverka de
globala flödena av material för åter
vinning hör Kinas införande av avsevärt
hårdare regler för import av olika
typer av avfall. Kina stod tidigare
för cirka 50 procent av den globala
återvinningskapaciteten när det
gäller plast, och de nya reglerna har
medfört ett stort överskott på
material i såväl Europa som USA.
Med krympande möjligheter att
exportera till Asien behöver kapaciteten i övriga världen nu byggas ut
kraftigt för att nå satta återvinningsmål.

Enligt FNs beräkningar väntas befolkningen på jorden år 2050 uppgå till
cirka 10 miljarder, varav cirka två tredjedelar väntas leva i städer. Utvecklingen
kommer medföra en fortsatt ökande
efterfrågan på stål, aluminium, plast
och andra konstruktionsmaterial. En
växande global befolkning och ekonomi
innebär att fler personer måste dela på
jordens resurser. Det kräver i sin tur en
fortsatt omställning till effektivare
resursanvändning och fler cirkulära
lösningar för material.

DIGITALISERING OCH SNABB
TEKNISK UTVECKLING

Den snabba digitaliseringen och tekniska utvecklingen har stor påverkan på
samhällen, företag och enskilda individer. Ökad transparens, snabbare informationsflöden, 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.
FÖRÄNDRINGAR I LAGSTIFTNING

På såväl nationell nivå som inom EU
pågår en översyn och anpassning av
regelverk i syfte att stödja övergången
mot en mer cirkulär ekonomi. Till de
mer centrala delarna i EU-ländernas
gemensamma handlingsplan hör den
reviderade så kallade avfallsplanen,
med det övergripande målet att minska
avfallsmängderna, öka återvinningen
och återanvändningen av produkter
och komponenter – samt även förbättra avfallshanteringen. Därutöver
pågår arbetet med implementeringen
av en ny gemensam plaststrategi, som
bland annat anger att alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara
och att hälften av allt plastavfall ska
återvinnas senast 2030.

Inom EU bedrivs ett omfattande arbete för att stödja övergången till en mer cirkulär ekonomi.
Samtidigt bidrar Storbritanniens planerade utträde ur EU till osäkerhet på marknaden.
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S Å M Ö T E R S T E N A M E TA L L U T V E C K L I N G E N
Utvecklingen i omvärlden påverkar Stena Metalls marknader på flera olika sätt. Utöver en
ökande efterfrågan på hållbara och cirkulära lösningar bidrar den även till ett ökat behov av
samarbete och innovation och en generellt minskad förutsägbarhet kring framtiden.
ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ
HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR
EN CIRKULÄR EKONOMI

Den ökade medvetenheten om pågående klimatförändringar och andra miljörelaterade utmaningar har medfört
en kraftigt ökad efterfrågan på lösningar som bidrar till ett effektivare
resursutnyttjande och stödjer övergången mot en mer cirkulär ekonomi.
Utvecklingen märks bland såväl företag
som slutkonsumenter – och stärks
dessutom av nya lagar och regelverk.
Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle och potentialen att
ersätta nyproducerade råvaror med
återvunna är betydande. En effektiv
resursanvändning och ökad återvinning
är en nödvändighet för att skapa hållbara förutsättningar för en växande
befolkningen och samtidigt minska
klimatpåverkan.
Stena Metalls förhållningssätt
• Stort fokus på värdeskapande,
cirkulära lösningar – för kunder,
kundernas kunder och samhället i stort
•S
 tora satsningar på återvinning
av plast
• Nytt materialcentrum för batterier
• Ett växande erbjudande inom design
och resource management
• Produktion av aluminium ur
återvunnen råvara
• Höga ambitioner i hållbarhetsarbetet

ÖKAT BEHOV AV SAMARBETE
OCH INNOVATION

För att ställa om till en mer cirkulär
ekonomi krävs en ökad grad av samarbete och partnerskap, dels mellan de
olika aktörerna i värdekedjan men
också mellan det privata näringslivet,
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, transparens
och samarbetsformer.
Stena Metalls förhållningssätt
• Nära samarbeten och gemensamma
utvecklingsprojekt med kunder och
partners
• Omfattande och breda forsknings
program tillsammans med högskolor
och universitet
• L ansering av hållbarhetsinitiativet
Circular Initiative
• Deltagandet i nationella och internationella forum och expertgrupper
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MINSKAD FÖRUTSÄGBARHET

Snabb teknisk utveckling, stora förändringar i konsumtionsmönster, geopolitisk instabilitet och en ökad regelbörda
minskar förutsägbarheten och försvårar möjligheten till långsiktig planering.
Förmåga och kapacitet att snabbt
ställa om blir därmed allt viktigare –
inte minst för större företag. Förändringarna ställer stora krav på ett
anpassat ledarskap, stort fokus på
lärande, tydliga värderingar och ett
kontinuerligt säkerställande av rätt
kompetenser.
Stena Metalls förhållningssätt
• Fortlöpande kompetensutveckling
och kompetensväxling
• Stort fokus på ledarskap
• Ett tydligt delegerat, lokalt affärsmannaskap
• En stark företagskultur och en
gemensam värdegrund
• Kontinuerlig dialog med kunder,
branschorganisationer, politiker och
andra intressenter
• Stort fokus på optimering och effektivisering av interna processer, bl a
genom investeringar i digitala initiativ
och automatisering

” FÖRÄNDRINGARNA
S TÄ L L E R S T O R A K R AV P Å
E T T A N P A S S AT L E D A R S K A P,
S TO R T FO K U S PÅ L Ä R A N DE ,
T Y D L I G A VÄ R D E R I N G A R
O C H E T T KO NTIN U ERLI G T
S Ä K E R S TÄ L L A N D E AV R ÄT T
K O M P E T E N S E R .”
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A N S VA R S F U L LT
VÄ R D E S K A PA N D E
Grunden för Stena Metalls värdeskapande utgörs av starka, konkurrenskraftiga erbjudanden.
Utifrån smarta, kundanpassade lösningar, ett stort fokus på innovation och god intern
kontroll skapas värden för såväl kunder som kundernas kunder – men också ägare,
leverantörer, medarbetare och samhället i stort. På följande sidor beskrivs värdeskapandet
inom koncernens olika verksamheter.

Viktoria Fagerfjäll, Head of Digital Innovation Stena Metall, i diskussion med Michael Södergren,
Produktion- och underhållschef och Clas Tengström, VD, på verkstadsföretaget Tonsjö. I ett
digitalt innovationsprojekt undersöks hur produktionsdata kan användas för att förutse när
företagets olika avfallskärl behöver tömmas.
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O M VÄ R L D S FA K T O R E R

VÅ R A F FÄ R S M O D E L L

S K A PAT VÄ R D E

01

ÄGARE
Re sult at före skat t
1 00 4 MSEK

K limat för ändringar
& re sur sk napphet

Digit alisering &
tek nisk ut veck ling

För ändringar i
lags tif tning

T jäns ter
inom de sign
och re source
management

Handel med
r åvaror – nya och
åter vunna

Re sur shantering
(åter vinning &
åter användning )

Stor t fok us på
värde skapande

Kontinuerliga inve s teringar
i erbjudandet

RESURSER
S amarbeten &
par tner skap
Naturre sur ser

KUNDER
Ef fek tivare och mer
hållbar a proce s ser,
värde skapande
r åvaror

03

Tullar, handel shinder
& nya impor tregler

B efolk nings tillvä x t &
urbanisering

02

Deleger at
af f är smanna skap

F inansiella re sur ser
Tydliga
värderingar
Mänsk liga re sur ser

SAMHÄLLE
Arbet s tillf ällen ,
tillvar at agande av
re sur ser, minskad
miljöpåverkan

04

MEDARBETARE
L ön , kompetens
ut veck ling , pensions
inbet alningar

05

LEVERANTÖRER
Er sät tning för varor
och tjäns ter

KO N T I N U E R L I G A I N V E S T E R I N G A R
I VERKSAMHETEN
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N AV E T I D E N C I R K U L Ä R A
R ÅVA R U F Ö R S Ö R J N I N G E N
Fokus under året låg fortsatt på utveckling av tjänster som skapar värde i flera led
– för kunderna och kundernas kunder men också för samhället i stort. Genom investeringar
i ny teknik, ett överlag proaktivt förhållningssätt och fördjupade samarbeten med
kunder och partners bidrar Stena Recycling till ett bättre resursutnyttjande,
kostnadsbesparingar och en minskad klimat- och miljöpåverkan.
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Efterfrågan på Stena Recyclings lösningar och
tjänster fortsatte under det gångna året att öka.
Utvecklingen märktes i form av ökade volymer, men
också genom ett ökat intresse för skräddarsydda helhetslösningar och resursoptimering av hela produktionsprocesser. Tillväxten var god inom de flesta råvaruområden, och särskilt hög när det gäller lösningar
för återvinning av plast.
VIKTIG DEL I KUNDERNAS HÅLLBARHETSARBETE

Intresset för hållbarhet och lösningar som bidrar till en
hållbar utveckling har under senare år ökat kraftigt.
Hanteringen av resurser och avfall utgör en viktig del i
tillverkande företags totala miljöpåverkan, och en
optimerad användning bidrar till såväl ökad lönsamhet
som minskad negativ miljöpåverkan.
Ett exempel är Nordsjaellands Metalstöberi i
Danmark som genom samarbete med Stena
Recycling ökat sin återvinningsgrad från 8 till mer än
90 procent de senaste tre åren. En del i förklaringen
är att 300 ton gjuterisand som varje år tidigare lades
på deponi, idag används som råvara i ny asfalt. Ett
annat exempel är en nytt sätt att hantera lösningsmedel på Volvo Lastvagnar i Umeå, norra Sverige.
Med effektivare hantering sparas såväl interna som
externa transporter, samtidigt som företaget numera
får ersättning för avfallet istället för att betala för att
bli av med det.
Stena Recycling fortsatte under året att spela en
viktig och central roll i omställningen mot en mer
cirkulär ekonomi, där stora mängder avfall samlas in,
förädlas och sedan levereras tillbaka till industrin i
form av ny, återvunnen råvara. Potentialen att ersätta
nyproducerade råvaror med återvunna är betydande.
För att skapa bästa möjliga förutsättningarna för en
effektiv resurshantering krävs dock genomtänkta processer redan i produktutvecklingens tidiga faser.
Under året fördjupades erbjudandet av tjänster som
hjälper kunderna att ta ett större grepp om hela
resurshanteringsprocessen. Snabb teknisk utveckling,
inte minst digitalisering och automation, skapar här
helt nya möjligheter. Tjänsterna, som ryms inom konceptet Stena Resource Management, hjälper kunderna
att optimera resurshanteringen genom hela produktionsprocessen – från produktion till återvinning eller
återanvändning. Genomlysningen gör det möjligt att
realisera dolda värden i form av bland annat arbetsmiljöförbättringar, tidsbesparingar, minskat spill, färre
transporter och frigörande av värdefulla ytor.
Även tjänsten Design för återvinning fortsatte under
året att utvecklas. Stena Recycling bistår här med

kunskap som gör det möjligt att utforma och designa
produkter på ett sätt som optimerar dem ur ett hållbarhets- och återvinningsperspektiv.
STORA SATSNINGAR PÅ ÅTERVUNNEN PLAST

Under året fortsatte satsningarna på återvinning av
plast. Vid Stena Nordic Recycling Center i Halmstad
påbörjades under året till exempel en satsning som
kommer ge möjlighet att omvandla två sorters plastkvaliteter till nya plastråvaror. Intresset för återvunnen plast har under senare år ökat kraftigt. Till drivkrafterna hör en kraftigt ökad efterfrågan på plaster
överlag i kombination med en ökad medvetenhet
bland kunder och slutkonsumenter om plastens
påverkan på miljön – men också hårdare lagkrav och
nya tekniska möjligheter att återvinna plast.
LEDANDE ÅTERVINNARE
AV ELEKTRONIKPRODUKTER

Mängden elektronikavfall har under senare år ökat
kraftigt. Elektronikavfallet innehåller ofta en mängd
ädelmetaller och material som kan användas till nya
produkter efter återvinning. Stena Recycling stärkte
under året positionen som en av Europas ledande
återvinnare av elektronikprodukter. Verksamheten
bedrevs tidigare i systerbolaget Stena Technoworld,
men är sedan 1 september 2018 integrerad i Stena
Recycling.
Tillsammans med producenter och andra aktörer
i Europa fortsatte arbetet med att säkerställa att
elektronikavfallet kommer in i rätt avfallsflöden.
Även graden av återanvändning fortsatte att öka, inte
minst vad gäller återbruk av LCD-skärmar, processorer och batterier. Genom avtal med en extern part
säkerställs att all data rensas från produkterna på ett
tillförlitligt sätt.
STOR POTENTIAL FÖR FORTSATT TILLVÄXT

Efterfrågan på hållbara återvinningslösningar väntas
fortsätta att öka och Stena Recyclings mål är att fortsätta växa. Inte minst gäller detta på marknader
utanför Sverige. Till särskilda tillväxtområden hör
fortsatta satsningar på bland annat plast- och elektronikavfall.
Den nya organisation som trädde i kraft 1 september 2019, som bland annat innebar att Stena
Recycling stärker förutsättningarna när det gäller
samverkan kring större investeringar, specifik
branschkompetens och utbildningsprogram. Det
lokala affärsmannaskapet kommer dock även fortsättningsvis vara starkt.

Ledande inom resurshantering
Stena Recycling är en av Europas ledande
aktörer inom resurshantering. Varje år återvinns nästan sex miljoner ton material från
över 100 000 kunder i olika branscher. Ur en
mängd olika typer av avfall och uttjänta
produkter återvinns material som järn och
metaller, plast, papper. Det som inte kan
återvinnas eller återanvändas, exempelvis
farliga ämnen, oskadliggörs på ett säkert
sätt. De återvunna råvarorna säljs sedan
vidare och blir insatsvaror i nya produkter.
Genom samarbeten med stålverk, gjuterier,
smältverk, pappersbruk och råvaruinköpare
över hela världen säkerställs en god avsättning av materialet.
Utöver återvinning erbjuder Stena
Recycling även ett brett spann av kvalificerade tjänster inom material- och resurshantering, internlogistik, utbildning, statistik och säkerhetsrådgivning.

Omfattande forskning och utveckling
Snabb teknisk utveckling i kombination med
förändrade konsumtionsbeteenden och ny
lagstiftning ställer stora krav på ständig
utveckling av nya, hållbara återvinnings
metoder, bland annat inom plaståtervinning.
Stena Recycling lägger omfattande resurser
på forskning och utveckling. Projekten
bedrivs i nära samarbete med kunder,
universitet och högskolor samt andra
forskningsinstitut.

Emballageplast från industrin utgör huvuddelen av
råvaran i Stena Recyclings återvinning av mjukplast i
Halmstad. Slutresultatet är de plastpellets som syns
i den lilla bilden. Dessa pellets används som råvara
vid tillverkning av nya plastpåsar och plastfilm.
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SV E R I G E
För Stena Recycling Sverige präglades det
gångna året av fortsatt arbete med att förbättra återvinningsprocesserna och därigenom uppnå renare råvaror. Ett stort intresse
för resursanvändning, återvinning och återvunna material från såväl kunder som kundernas kunder bidrog till att utveckla verksamheten
och erbjudandet.
Stort fokus låg under året på fortsatt utveckling av
Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Anläggningen utgör
navet i den svenska verksamheten och tar även emot avfall från
övriga marknader där Stena Recycling är verksamt. Till de större
satsningarna hörde investeringar i nya anläggningar för återvinning av både mjuk- och hårdplaster samt även ökad kapacitet
för kabelgranulering. Därutöver påbörjades även etableringen
av ett battericentrum.
Under året ingicks flera nya samarbeten. Bland annat ska
Stena Recycling leverera plastpellets baserad på återvunnen
plast till Trioplast, en av Europas ledande aktörer inom förpack-

ningslösningar baserade på polyetenfilm. Samtidigt fortsatte utvecklingen av nya cirkulära
lösningar tillsammans med bland annat Volvo
Cars, SKF och Electrolux.
I Jönköping etablerades ett nytt aluminiumcenter som gör det möjligt att sortera ut mer
högkvalitativt aluminium. Detta levereras sedan
till samarbetspartnern Hydros smältverk utanför
Vetlanda.
Under året slogs verksamheterna i Karlshamn och Olofström
samman och flyttade in i en ny anläggning i Karlshamn. Den nya
anläggningen gör det möjligt att ta emot större volymer och fler
materialslag, vilket stärker och breddar erbjudande för kunder i
Blekinge.
I studien Sustainable Brand Index utsågs Stena Recycling
under året till Sveriges mest hållbara varumärke. Sustainable
Brand Index är Nordens största oberoende varumärkesstudie
inom hållbarhet.

Ett interaktivt moment
under Circular Initiative som
arrangerades i Stockholm i juni.

T YS K L A N D
Stort fokus låg under året på att säkerställa produktionsstabilitet. Arbetet har varit framgångsrikt och resulterat i
ökat kapacitetsutnyttjande i befintliga anläggningar.
Utvecklingen märktes i form av ökade volymer från såväl
befintliga som nya kunder.
Samarbetet med ett antal ledande kylskåpsproducenter
intensifierades ytterligare under året. 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 åter
vinnas och återanvändas.
Danmarks miljöminister Jacob Elleman-Jensen besökte
anläggningen i Grenå i november och Roskilde i januari.

Stena Recycling i Tyskland är ledande
på återvinning av kylmöbler.

DA N M A R K
Stena Recycling i Danmark fortsatte under det gångna
året arbetet med att stärka verksamheten. Stort fokus låg
på att utveckla erbjudandet till att omfatta tjänster som
hjälper kunderna att optimera alla steg i resurshanteringen, från design och produktion till återvinning och
återanvändning. Till de större satsningarna hörde även
investeringar i ny teknik som möjliggör bättre och ökad
återvinning av plast och elektronik.
Intresset för hållbarhet och lösningar som möjliggör
ökad cirkuläritet har under senare år ökat kraftigt. Stena
Recycling i Danmark deltar som en av 21 utvalda
verksamheter inom dansk industri i projekt kring FN:s
globala hållbarhetsmål. Projektet fortsatte under året att
generera stor uppmärksamhet från såväl potentiella
kunder som media och andra intressenter.
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NORGE
Stena Recycling Norge fortsätter att växa och ta
marknadsandelar. Den norska verksamheten har
under lång tid haft en ledande ställning när det
gäller återvinning från offshoreindustrin – med
särskilt fokus på att öka graden av återanvändning
vid rivning av uttjänta anläggningar. Utifrån denna
position har verksamheten och kundbasen under
senare år breddats till att idag omfatta ett brett
spektrum av kunder inom flera olika branscher.
Under året förnyades kontraktet med Oslo
Lufthavn. Upphandlingen vanns i hård konkurrens,
där möjligheten att erbjuda transporter med eldrivna lastbilar utgjorde en viktig faktor. De eldrivna lastbilarna på 50 ton används sedan tidigare med stor framgång även för andra kunder i
Osloregionen. Till andra stora projekt hör återvinning av material till följd av Statnetts investering i
ett nytt elnät på Sörlandet. I samband med detta
kommer det tidigare elnätet rivas. Stena
Recyclings uppdrag består här i att återvinna
stora mängder stål, järn och aluminium.
Stor kraft lades under året på att ytterligare
öka effektiviteten i såväl produktion som försäljning. Arbetet tar avstamp i de koncerngemensamma lean-programmen Stena Way of Production (SWOP) och Stena Way of Sales (SWOS).

Demontering av delar av en
oljerigg på Stena Recyclings
anläggning i Stavanger.

POLEN

I TA L I E N

I Polen fortsatte under året efterfrågan på mer komplexa återvinnings- och avfallshanteringstjänster att
öka. Utvecklingen drivs huvudsakligen av ett kraftigt
ökat intresse för hållbarhetsfrågor inom såväl industri
som bland slutkonsumenter. Därutöver driver även
strängare lagkrav vad gäller avfallshanteringsprocesser och lagerhållning av avfall ytterligare på efterfrågan av en mer professionell hantering.
I nära samarbete med kunderna bedrevs under året
ett aktivt arbete för att åstadkomma en förflyttning i
avfallshierarkin, och därigenom skapa nya värden.
Inte minst fortsatte utvecklingen av erbjudandet inom
elektronikåtervinning, bland annat genom investering
i en ny anläggning för återvinning av ädelmetaller
(PMR).

Stena Recycling Italien visade en positiv utveckling
under året, med väsentligt ökade volymer och en
överlag stärkt marknadsposition. Huvudfokus under
året låg på fortsatt integration av den verksamhet
som tidigare förvärvats utanför Modena. Förvärvet
har resulterat i en ökad marknadsnärvaro och ett
bredare kunderbjudande, främst för kunder i norra
och mellersta delen av Italien. Integrationen har
gett stora fördelar i form av både ökad kapacitet
och intern effektivitet. Till fördelarna hör bland
annat en betydligt högre kapacitet när det gäller
återvinning av elektronik och ädelmetaller (PMR).
Under året certifierades Stena Recycling Italien
enligt ISO 9001, 14001 och 18001. Samtidigt reviderades verksamheten i enlighet med Clearing House
Cenelec. Insatserna syftar till att säkerställa en
korrekt WEEE-behandling, inklusive aspekter som
rör hälsa och säkerhet, kvalitet och miljö.

Pappershantering på Stena Recyclings
anläggning i Warszawa.

FI N L A N D

I samarbete med kommunala HSY återvinner Stena
Recycling metaller, batterier och farligt avfall från
invånarna i Helsingforsregionen. Bilden är från en
kommunal återvinningsstation.

Trots stora utmaningar i form av svag inhemsk ekonomi,
fallande priser på råvaror och en sträng vinter stärktes
Stena Recyclings position i Finland under det gångna året.
Såväl volymer som marknadsandelar ökade.
I fokus stod annars ett omfattande och intensivt
arbete med att etablera en ny organisation och implementera nya, enhetliga processer – präglade av ett delegerat lokalt affärsmannaskap. Sammantaget kommer
detta resultera i stärkta kunderbjudanden.
Verksamheten i Finland har historiskt varit fokuserad
på återvinning av järn och metall. Målet framöver är att
bredda och diversifiera erbjudandet, inte minst inom
områdena farligt avfall och elektronik. Samtidigt ska närvaron i huvudstadsregionen stärkas, bland annat genom
investeringar i kompletterande anläggningar.

Khalad Abdelghani, en av
medarbetarna som arbetar
med förbehandling och
sanering av elektronik på
Stena Recycling i Angiari.
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L E D A N D E I N O M ÅT E R V I N N I N G
AV A L U M I N I U M
För Stena Aluminium präglades det gångna året av fortsatt utveckling av
lösningar som möjliggör cirkulära processer. Stort fokus låg även på att
fortsätta utvecklingen av befintliga och nya kundsamarbeten, i syfte att
möjliggöra en ökad användning av 100 procent återvunnen aluminium i
komponenter för såväl fordonsindustrin som andra industrier.

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 cirka 95 procent. Aluminium
kan i princip återvinnas hur många gånger som helst utan att det förlorar sina egenskaper. I bilden syns Aura Popescu, ansvarig för
indirekt inköp, i Stena Aluminiums lager.
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Under året sågs en avmattning i tillväxten inom den globala aluminiumindustrin,
framför allt beroende på lägre efterfrågan från fordons- och elektroniksektorn.
Den långsiktiga trenden för aluminium,
framför allt för återvunnen aluminium är
dock positiv. Aluminium har låg vikt, är
starkt och rostar inte – egenskaper som
efterfrågas av många segment. Dessutom kan aluminium återvinnas oändligt
antal gånger.
CIRKULÄRA PROCESSER OCH
MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP

Vid framställning av återvunnet aluminium genereras saltslagg, bestående av
salt och aluminiumoxid. I samarbete med
en partner återvinner Stena Aluminium
både saltet och aluminiumoxiden. Saltet
går tillbaka in i processen, medan aluminiumoxiden säljs och används som
råvara i andra industriprocesser. Återvinningen av saltslaggen sker i Tyskland.
Tidigare har transporterna skett med
lastbil, men från och med hösten 2018
sker dessa istället med tåg. Förändringen
har inneburit en minskning av transportrelaterade koldioxidutsläpp med cirka 70
procent.
Under året erhöll Stena Aluminium ett
utökat miljötillstånd för att kunna ta
emot restavfall som uppstår vid produktion av jungfruligt aluminium. Målet är att
kunna erbjuda den nordiska primäraluminiumindustrin en miljöriktig, effektiv och
logistisk bra återvinning av restavfall.
FORTSATT ÖKANDE EFTERFRÅGAN PÅ
FLYTANDE ALUMINIUM

Den största delen av den producerade
råvaran levereras som aluminiumtackor,
men Stena Aluminium erbjuder även
aluminium i flytande form. Utöver flera

ekonomiska fördelar för kunden medför
det minskad energiförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Efterfrågan på flytande aluminium har under de senaste
två åren ökat med över 20 procent.
PÅTAGLIGT MINSKAD
ENERGIFÖRBRUKNING

I egen regi och tillsammans med partners
bedrivs ett omfattande arbete som syftar till att säkerställa en effektiv produktion. Det ständiga förbättringsarbetet har
under senare år bland annat bidragit till
en positiv trend vad gäller energiförbrukning per tillverkat ton. Exempelvis var
förbrukningen av el under 2018 cirka 13
procent lägre än under 2016. Under året
antogs även en långsiktig strategi att
arbeta för en utfasning av fossila energikällor.
Leveranserna av smältverkets spillvärme till fjärrvärmesystemet i Älmhult
stoppades under året. Orsaken är att
Stena Aluminium med den svenska tolkningen av EU:s regelverk för utsläppshandel tvingas in i systemet med
utsläppsrätter på grund av spillvärmeleveranserna. Värmeåtervinningen blir
därför en ekonomisk förlust. Bolaget har
under många år försökt få till stånd en
ändring av regelverket, alternativ ett
undantag, utan framgång.
INVESTERING I FORTSATT TILLVÄXT

Stena Aluminiums ambition är att fortsätta växa med sina kunder och även ta
marknadsandelar. Därför beslutades
under året om en betydande uppgradering av produktionsanläggningen i
Älmhult. Projektet, som omfattar både
om- och tillbyggnation, kommer att löpa
över flera år. Ett första steg togs under
sommaren 2019.

Nordens ledande producent av återvunnen aluminiumråvara
Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Genom nära
och långsiktiga samarbeten med kunderna erbjuds högkvalitativa aluminiumlegeringar, framställda i en energieffektiv produktion. Utöver återvunnet aluminium erbjuds även teknisk
support, rådgivning och utbildningar inom metallurgi, konstruktion och hållbara affärslösningar.
Kunderna utgörs huvudsakligen av gjuterier i norra Europa och merparten av det som produceras används till komponenter inom bl. a fordons- och verkstadsindustrin. Verksamheten bedrivs i
Älmhult med ett säljkontor i danska Kolding.

Pressade aluminiumspån från olika industrier är en av råvarorna som
används i Stena Aluminiums produktion av aluminiumlegeringar.
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Tvärsnitt av en HEA-balk, en av
produkterna i Stena Ståls breda sortiment.
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B R E D D AT E R B J U D A N D E
OCH ÖK AD TILLGÄNGLIGHET
För Stena Stål präglades det gångna året av fortsatta satsningar på e-handeln.
Bland annat fortsatte erbjudandet att breddas med nya tjänster. Samtidigt påbörjades
en större satsning i Värnamo, som på sikt kommer medföra än bättre möjligheter
till anpassning av stålprodukter utifrån specifika kundbehov.

Nya Kallebäcks torn i Göteborg är byggt med armering från Stena Stål.

Utvecklingen av Stena Ståls e-handelslösning fortsatte under året, med fler produktkategorier och ökad
funktionalitet. Sedan lanseringen 2017 har antalet
användande kunder ökat kraftigt. Utöver det egna
lagret ges här även direkt tillgång till flera ledande
europeiska samarbetspartners produktkataloger,
vilket sammantaget resulterat i marknadens bredaste
sortiment online.
ÖKADE MÖJLIGHETER TILL KUNDANPASSNING

Under året gjordes en större satsning på försäljningsoch servicecentret i Värnamo, där en stor del av förädlingsarbetet på specialstål görs. Satsningen omfattar investeringar i själva fastigheten men också
uppgradering av produktionslinor och utrustning samt
översyn av processer och arbetsmodeller. Sammantaget kommer åtgärderna resultera i ökad tillgänglighet och ökade möjligheter till kundanpassning av
stålprodukter.
UPPMUNTRA HÅLLBARA KÖPBETEENDEN

Inom Stena Stål bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete.
Ambitionen är att kontinuerligt minska såväl energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser, som

mängden spill och avfall. Under året togs flera steg
framåt inom samtliga områden. Exempelvis tecknades nytt elavtal avseende ursprungsmärkt vattenkraftproducerad el till företagets samtliga fastigheter.
Vidare gick produktionsanläggningen i Västerås över
från olja till fjärrvärme som uppvärmningsmetod.
Utöver ett pågående internt arbete med ständiga
förbättringar arbetar Stena Stål även för att påverka
kunderna till ett mer hållbart köpbeteende. Genom att
uppmuntra till samleveranser vid färre leveranstillfällen går det att optimera transporterna bättre, vilket
möjliggör minskat transportbehov och därmed mindre
utsläpp. I syfte att minimera mängden avfall genomfördes även flera kampanjer avseende optimering och
försäljning av befintliga fixlängder.
VOLATIL MARKNAD

Brett sortiment och hög s ervicegrad
Stena Stål levererar olika typer av stål
produkter till kunder i Sverige och Norge.
Genom nära samarbeten med ledande stålproducenter erbjuds ett brett sortiment
inom bland annat balk, stång, rör, armering,
plåt, rostfritt, aluminium och specialstål.
Kunderna utgörs huvudsakligen av små och
medelstora aktörer inom bygg och industri.
Egna lager och inarbetade logistiklösningar
medför god tillgänglighet och tillförlitliga
leveranser.
Som komplement till grossistverk
samheten utförs även, i egen regi eller tillsammans med partners anpassning och
förbehandling av stålprodukter utifrån
kundspecifika behov. Bland annat utförs
kapning, blästring, målning och slittning.

Den överlag starka konjunkturen har under senare år
medfört en hög efterfrågan på olika typer av stål.
Under det gångna året märktes en avmattning inom
vissa segment, bland annat byggsektorn. Nedgången
sker dock från en hög nivå.
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STENA COMPONENTS

R U S TA R F Ö R
FRAMTIDEN
För Stena Components präglades det gångna året i hög utsträckning av
försäljningen av verksamheten i Molkom, fortsatta satsningar på e-handel
samt investeringar i effektivare produktionsteknik i både plasmaskärning
och maskinbearbetning. S
 ammantaget kommer initiativen möjliggöra ökad
tillgänglighet och än starkare k underbjudanden.
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Till de enskilt större projekten under året hörde produktionen av komponenter till de specialkonstruerade
containrar som ska användas till förvaring av rivningsmaterial från Oskarshamns kärnkraftverk. För
att möta gällande krav och hindra strålning behöver
väggarna vara upp till 15 centimeter tjocka. Hantering
och bearbetning av grovplåt i den dimensionen ställer
stora krav på både kunskap och utrustning.
INVESTERINGAR I PRODUKTIONSOPTIMERING

Som ett led i utvecklingen av Stena Components
avyttrades under året verksamheten i Molkom. Fokus
ligger nu istället på att utveckla och ytterligare stärka
verksamheten i Nybro. Bland annat görs stora

Kundanpassad produktion av industri
komponenter med hög precision är en
hörnpelare i Stena Components verksamhet.

investeringar i ny teknik, inte minst ny och effektivare
plasmaskärning och mer avancerad maskinbearbetning. Genom att öka graden av automation i tillverkningen kan resurser frigöras och användas i mer
komplexa arbetsuppgifter. Det kommer även medföra
ökade möjligheter till produktion av komponenter i
längre serier, primärt åt större kunder inom fordonsoch tillverkningsindustrin.
Digitaliseringen medför även nya möjligheter i
försäljningsledet. Utvecklingen av en webb-baserad
försäljningskanal planeras effektivisera försäljningsprocessen och även ge oss möjligheter till nya kundgrupper. Lanseringen sker under hösten 2019.

Leveranser i alla faser

Licensierad återföräljare av Toolox

Stena Components erbjuder verkstadskompetens på avancerad nivå och kundanpassade stålkomponenter. I nära samarbete
med kunderna bedrivs ett kontinuerligt
utvecklingsarbete av tillverkningsprocesser
och tjänster – allt i syfte att kunna möta
marknadens behov och utmaningar.

Stena Components är den enda licensierade
återförsäljaren av Toolox, ett lättbearbetat
maskin- och verktygsstål som tillverkas av
SSAB. Toolox levereras färdighärdat och
klart att använda, med uppmätta och
garanterade egenskaper. Stena Components och SSAB har ett nära samarbete
kring såväl marknadsföring som teknikutveckling.

Hög leveranssäkerhet
och korta ledtider
Stena Components levererar i alla faser,
från ämne till fullt färdig produkt och
genom hela processen från ritning, produktion och bearbetning till efterbehandling
och distribution. En egen komplett maskinpark med kapacitet för avancerad bearbetning och kundanpassat förädlingsarbete
möjliggör hög leveranssäkerhet och korta
ledtider. Verksamheten bedrivs i Nybro och
kunderna utgörs främst av svensk och
nordisk industri.
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STENA OIL

REDO FÖR IMO 2020
För Stena Oil handlade det gångna året i hög utsträckning om fortsatta f örberedelser
inför det nya internationella svaveldirektiv som träder i kraft 2020. Som ett viktigt
led i detta fortsatte arbetet med den nya terminalen för marina bränslen som
kommer att tas i drift i Fredrikshamn i slutet av 2020.

Ina Berntsson, Matros på bunkerfartyget Fox Sunrise, förbereder för bunkring
av ett fartyg i Karlskronas hamn.
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Det förändrade regelverket medför stora konsekvenser för i princip hela sjöfartsnäringen. Direktivet innebär att gränsen för hur mycket svavel fartygsbränsle
får innehålla sänks från 3,5 procent till 0,5 procent.
För att möta kraven krävs övergång till lågsvavliga
marina bränslen eller användning av alternativa
bränslen (exempelvis LNG eller metanol). Därutöver
öppnar regelverket även upp för att fortsätta använda
bränsle med högre svavelhalt, men då krävs installation av så kallade ”scrubbers” som renar avgaserna.
En absolut merpart av fartygen i världsflottan väntas
gå över på lågsvavliga bränslen.
För bunkerföretag medför den nya lagstiftningen
behov av att säkerställa tillgången till lågsvavliga
alternativ, men också anpassning av processer och
flöden för att kunna hantera ett ökat antal typer av
bränslen. Stena Oil har under senare år bedrivit ett
aktivt arbete i syfte att anpassa verksamheten utifrån
de nya förutsättningarna.

NYTT BUNKERFARTYG UNDER BYGGNATION

Ledande i Europa

Till konsekvenserna av det nya regelverket hör att
bunkerfartygen framöver kommer behöva kunna lasta
fler typer av bunkerbränslen. För att möta detta behov
har Stena Oil kontrakterat in ett nybyggt fartyg som
kommer levereras under våren 2020. Fartyget är
utrustat med 11 lasttankar och två sloptankar, och är
också betydligt större än befintliga fartyg i flottan. Det
kommer därmed kunna erbjuda en högre servicegrad
eftersom det inte behöver gå in till terminal lika ofta.

Stena Oil är norra Europas ledande
leverantör av bunkerolja och marina
helhetslösningar för fartyg i Skagerak,
Kattegat och Nordsjön. Med egen trading
avdelning och tillgång till fem inchartrade
bunkerfartyg möjliggörs effektiva
leveranser dygnet runt.

NY TERMINAL I FREDRIKSHAMN

Under året fortsatte också arbetet med Stena Oils nya
terminal för marina bränslen i Fredrikshamn. Terminalen, som kommer att tas i drift i slutet av 2020, kommer
att vara helt anpassad för det nya svaveldirektivet. 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. Terminalens utformning kommer
medföra en påtagligt ökad flexibilitet och snabbhet i
leveranserna av bränsle till fartyg i Skagerrak och
Kattegatt. Placeringen i Fredrikshamn betyder också
att avståndet till området där de flesta bunkringarna
sker kortas, vilket medför bränslebesparingar och
minskade utsläpp per leverans.
SAMARBETE MED EMSA

Den nya terminalen i Fredrikshamn kommer även att bli
ny bas för Stena Oils uppdrag 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
Baltiska havet. Med utrustningen placerad i Frederikshavn kommer det att gå än snabbare att vara på plats
vid utryckning i de hårt trafikerade vattnen i Skagerrak.

Ett nytt bunkerfartyg, helt anpassat
för det nya svaveldirektivet, kommer
levereras våren 2020.
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Lastning av tackjärn på ett fartyg i Rio de Janeiros hamn.
Produkten kommer från producenter i Minas Gerais i Brasilien
och ska levereras till industrikunder i Taiwan. Leveransen är
ett typexempel på en affär där Stena Metal Inc. har kopplat
ihop säljare och köpare på den globala marknaden.
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LÅNGSIKTIGA,
S TA R K A O C H S TA B I L A
PA R T N E R S K A P
Stena Metal Inc. fortsatte under det gångna året att växa. På vissa
marknader bidrog handelspolitiska beslut till ökad volatilitet men
överlag var marknaden fortsatt relativt stabil.

Stena Metal Inc. såg under året en positiv utveckling
sett till såväl försäljning som lönsamhet. Under året
tillkom ett antal nya, viktiga kunder, men fortfarande
svarar ett relativt litet antal kunder och leverantörer
för huvuddelen av omsättningen. Med flera av dessa
kunder sträcker sig relationerna decennier tillbaka.
Affärsmodellen bygger fortfarande huvudsakligen
på traditionell trading. En allt högre andel av affärerna
sker dock med full transparens mellan köpare och säljare, Stena Metal Inc. hjälper här producenter att ini-

tiera och upprätthålla kontakt med köpare, och tillhandahåller även stöd inom logistik, transport och
finansiering för att förenkla företag mellan parterna.
Kärnverksamheten består av försäljning av tackjärn, främst från leverantörer i Brasilien. Därutöver
säljs även skrot från koncernens skandinaviska bolag
genom samarbete med Stena Metal International.
Merparten av kunderna återfinns i Sydostasien och
Nordamerika, men Stena Metal Inc. gör även affärer i
Europa och Latinamerika.

Internationell handel
Stena Metal Inc. är Stena Metalls internationella handelsföretag. Huvudkontoret är
beläget i Southport, Connecticut, USA.
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S T E N A M E TA L L F I N A N S

S Ä K E R S TÄ L L E R KO N C E R N E N S
L ÅNGSIK TIGA FINANSIERING
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 kassaflöde och finansiella risker.

Stena Metallkoncernens externa finansiering sker via
obligationsmarknaden och banksystemet. Under
verksamhetsåret har en outnyttjad syndikerad revolverande kreditfacilitet om 1 000 MSEK förlängts.
Kreditens löptid är t.o.m. september 2022 med ett
optionsår.
Under verksamhetsåret har ett flertal effektiviseringsprojekt genomförts inom cash management.
Gemensamt för dessa projekt är att dom både ökar
säkerheten samt reducerar kostnader. Stor energi har
även lagts ner inom credit management. Idag är en
mycket stor andel av koncernens försäljning antingen
kreditförsäkrad eller säkerställd på annat vis, till
exempel genom remburs eller förskottsbetalning.

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Den finansiella portföljen består av fyra individuella
delar. Basportföljen innehåller övervägande 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.

HANTERING AV VALUTAKURSRISKER

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

Stena Metall Finans ansvarsområden omfattar att:
• Ansvara för koncernens cash management.
• Bidra till koncernens resultat på lång och kort sikt
genom en effektiv hantering och förvaltning av
koncernens likvida medel.
• Bevaka de finansiella marknaderna.
• Avväga risknivåer när det gäller koncernens
kundkrediter.
• Säkerställa koncernens långsiktiga finansiering
och därmed tillgång till likviditet.
• Följa kapitalmarknaden och dess utveckling för
att kunna optimera koncernens finansiering via
obligationer och bankfinansiering.
Läs mer på stenametall.se/investor-relations
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HÅLLBARHET – GRUNDEN
FÖ R A F FÄ R S U T V EC K L I N G
Hållbarhetsarbetet inom Stena Metall spänner över många områden. Det största
bidraget till en mer hållbar utveckling utgörs av lösningar som möjliggör en ökad
återvinning och återanvändning av resurser. Därutöver bedrivs även ett omfattande
internt arbete med att kontinuerligt minimera den egna organisationens direkta och
indirekta påverkan på miljön. Arbetet bedrivs på koncernnivå och i respektive
dotterbolag men också i samverkan med andra aktörer.

FYRA FOKUSOMRÅDEN
För att strukturera hållbarhetsarbetet, tydliggöra fokus och på
bästa sätt stötta dotterbolagen arbetar Stena Metall utifrån fyra
övergripande fokusområden: Värdeskapande, Resurseffektivitet,
Medarbetare och kultur samt Ansvarsfulla relationer. Till varje
område hör dels en övergripande strategisk ansats, dels ett antal
ambitioner och nyckeltal som fungerar vägledande i utvecklingsoch förbättringsarbetet. Alla dotterbolag har ett tydligt ansvar att

omsätta ramverket i konkreta målsättningar och aktiviteter. Under
verksamhetsåret har arbetet med att koppla hållbarhetsarbetet
till FN:s globala mål för hållbar utveckling fortsatt. De mål där
koncernen bedömts ha störst möjlighet att påverka och bidra
har identifierats, och arbetet kommer framöver riktas in på att
ta fram konkreta aktiviteter kopplade till de olika målen.

VÄRDESKAPANDE
Grunden för Stena Metalls värdeskapande utgörs av starka erbjudanden
och ett stort fokus på innovation.
Genom nära samarbeten med kunder,
kontinuerliga investeringar i forskning
och utveckling, ny teknik och effektiva
processer skapas värden för kunder
och samarbetspartners, ägare och
samhället i stort.

RESURSEFFEKTIVITET

MEDARBETARE OCH KULTUR

ANSVARSFULLA RELATIONER

Stena Metall driver sedan flera år ett
strukturerat förbättringsarbete med
målet att kontinuerligt effektivisera
användandet av resurser och där
igenom minska verksamhetens klimatoch miljöpåverkan. Fokus ligger på
ständiga förbättringar och ett mer
harmoniserat arbetssätt.

Till Stena Metallkoncernens framgångsfaktorer hör stolta medarbetare
med rätt kunskap och kompetens att
utveckla verksamheten. Utgångspunkten för verksamheterna utgörs av en
gemensam värdegrund, ett delegerat
ledar- och affärsmannaskap, men
också kontinuerlig kompetensutveckling och en säker och trygg arbetsmiljö.

Stena Metall strävar efter att vara en
positiv kraft och en ansvarstagande
aktör som bidrar till en mer hållbar ut
veckling. Med fokus på värderingarna i
koncernens uppförandekod, lokal närvaro och öppen dialog med omvärlden
ska verksamheterna bidra till en positiv
utveckling för såväl kunder, andra samarbetspartners som för samhället i stort.
FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

Läs mer på sid 40–41

Läs mer på sid 42–43
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Läs mer på sid 44–45

Läs mer på sid 46–47

OM RAPPORTEN

Detta är Stena Metallkoncernens tredje hållbarhetsredovisning. Föregående rapport publicerades i
november 2018. Redovisningen beskriver koncernens
hållbarhetsarbete under verksamhetsåret 2018/2019
och omfattar Stena Metall AB och dess helägda dotterbolag. Koncernens verksamheter är indelade i sju
verksamhetsområden och finns på ca 200 platser i tio
länder. Hållbarhetsredovisningen kompletterar koncernens finansiella information genom att beskriva
koncernens ambitioner, strategi, styrning, risk- och
möjlighetsbedömning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Koncernen publicerar hållbarhetsredovisningen en
gång per år och redovisar i enlighet med GRI Standards
Core, samt egna indikatorer, se sidan 58–59. Ett fullständigt GRI-index finns på sidan 54–57. Koncernen
refererar även till FN:s Globala mål, Global Compacts
principer samt använder sig av GHG Protocol vid
utsläppsberäkningar.
Denna GRI-redovisning och lagstadgade hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Stena Metall AB,
men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna. Enligt beslut av styrelsen 2018 skall
redovisningen och rapporten granskas av extern part.
Redovisningen, tillika lagstadgad hållbarhetsrapport,
omfattar sidorna 12–21 samt 38–60. I det fall inget
annat anges, avser informationen hela Stena Metallkoncernen, inklusive dotterbolag.

GRI Standard upplysning och beskrivning
102-12

Externa stadgar, principer och initiativ

102-45

Enheter som omfattas av redovisningen

102-48

Korrigeringar från tidigare rapporter

102-50

Redovisningsperiod

102-51

Datum för senaste redovisning

102-52

Redovisningscykel

102-54

Uttalande om redovisningens överensstämmelse
med GRI Standards

102-56

Extern granskning

Alice Törnqvist, kommunikatör och besöksguide
på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad.

Mariusz Fol, truckförare på Stena
Recyclings filial i Warszawa.
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VÄ R D E S K A PA N D E
Grunden för Stena Metalls värdeskapande utgörs av starka erbjudanden och ett
stort fokus på innovation. Genom nära samarbeten med kunder, kontinuerliga
investeringar i ny teknik och effektiva processer skapas värden för såväl ägare,
kunder och samarbetspartners som övriga samhället.

I utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har användning och hantering av resurser en stor betydelse.
Genom att tillsammans med kunder och samarbetspartners utveckla effektiva processer och innovativa
lösningar skapar Stena Metall värden som bidrar till
såväl stärkt konkurrenskraft som en minskad miljö
påverkan.
LÖSNINGAR FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

Värdeskapandet inom koncernen ser lite olika ut
beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Stena
Recyclings tjänster bidrar till att skapa hållbara
värden och långsiktig lönsamhet för kunder och samarbetspartners. 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 och innovativ
hantering stärker kundernas hållbarhetsarbete, ökar
lönsamheten och bidrar även till övergången mot en
mer cirkulär ekonomi.
För Stena Aluminium, Stena Components, Stena
Stål, Stena Oil och Stena Metal Inc., består kundvärdet
främst av högkvalitativa produkter och tjänster med
hög tillgänglighet och goda möjligheter till anpassning
utifrån specifika behov.
FORTSATTA SATSNINGAR PÅ ÅTERVINNING AV PLAST

Genom investeringar och ett stort fokus på innovation
fortsatte Stena Recycling under det gångna året
arbetet med att öka återvinningsgraden i flertalet
material. Bland annat fortsatte utvecklingen av processer för ökad återvinning av plast. Under hösten
2018 togs en ny anläggning för återvinning av mjukplast (LDPE) i drift i Halmstad och under våren 2019
invigdes en utvecklad återvinning av rena hårdplaster
ur elektronikavfall, däribland ABS-system som
används i bilar.
Under året ingicks även flera nya samarbeten,
bland annat ett med Trioplast. Insamlad plast bearbetas till pellets vid Stena Nordic Recycling Center i
Halmstad och används sedan av Trioplast för tillverkning av till exempel nya påsar och bärkassar för
användning inom detaljhandeln.
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NYTT MATERIALCENTRUM FÖR BATTERIER

Olika typer av material kräver olika typer av processer
och för att ytterligare stärka kunskapen kring enskilda
materialslag har ett flertal specialiserade materialcenter etablerats. Här samlas expertis kring såväl
materialets inneboende kvaliteter, som logistik och
teknik. Under det gångna året påbörjades till exempel
etableringen av ett battericentrum i anslutning till
Stena Nordic Recycling Center i Halmstad. Efterfrågan på kompetens inom batteriåtervinning har under
senare år ökat kraftigt, inte minst till följd av en kraftigt ökad försäljning av elbilar. Stena Recyclings
ambition är att bli ledande inom området.
ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ RÅDGIVNING

För att förebygga att avfall uppstår och för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för en hög återvinningsgrad krävs genomtänkta processer redan i en produkts tidiga faser. Under året fortsatte därför utvecklingen av erbjudandet inom Resource management
vad gäller rådgivning och stöd i tidiga faser för smartare resurshantering hos kund. Genom att genomlysa
kunders avfalls- och materialhantering kan dolda
värden realiseras, vilka bland annat inkluderar arbets
miljöförbättringar, tidsbesparingar, minskat spill, färre
transporter och frigörande av värdefulla ytor. Genom
tjänsten Design for recycling erbjuds rådgivning redan
i konstruktions- och designfasen för att skapa produkter som har en mindre miljöpåverkan under hela
sin livscykel och som bättre kan återvinnas.
DRIVANDE AKTÖR VID OMSTÄLLNINGEN
AV SJÖFARTEN

En stor utmaning för sjöfarten är omställningen till
lägre svavelhalt i bränsle till följd av nya internationella
regler som träder i kraft 2020. För att möta kraven
krävs stora investeringar i nya typer av bränslen samt
en infrastruktur som kan frakta och lagra dessa
bränslen. Stena Oil skapar värde för sjöfartsnäringen
genom att vara en drivande aktör i omställningsarbetet genom samarbete med oljebolag för framtagande
av nya bränslen och bränslekvaliteter och genom
investeringar i fartyg och terminaler.

UNIK FORSKNING

Värdeskapandet inom koncernen tar avstamp i ett
omfattande och brett forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med kunder, högskolor, universitet och andra samarbetspartners bedrivs en rad
forskningsprojekt. Det omfattande forskningsnätverket möjliggör en unik kompetens om olika typer av
material och hur de kan återvinnas eller återanvändas
på bästa sätt.
Tillsammans med olika aktörer drivs även olika
kompetenscentrum. Till dessa hör bland annat Waste
Refinery och Competence Center Recycling, vars
fokus ligger på att hitta nya lösningar för ökad material
återvinning och ökad energiåtervinning av material som
ännu inte med rimlig insats kan materialåtervinnas.
Sedan 2007 finansierar Stena Metall en professur
inom industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Genom professuren möjliggörs ett tvärvetenskapligt kompetenscenter och en
nationell forskarskola som samlar avfallsforskare från
hela Sverige. Inom ramen för detta bedrivs flera forskningsprojekt, bland annat kring återvinning av litiumjon-batterier.

Egna laboratorier bidrar till Stena
Metallkoncernens möjligheter att skapa
värde för kunder och samarbetspartners.
Kerstin Kolmodin är laboratoriechef
inom Stena Recyclings farligt
avfall-verksamhet.

STRATEGISK ANSATS

AMBITIONER

VÄSENTLIGA FRÅGOR

Vi ska investera i affärsutveckling och forskning för
att utveckla våra tjänster och produkter till att skapa
värde för vår ägare, kunder, samarbetspartners, och
samhället i stort i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

• Leda innovation och utveckling för att förbättra
materialeffektivitet och öka återvinnings- och
återanvändningsgrad
• Leda innovation och utveckling för att erbjuda fler
och bättre tjänster och produkter till kunderna
• Öka samarbeten med kunderna för att skapa
innovativa lösningar och kunskapsutbyte
• Öka kundnöjdheten

Kundnöjdhet och kvalitet
Återvinningsnivåer
Innovation
Lönsamhet och investeringar
Forskning och utveckling
Partnerskap
Tjänster som gynnar cirkulär ekonomi

EXEMPEL 2018/2019

• Grön obligation
• Batteriforskning
• Forskning kritiska råmaterial,
tex kobolt och neodym
• Plastprojekt
• LIFE Halosep-återvinning av aska
• Återbruk elektronik, vitvaror och batterier
• Stena Recycling Lab
• Teknikinvesteringar i anläggningar
• Slagg till stålframställning
• Produkt REPUR Cement
• Högskolesamarbete för automatisering
• Material till konstruktionsändamål

GLOBALA MÅLEN
KPI:ER/INDIKATORER

Återvinningsgrad
102-43 Kundnöjdhet
102-7
Koncernens resultat

Vi bidrar till följande delmål:
8.2, 8.4, 11.6, 12.2, 12.5, 17.17
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RESURSEFFEKTIVITET
Stena Metall driver sedan flera år ett strukturerat och långsiktigt förbättringsarbete
med fokus på att kontinuerligt optimera den egna förbrukningen av resurser och
samtidigt minimera klimatpåverkan inom samtliga verksamhetsområden.

Transporter står för en hög andel av Stena Metalls
totala klimatpåverkan. Inom alla verksamheter pågår
ett strukturerat arbete med att optimera och effektivisera transporter och resursflöden. Målet är att successivt minska mängden utsläpp per transporterat
ton. Störst möjlighet att minska antalet transporter
i värdekedjan har bolagen när det gäller transporter
mellan egna anläggningar. Genom bättre möjligheter
till planering och samordning av laster samt ökad
kravställning på transportörerna har till exempel
Stena Recycling Sverige lyckats minska de klimat
påverkande utsläppen per transporterat ton. Målet är
att fram till 2030 reducera emissionen av koldioxid
från egna fordon och arbetsmaskiner med minst 85
procent, räknat som TTW (Tank to Wheel) och jämfört
med basåret 2008. Samma år ska transporter med
egna fordon, samt externt köpta transporter, ske
fossilfritt.
Inom flera av bolagen bedrivs även ett aktivt arbete
som syftar till att öka andelen tågtransporter. Till
exempel har Stena Aluminium under senare år
utvecklat och implementerat en ny logistiklösning
som innebär att en stor andel transporter flyttats över
från lastbil till tåg. Även Stena Recycling arbetar för
att öka andelen tågtransporter, liksom kombinerade
transporter. Därutöver pågår flera initiativ med fossilfria transporter. Inom Stena Recycling Norge används
till exempel sedan 2017 eldrivna lastbilar för transporter i Osloregionen. I Danmark har Stena Recycling
investerat i en eldriven lyftkran.
Transporter till och från kunder är i högre utsträckning beroende av kundernas flöden, och därmed svårare att påverka i det korta perspektivet. Även här
pågår dock flera initiativ. Stena Stål bedriver till exempel ett projekt som syftar till att optimera orderläggningen ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att lägga
färre men större beställningar, och även samlasta
från flera leverantörer, går det att minska det totala
antalet transporter, vilket i sin tur medför minskade
koldioxidutsläpp och därmed en minskad klimatpåverkan.
För Stena Oils del omfattar arbetet ett kontinuerligt
säkerställande av att flottan används på effektivast
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möjliga sätt. Detta sker genom logistikplanering och
eco-driving i den mån det är möjligt utifrån sjöförhållanden och kundkrav. Efter bunkring erbjuder Stena
Oil möjligheten att ta med sig kundernas spolvatten
tillbaka in till land. Spolvattnet renas därefter från olja
av Stena Recycling och går tillbaka till naturen. Oljan
återanvänds sedan inom industrin.
PLACERING AV ANLÄGGNINGAR OCH TERMINALER

Optimeringen av flöden omfattar även placeringen av
anläggningar och terminaler. Stena Nordic Recycling
Centers strategiska placering i Halmstad möjliggör
effektiva flöden från samtliga marknader där Stena
Recycling har verksamhet. Tillgången till ett effektivt
vägnät, goda tågförbindelser och Halmstad hamn gör
anläggningen till ett attraktivt återvinningsnav.
På samma sätt kommer Stena Oils investering i en
ny oljeterminal i Fredrikshamn medföra ett minskat
transportbehov, då närheten till kunderna ökar. I kombination med leveransen av ett nytt, större, flexiblare
och bränsleeffektivare fartyg väntas detta medföra
såväl kostnadsmässiga som miljömässiga fördelar.
ÖKAD ANDEL FÖRNYBAR ENERGI

Inom koncernen har det under senare år bedrivits ett
målmedvetet arbete med att gå över till energi från förnybara energikällor i produktionen och på kontor. Stena
Recycling Sverige använder sedan 2016 el producerad
med hjälp av vattenkraft. Under det gångna året tecknade även Stena Stål och den verksamhet som tidigare
bedrevs inom Stena Technoworld nya elavtal avseende
vattenkraftproducerad el. Sammantaget innebär detta
att majoriteten av anläggningarna inom koncernen nu
drivs med el från förnybara energikällor.
På uppvärmningssidan gick Stena Ståls produktionsanläggning i Västerås under året över från olja
till fjärrvärme som uppvärmningsmetod. Bytet har
medfört en avsevärd minskning i koldioxidutsläpp.
ÅTERVINNING AV VATTEN I PRODUKTION

Flertalet bolag har under senare år genomfört
åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Stena Stål bedriver ett projekt som syftar till att optimera
orderläggningen och främja samlastning från flera leverantörer,
för att därigenom minska det totala antalet transporter.

Stena Aluminium har renoverat vattenledningar och
Stena Components har installerat utrustning för att
rena och återvinna skärvätska. Stena Recycling i Danmark har etablerat ett nytt vattenreningssystem på
anläggningen i Roskilde. I den finska fragmenteringsanläggningen och på Stena Nordic Recycling Center
används minimalt med färskvatten då man istället
samlar in och använder regnvatten. Även Stena
Recycling Polen arbetar med vattenfrågan. Bolaget
har genomfört en studie med målet att återvinna
100 procent av vattnet i bolagets fragmenterings
anläggning.

möjligheter att återvinna mjukplast, fortsatt ökad
återvinningsgrad av metaller och ny utrustning för
kabelgranulering. Stena Aluminium arbetar aktivt för
att förbättra återvinningsmöjligheter av aluminium.
Under året erhölls tillstånd för att ta emot restavfall
som uppstår vid produktion av jungfruligt aluminium,
bland annat bottenkakor och slagg från primäraluminiumsmältverk.

v ilket har bidragit till att Stena Metallkoncernen idag
är en mer lärande organisation där verksamheten är
mer säker och mer kostnadseffektiv. Metodiken är
under ständig utveckling. Alla Stena Recyclinganläggningar har under året blivit godkända i det första
grundläggande steget.

STRUKTURERAT ARBETE MED STÄNDIGA
F ÖRBÄTTRINGAR

Resurseffektivitet handlar också om att fortsätta öka
återvinningsgraden i det material som ska återvinnas.
Fortsatta investeringar i Stena Nordic Recycling Center har under året exempelvis resulterat i förbättrade

En viktig del i koncernens ständiga förbättringsarbete
är det ”lean”-inspirerade program som används och
implementeras i verksamheterna. Programmet går
under namnet Stena Way of Production (SWOP) för
produktionsanläggningar och Stena Way of Branches
(SWOB), i filialverksamheten. Fokus ligger på ständiga
förbättringar genom ett harmoniserat arbetssätt,

STRATEGISK ANSATS

AMBITIONER

VÄSENTLIGA FRÅGOR

Vi ska säkerställa att våra processer och
verksamheter är energi- och resurseffektiva
och kontinuerligt arbeta för att minska vår
direkta miljöpåverkan.

• Öka energieffektiviteten och andelen
förnybar energi
• Optimera transporter och minska
transportrelaterade utsläpp
• Minska utsläpp från anläggningar
• Investera i teknik, förbättra interna processer
och utforska möjligheter inom digitalisering
(automatisering och IoT)

Energi och minskad klimatpåverkan
Transporter
Vattenanvändning
Produktionsanläggningar

ÖKAD ÅTERVINNINGSGRAD

EXEMPEL 2018/2019

• Energikartläggningar och
effektiviseringsåtgärder
• Stena Way of production/bransches
• Logistikprojekt och ellastbilar
• Ny bunkerbåt
• Dagvatteninvesteringar
• Sensorer i kärl
• Investeringar i SNRC
• Inköp förnybar el
• Kundkampanjer för samleverans av stål
• Investeringar i plasmaskärning

GLOBALA MÅLEN

Vi bidrar till följande delmål:
6.3, 6.4, 7.3, 9.4, 12.4, 12.5

KPI:ER/INDIKATORER

306-2
302-1
302-2
303-1

Hantering av avfallsresurser
Energianvändning
Utsläpp
Vatten
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M E D A R B E TA R E
O C H K U LT U R
Till Stena Metallkoncernens framgångsfaktorer hör stolta medarbetare med rätt kunskap
och kompetens att utveckla verksamheten. Utgångspunkten för verksamheterna utgörs
av ett delegerat affärsmannaskap och en gemensam värdegrund, men också en säker
och trygg arbetsmiljö, kontinuerlig kompetensutveckling samt ett delegerat ledarskap.

Stena Metalls verksamhet innehåller arbetsmoment
som kan vara förenade med risker för den enskilde
medarbetaren. Inom koncernen bedrivs därför 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 systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete som bland annat inkluderar förebyggande
riskidentifiering och kontinuerlig uppföljning. Arbetsmiljörelaterade frågor, fysiska, sociala och organisatoriska, utgör integrerade delar i den dagliga verksamheten i alla bolag.
Under året har det systematiska arbetet med att
utveckla och implementera system och processer
som stöd i säkerhetsarbetet fortsatt. Arbetet tar
avstamp i koncernens gemensamma policy, riktlinjer
och minimikrav. Koncepten ”Take five”, ”Safety walks”
och ”Time out for safety” fyller viktiga funktioner i
strävan att skapa en kultur av säkerhetstänkande. För
att skapa delaktighet och engagemang kring säkerhetsarbetet genomförs även workshops i enlighet
med NOSACQ – 50.

INITIATIV FÖR JÄMNARE KÖNSFÖRDELNING OCH
ÖKAD MÅNGFALD

Stena Metall verkar för jämnare könsfördelning i verksamheterna då det är ett underskott på kvinnor på
ledande befattningar och bland kollektivanställda i
delar av verksamheten. Den uttalade målsättningen
är att båda könen skall vara representerade bland
slutkandidaterna i alla rekryteringsprocesser. Flera av
bolagen i koncernen har under året arbetat fram konkreta strategier som kommer att ligga till grund för
det fortsatta arbetet. Stena Components har under
året haft ett särskilt fokus på frågan, vilket resulterat i
att andelen kvinnor i verksamheten ökat från 4 till 15
procent.
Stena Metallkoncernens bolag arbetar även aktivt
med att ta tillvara den kreativitet och det mervärde
som ryms i samspelet mellan olikheter. Det skapar en
bättre dynamik både gällande utvecklingen av företaget och dess innovationskraft. Mångfald är därför ett
viktigt fokusområde och en viktig del i bolagens rekryteringsprocesser. Bolagen arbetar även på att vidareutveckla en inkluderande kultur och arbetsplats
genom att fokusera på frågan i ledarskapsutbildningar
och workshops.

Tarja Repo, Ilpo Kemppinen och Ari-Pekka Ahonen
på Stena Recycling i Lahtis, Finland.

KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING

Konkurrensen om duktiga, erfarna och engagerade
medarbetare är hög. Stena Metalls förmåga att identifiera, utveckla, attrahera och behålla rätt medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är helt
avgörande för koncernens fortsatta framgång. Inom
samtliga verksamheter bedrivs därför ett kontinuerligt arbete 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 omfattande
extern rekrytering bedrivs också ett målmedvetet
arbete för att möjliggöra intern rörlighet och karriärutveckling.
Hitomi Lorentsson från Stena Recyclings avdelning för
forskning och utveckling och Hans Qvirist, projektledare, i
dialog med Martin Björnmalm, affärsutvecklare på ABB och
Johan Gunnarsson, CTO Combitech. Samtliga var under året
involverade i ett automatiseringsprojekt för att göra
återvinningen
av elektriska produkter mer effektiv.
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SNABB TEKNISK UTVECKLING GER NYA
KOMPETENSBEHOV

Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med
nya konsumentbeteenden medför en förändring i
efterfrågan på kompetens. Vissa arbetsuppgifter,
funktioner och moment kommer att automatiseras
och, helt eller delvis, ersättas av robotar. Samtidigt
kommer efterfrågan på annan typ av kompetens, inte
minst teknisk, att öka. En del av kompetensväxlingen
kommer att ske genom intern vidareutbildning, andra
delar kräver att kompetens tillförs utifrån.
EN STARK VÄRDEGRUND OCH KULTUR

Stena Metalls värdegrund och företagskultur bygger
på de värderingar som finns beskrivna av huvudägaren, tillika styrelseordföranden, Dan Sten Olsson i
boken ”Principer, trossatser och grundvärden för
Stena Metall AB”. Den förstärks också av koncernens
tre kärnvärden - enkelt, tryggt och utvecklande samt
koncernens Code of Conduct. Värdegrunden genomsyrar all verksamhet och bidrar till att skapa nytta för
kunder, den egna organisationen och samhället i stort.
Organisationen präglas av ett starkt decentraliserat
affärsmannaskap, vilket innebär att mycket av ansvaret och beslutskraften finns i de delar av organisationen som tillsammans med kunder och andra samarbetspartners skapar lösningar som gör det möjligt att
hitta lösningar på kundernas utmaningar och förverkliga deras planer.
KONCERNENS KÄRNVÄRDEN

Enkelt. Vi bedriver nära kundsamarbeten som präglas
av enkelhet och personligt engagemang.
Tryggt. Vi skapar trygghet både internt och hos våra
kunder genom att uppmuntra alla medarbetare att
fokusera på ständiga förbättringar.
Utvecklande. Med lång erfarenhet, gedigen kompetens och personligt engagemang utvecklar vi innovativa helhetslösningar tillsammans med våra kunder.

STRATEGISK ANSATS

AMBITIONER

VÄSENTLIGA FRÅGOR

Vi ska säkerställa en säker, hälsosam, trygg och inkluderande arbetsmiljö. Vi ska stärka våra medarbetare
så att de är stolta, har rätt kunskap och kompetens
att utveckla vår verksamhet med ett starkt engagemang baserat på Stenas värderingar, affärsprinciper
och gemensamma mål.

• Verka för en säker och bra arbetsmiljö för att undvika
olyckor, skador och sjukdom
• Säkerställa rätt kompetens, kunskap samt efterlevnad
av bolagets värderingar
• Säkerställa mångfald och lika möjligheter
• Utveckla ledarskap och interna karriärmöjligheter

Säkerhet
Attrahera och utveckla medarbetare
Kompetensutveckling
Mångfald och inkludering

EXEMPEL 2018/2019

KPI:ER/INDIKATORER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

102-8
Antal anställda per region och kön
102-43 Medarbetarundersökningen Stena Voice
405-1 B Antal anställda per kategori
405-1 A Mångfald i styrelser och ledningsgrupper
102-41 	Andel anställda som omfattas
av kollektivavtal
403-2
Skador, arbetsrelaterade sjukdomar…
404-2A Program för kompetensutveckling

Utveckling av policyer och riktlinjer
Time out for safety
Take five
Ledarskapsprogram
Materialkunskapsutbildningar
Jämställdhets- och mångfaldsplaner
Traineeprogram
Workshops
Nytt rekryteringsförfarande i Halmstad

GLOBALA MÅLEN

Vi bidrar till följande delmål:
5.5, 8.8
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A N S VA R S F U L L A
R E L AT I O N E R
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.

affärsmässiga fördelar. Stena Recycling i Danmark
deltar sedan flera år, som en av 21 utvalda verksamheter inom Dansk Industri, i projekt kring FN:s Globala
mål för hållbar utveckling. Tillsammans ska deltagarna ta fram förslag på hur strategisk verksamhetsutveckling kan ta sin utgångspunkt i de globala målen
och omsättas till konkreta initiativ.
ARENOR FÖR UTBYTE OCH SAMARBETE

I syfte att bygga förståelse och kunskap specifikt om
cirkulära materialflöden etablerade Stena Recycling
under det gångna året, tillsammans med Electrolux,
ABB, Combitech och Stora Enso, arenan Circular
Initiative. Målet är att tillsammans utveckla gemensamma handlingsplaner och mål som skapar bästa
möjliga förutsättningar. Genom tekniksprång och nya
samarbetsformer är ambitionen att ta fram nya
användbara resurser av avfall och samtidigt öka
mängden återvunnet material inom tillverkningsindustrin. Genom att titta på hela värdekedjan, från råvara
till färdig produkt som konsumeras och till slut återvinns, kan stora mängder material tas tillvara och
användas bättre. Det handlar bland annat om att
förebygga att avfall uppstår, förbättra dagens återvinningsprocesser så att mer material kan cirkulera
eller finna nya avsättningsmarknader för material
som kan vara utmanande och kostsamma för en industri, men samtidigt vara en resurs för en annan. En
första konferens hölls i Stockholm under våren 2019.
Stena Metalls relationer med omvärlden styrs ytterst
av den koncerngemensamma uppförandekod som
antagits av styrelsen och som under de senaste åren
implementerats i samtliga verksamheter. Koden bygger på huvudägarens värderingar samt FN:s Global
Compacts principer om arbetsrätt, miljö, mänskliga
rättigheter och anti-korruption. Den omfattar såväl
medarbetare som affärspartners. Ett gemensamt
angreppssätt i dessa frågor bidrar till en positiv
utveckling i samhället, och därmed en långsiktigt hållbar utveckling för Stena Metall.
DIALOG OCH SAMVERKAN

För att möjliggöra en hållbar, cirkulär utveckling krävs
samarbete mellan olika aktörer. Stena Metalls ambition är att vara och uppfattas som en öppen, tillgänglig och ansvarstagande aktör, med hög kompetens
inom resurshantering och cirkulära flöden. Utöver en

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 1 8 –2 0 1 9

nära dialog med kunder och samarbetspartners tar
Stena Metall även en aktiv roll i dialogen med politiker
och lagstiftare - på såväl nationell nivå som på
EU-nivå. Gemensamma insatser kan på så sätt förebygga eller undanröja olika typer av hinder för en
fortsatt utveckling mot en cirkulär ekonomi. Genom
regelbunden dialog med kunder, medarbetare, kreditgivare, politiker och grannar till anläggningarna ges
även värdefull kunskap till utvecklingen av det strategiska affärs- och hållbarhetsarbetet.
Ett viktigt erfarenhetsutbyte är deltagandet i olika
forum och expertgrupper. På koncernnivå deltar till
exempel Stena Metall i European Innovation Partnership och i regeringens Samverkansgrupp för
Cirkulär Biobaserad Ekonomi. I Sverige fortsätter
Stena Recycling engagemanget inom Hagainitiativet
för att minska näringslivets klimatpåverkande utsläpp
och samtidigt visa hur ambitiösa klimatstrategier ger

ETT BRETT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Koncernen och dess bolag har ett brett samhällsengagemang. Genom initiativet Jobbsprånget och
samarbete med Mitt Liv stöttas nyanlända akademiker. Representanter för Stena Metall bidrar regelbundet med kunskap till studenter genom föreläsningar
och undervisning på skolor, högskolor och universitet.
Studenter är också välkomna att skriva examensarbeten och uppsatser.
STENA METALL PRISAR OCH PRISAS

Stena Circular Economy Award delas ut till elever
som visat ett engagemang och kunnande som ger
förutsättningar för att verka för ett mer hållbart
samhälle. När stipendiet i juli 2019 delades ut för
femte gången gick det till elva gymnasieelever i sex
olika projekt, varav flera handlade om bättre resurshantering av mat.

Stena Recycling AB instiftade under året ett nytt
stipendium i syfte att premiera studenter vars
examensarbete handlar om innovativa lösningar inom
återvinning med fokus på rätt resurshantering. Årets
stipendiater, Filip Göranson och Johannes Hellgren,
fick priset för sitt examensarbete vid Akademin för
informationsteknologi om optisk sopsortering med
spiralkoder.

Stena Recycling utsågs till ”Sveriges mest hållbara
varumärke 2018” i studien Sustainable Brand Index
(Business to Business). Stena Recycling utsågs även
till ”Årets nytänkare”, i fastighetsbranschens Real
Estate Øresund Award. Stena Aluminium utnämndes
under året till “Best Supplier of the year 2018” av
Gnutti Carlo Light Metal Division, som äger Ljunghäll,
en av Stena Aluminiums största kunder.

Stena Recycling har ett tätt samarbete med Volvo Cars för ständigt
förbättrad återvinning och ökad hållbarhet. Här Kristofer Sundsgård, VD
Stena Recyclingkoncernen och Stuart Templar, hållbarhetschef Volvo Cars.

Circular Initiative, Stena Recyclings nya
samarbetsarena för cirkulära materialflöden,
lockade en stor publik till Stockholm i juni 2019.

STRATEGISK ANSATS

AMBITIONER

VÄSENTLIGA FRÅGOR

Vi ska driva en ansvarsfull verksamhet baserat på
vår Uppförandekod samt vara lyhörda för och ha en
kontinuerlig dialog med våra intressenter för en
hållbar utveckling.

• Säkerställa efterlevnad av Uppförandekoden och
implementera värderingarna i alla aktiviteter
• Skapa ansvarsfulla relationer med underleverantörer
och införa Uppförandekoden i leverantörskedjan
• Upprätthålla och utveckla en transparent och
ansvarsfull dialog med intressenter
• Driva samhällsutvecklingen för att uppmuntra en
cirkulär ekonomi och öka legitimitet och professionalitet i branschen

Dialog för cirkulär ekonomi
Uppförandekod och Kontroll i värdekedjan
Antikorruption
Lagefterlevnad och riskhantering

EXEMPEL 2018/2019

• Deltagande i högnivåforum och expertgrupper
• Implementering av policyer för antikorruption och
mänskliga rättigheter
• Samarbeten med universitet och högskolor,
t ex Linköping, Chalmers, Halmstad och Örebro
• Kartläggningar av hållbarhetsrisker med särskilt
fokus på mänskliga rättigheter
• Deltagande i EMSA
• Circular Initiative
• Ny extern visselblåsartjänst

GLOBALA MÅLEN

Vi bidrar till följande delmål:
16.5, 17.17

KPI:ER/INDIKATORER

307-1
Efterlevnad miljölagstiftning
419-1
Efterlevnad social och ekonomisk lagstiftning
205-3
Bekräftade fall av korruption
102-17
Antal anmälningar visselblåsarfunktion
Egen	Antal anställda som skrivit under
koncernens uppförandekod
Egen
Antal externa audits genomförda av kunder
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DIALOG MED INTRESSENTER
Stena Metall verkar för och värdesätter en öppen och
kontinuerlig dialog med intressenter. Årligen återkommande intressentdialoger bidrar till att öka förståelsen för intressenternas behov och förväntningar.
Det ger ett värdefullt underlag till kontinuerliga förbättringar och val av arbetssätt inom koncernens
verksamheter. Genom dialogen erhålls vidare viktig
information om hur koncernen kan utveckla tjänster
och erbjudanden som kan bidra till kundernas hållbarhetsarbete och affärsutveckling. Stena Metalls viktigaste intressenter är utvalda utifrån hur de berörs av
eller själva påverkar bolagens verksamheter. Under
2018/2019 fokuserades intressentdialogerna på
kvalitetsuppföljning, tjänsteutveckling och samverkan
kring nya hållbara lösningar. Resultaten av dialogen
har lett till nya samarbeten och fördjupat arbete inom
redan befintliga områden. Dialogen har i övrigt inte
påverkat innehållet i årets redovisning.
GRI Standard upplysning och beskrivning

INTRESSENTER
Exempel på dialog och aktiviteter
Banker och finansiella institut
Löpande dialog

Finansiell ställning och resultatutveckling

Informationsträffar för kapitalmarknaden

Hållbarhetsfrågor utifrån ett investerarperspektiv

Kunder och samarbetspartners
Löpande dialog

Höga återvinningsnivåer

Kundmöten

Expertis och kompetens inom material- och resurshantering

Seminarier

God service och rätt kvalitet på material

Kundundersökningar

Säker verksamhet och god kontroll på risker

Rundabordssamtal

Tillförlitlig statistik över avfallshantering

Intervjuer

Kontroll i värdekedjan och spårbarhet av material
Minskad klimatpåverkan
Partnerskap och samverkan för framtida lösningar

Medarbetare
Medarbetarenkät Stena Voice

Möjlighet till kompetens- och karriärutveckling

Workshops

Trivsel och gott ledarskap
Säker och trygg arbetsplats

102-40

Intressentgrupper

Intervjuer

102-42

Identifiering och urval av intressenter

Chefsutbildning i ledarskap och arbetsmiljö

102-43

Metoder för samarbete med intressenter

102-44

Viktiga frågor som framkommit i dialog
med intressenter

MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER OCH FORUM
MED HÅLLBARHETSFOKUS (I URVAL)

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,
Strategiska Innovationsprogrammet RE:Source,
Regeringens Samverkansgrupp för Cirkulär Biobaserad Ekonomi, Competence Center Recycling, Irepas
(International Rebar Exporters and Producers
Association), European Aluminium, Svenskt Aluminium, Gjuteriföreningen, Dansk Industri - ARI,
DAKOFA, Genvindingsindustrien, Forum for Cirkulær
Plastemballage, Finnish Environmental Industries
(YTP), Technology Industries of Finland, The Finnish
Scrapdealers Association, Återvinningsindustrierna,
Izba Przemysłowo, RECONOMY Coalition, Responsible
Business Forum, European Electronics Recyclers
Association, Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, Utvalg for gjenvinning, NFFA - Norsk forening for
farlig avfall, NSO - Norsk Sikkerhetsorganisasjon.

GRI Standard upplysning och beskrivning
102-13

Medlemskap i organisationer
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Exempel på frågeställningar viktiga för intressegrupperna

Myndigheter
Samrådsmöten

Miljöpåverkan från verksamheten

Tillsynsmöten

Säkerhet och god arbetsmiljö

Deltagande i referens- och samrådsgrupper

Lagefterlevnad och utveckling av lagstiftning mot cirkulär ekonomi

Politiker och beslutsfattare
Möten och seminarier

Åtgärder för en utveckling mot cirkulär ekonomi

Svar på remisser

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Deltagande i referens- och samrådsgrupper
Studiebesök på koncernens anläggningar
Ägare och styrelse
Styrelsemöten och rapporter inför möten

Långsiktig lönsamhet

Löpande möten och rapporter

Skapa fler nöjda kunder

Strategimöten

Upprätthålla en god kontakt med omvärlden
Vårda ett växande förtroende
Skapa fler och bättre affärer

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

V Ä S E N T L I G H E T S A N A LY S
Väsentlighetsanalysen är Stena Metalls verktyg för
att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast
att fokusera på utifrån verksamhetens ekonomiska,
sociala och miljömässiga påverkan. Den reflekterar
också de frågor som prioriterats högt av intressenterna då koncernens verksamheter agerar i samverkan
med intressenter och omvärld. Varje affärsenhet har
sina frågor att beakta och det är därför av högsta vikt
att det strategiska hållbarhetsarbetet baseras på
bolagens respektive påverkan, utmaningar och möjligheter. Arbetet med att identifiera väsentliga frågor
är en del av bolagens årliga strategiarbete. Tillsammans med omvärldsanalys och intressentdialoger
konsolideras och utvärderas bolagens analyser och
resultat efter genomgången process på koncernnivå.
Resultatet ger koncernen en strategisk inriktning och
fokus för det fortsatta hållbarhetsarbetet.
Den senaste väsentlighetsanalysen genomfördes
2016 och har löpande reviderats sedan dess. En ny
väsentlighetsanalys planeras att genomföras 2020,
för att ytterligare tydliggöra värdekedjan, dess
avgränsningar och relevanta indikatorer. Väsentliga
korrigeringar eller förändringar som påverkar rapportens innehåll jämfört med föregående års rapport
har inte skett.

PROCESS FÖR IDENTIFIERING OCH
HANTERING AV VÄSENTLIGA FRÅGOR
IDENTIFIERA
KO N T E X T

VÄ R D E K E D J A
A N A LY S

VA L I D E R I N G

SUPPORT OCH UTBILDNING
FRÅN STENA METALL SAMT
KONSOLIDERING

HANDLINGSPLANER

IDENTIFIERA
MÅL/KPI:ER

PRIORITERING

MAPPNING

G A P -A N A LY S

STYRA OCH REDOVISA

GRI Standard upplysning och beskrivning
102-10

Kundnöjdhet och kvalitet
Återvinningsnivåer
Kompetensutveckling
Energi och minskad klimatpåverkan
Transporter
Säkerhet
Mångfald och inkludering
Uppförandekod och kontroll
i värdekedjan

Betydande förändringar i organisationen och
dess leverantörskedja

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll

102-47

Väsentliga aspekter

I N T R E S S E N TDIALOG

FÖLJA UPP

Tjänster som gynnar cirkulär ekonomi
Vattenanvändning produktionsanläggningar
Lagefterlevnad och riskhantering
Antikorruption
Forskning och utveckling

INFORMERA

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

ÖK

AN

D

Ä
EV

SE

N

IG
TL

HE

T

Alla aspekter är väsentliga. Det som är mätbart redovisas
i GRI-indexet. Övriga aspekter beskrivs i löptext.
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STYRANDE RAMVERK
OCH RIKTLINJER
Som komplement till gällande lagstiftning har Stena
Metall formulerat och antagit ett ramverk som sätter
riktlinjerna för hur koncernen ska agera i relation till
kunder, medarbetare och omvärld. Nedan presenteras
några av de främsta. Samtliga koncerngemensamma
policyer antas av koncernledningen, förutom uppförandekoden som antas av koncernstyrelsen.
VÄRDERINGAR OCH UPPFÖRANDEKOD

Stena Metallkoncernens värderingar finns beskrivna i
huvudägaren Dan Sten Olssons skrift ”Principer, trossatser och grundvärden för Stena Metall AB”. Koncernen har även antagit och införlivat en uppförandekod
som bygger både på huvudägarens värderingar och
principerna i FN:s Global Compact. I koden anges de
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; en
internationellt gällande princip för att minska miljöpåverkan.
Uppförandekoden, som reviderades och antogs av
koncernstyrelsen senast 2017, gäller alla medarbetare
och styrelseledamöter. Den är kommunicerad med
alla anställda och finns lätt tillgänglig på alla arbetsplatser. Som komplement finns också en obligatorisk
e-learning och ytterligare vägledning. Uppförandekoden är en integrerad del av anställningsavtalet och
en del av introduktionen för nya medarbetare och
affärspartners. Alla medarbetare i koncernen ska
känna till, förstå och följa, uppförandekoden.

STYRANDE DOKUMENT

TYDLIGA KÄRNVÄRDEN

Utöver uppförandekoden finns ett antal koncerngemensamma policyer som skall efterlevas av alla
medarbetare. Dessa är:

Stena Metalls kärnvärden, enkelt, tryggt och utvecklande, utgör tillsammans med värderingarna i huvudägarens skrift och uppförandekoden övergripande
riktlinjer för allt agerande inom företaget. Ett gemensamt förhållningssätt gör det lättare att fatta rätt
beslut, samtidigt som det ökar tydligheten mot
omvärlden och attraktionskraften bland såväl
nuvarande som framtida medarbetare.

• Hälsa-, arbetsmiljö- och säkerhetspolicy
• Informationssäkerhetspolicy
• Anti-korruptionspolicy
• Policy för Mänskliga rättigheter
Därutöver har varje verksamhetsområde egna rutiner
och instruktioner, som kompletterar uppförandekoden
och de koncerngemensamma styrande dokumenten,
exempelvis inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

102-11

Försiktighetsprincipens tillämpning

102-16

Värderingar, principer, standarder
och uppförandekoder

FÖRHÅLLANDE
TILL KUNDER OCH
ANDRA AKTÖRER

FÖRHÅLLANDE
TILL ANSTÄLLDA

STENA
METALLKONCERNENS
ÅTAGANDEN

EXPORT
OCH HANDEL
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GRI Standard upplysning och beskrivning

MILJÖHÄNSYN

MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

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

O R G A N I S AT I O N F Ö R
HÅLLBARHETSARBETET
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 prioriterade hållbarhetsområden. Dotterbolagen ansvarar för att
efterleva gemensamma värderingar och bidra med
kontinuerligt förbättringsarbete inom de prioriterade
områdena med underliggande ambitioner.

GEMENSAMMA VÄRDEN

BOLAGENS
HÅLLBARHETSARBETE

UPPFÖRANDEKOD OCH POLICYER
VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSASPEKTER
BOLAGSSPECIFIKA MÅL
OCH AKTIVITETER

ORGANISATION

Koncernens organisation för utvecklingen av hållbarhetsarbetet består av hållbarhetskoordinatorer i varje
bolag. Koordinatorerna arbetar nära respektive VD
och representanter för specialistområden såsom HR,
marknad och kommunikation, miljö, säkerhet och produktion. Koordinatorerna ansvarar för att förankra
hållbarhetsfrågorna med respektive bolagschef.

Hållbarhetskoordinator i
varje bolag i samarbete med
exempelvis HR, marknad,
miljö, säkerhet, produktion.
Löpande dialog med
bolagschef.

Koordinatorerna rapporterar i sin tur till en koordinator
på koncernnivå med direkt tillgång till koncernledning
och koncerngemensamma funktioner såsom F&U,
fastighet, IT, inköp, marknad och kommunikation,
säkerhet, FoU samt HR.
Till arbetet finns ett beslutsforum knutet, Sustainability Decision Forum, som består av utvalda bolags-

Hållbarhetskoordinator
Stena Metall
I samarbete med koncernfunktioner: ekonomi, internkontroll, fastighet, IT, inköp,
kommunikation och marknad,
HR, säkerhet, FoU

Sustainability decision forum:
Bolagschefer samt
representanter för
koncernledning

UPPFÖLJNING MED BOLAGSCHEFER

LEDNINGSSYSTEM

GEMENSAM VISSELBLÅSARTJÄNST

Huvuddelen av koncernens bolag är certifierade i
enlighet med ISO 14001, ISO 9001 och OHSAS18001.
För elektronikåtervinning tillämpas 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.
En process pågår kring hur övriga bolag ska inkludera
energieffektivisering i verksamheternas ledningssystem. Användningen av ledningssystem stödjer verksamheternas ständiga förbättringsarbete och utvärderas årligen med hjälp av intern och externrevisioner.

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.
Från och med 2018/19 tillhandahålls tjänsten för
anonym rapportering av en extern samarbetspartner.

KONCERNENS
HÅLLBARHETSPROGRAM

PRIORITERADE HÅLLBARHETSOMRÅDEN
OCH AMBITIONER

chefer samt representanter för koncernledningen.
Viktigare beslut från koncernens beslutsforum kan
adresseras upp till koncernledning och koncernstyrelsen. Vissa frågor som har koppling till intern kontroll
kan adresseras till koncernens revisionsutskott.

Koncernledning
Stena Metall
BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsutskott och
Koncernstyrelse

Stena Metallkoncernens organisation för utveckling
och styrning av koncernens hållbarhetsarbete.

GRI Standard upplysning och beskrivning
102-12

Externa stadgar, principer och initiativ

102-16

Värderingar, principer, standarder och
uppförandekoder

102-18

Styrning

102-56

Extern granskning

102-17

Överträdelse mot värdegrund
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Nygjutna aluminiumtackor i
Stena Aluminiums smältverk.

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 1 8 –2 0 1 9

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

H A N T E R I N G AV
HÅLLBARHETSRISKER
God riskhantering är en förutsättning för att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet, behålla konkurrenskraft och för att skapa värden. Stena
Metall arbetar kontinuerligt och systematiskt med riskidentifiering och riskhantering vad gäller hållbarhetsrelaterade risker inom koncernen.
Det är en central och viktig del i Stena Metalls verksamhet och arbetet har hög prioritet i koncernens bolag, funktioner och enheter.
Riskhantering är integrerat i interna processer och ledningssystem. Under 2016/2017 inleddes ett arbete, som fortfarande pågår, för att
på strukturerat sätt standardisera riskkartläggningar och riskhanteringsprocesser inom vissa funktioner. Koncerngemensamma verktyg för
riskkartläggningar har utarbetats och analyser för att identifiera koncernens viktigaste hållbarhetsrisker har genomförts. Primärt finns
hållbarhetsrisker vad gäller säkerhets- och miljöfrågor samt i förhållande till värdena i uppförandekoden.

Miljö
Väsentliga risker

Hantering av risker

Utsläpp till mark, luft och vatten vid hantering av avfall,

Samtliga bolag i koncernen tillämpar försiktighetsprincipen och följer gällande tillstånd och miljölagstiftning.

material och produkter

Majoriteten är även certifierade enligt ISO 14001. För externa transportörer genomförs leverantörsbedömningar. Koncernen investerar kontinuerligt i teknik, invallningar, hårdgjorda ytor, riskkartläggningar som leder
till förebyggande åtgärder, utbildning, kontinuerligt och systematiskt säkerhetsarbete 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.

Överträdelser av tillstånd

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

Förbrukning av fossila bränslen med klimatpåverkan

Bolagen arbetar självständigt med miljömål och energieffektivisering inom ramarna för den egna verksamheten. Energikartläggningar genomförs kontinuerligt, liksom andra energieffektiviseringsåtgärder såsom
transportplanering, projekt för energibesparing och minskad tomgångskörning och övergång till förnybara
bränslen.

Sociala förhållanden och personal
Väsentliga risker

Hantering av risker

Brister i arbetsmiljö och säkerhet

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 medarbetarunderökningar genomförs regelbundet. Majoriteten av bolagen är
certifierade enligt OHSAS 18001.

Mänskliga rättigheter
Väsentliga risker

Hantering av risker

Kränkningar av mänskliga rättigheter i värdekedjan

Koncernen arbetar med införande av uppförandekoden i värdekedjan och med leverantörsbedömningar i
inköpsprocessen. Under verksamhetsåret har en policy tagits fram för att stärka koncernens ställningstagande inom mänskliga rättigheter, och ett workshoparbete har inletts för att öka kunskapen och förståelsen
för risker relaterade till mänskliga rättigheter.

Anti-korruption
Väsentliga risker

Hantering av risker

Överträdelser i form av korruption och bristande affärsetik

Inom alla verksamhetsområden finns en potentiell risk för korruption. Detta är en risk som koncernen förebygger genom tydliga policyer som kommuniceras till alla anställda. Andra åtgärder är utbildning, riskanalyser
och kontinuerlig dialog.
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GRI INDE X 2018/2019
Stena Metallkoncernens GRI-index, omfattar sidhänvisningar till Stena Metall
koncernens årsredovisning, årsberättelse och hållbarhetsredovisning. Samtliga
GRI-standarder är från 2016 om inte annat anges. Indexet redovisar också hållbarhetsarbetets koppling till FN:s Globala mål och Global Compacts tio principer.
Global Compacts principer 1, 2, 4 och 5 hanteras genom koncernens uppförande-

kod. Alla anställda genomgår utbildning i koden varefter den signeras då alla
anställda skall efterleva dess värden i sina dagliga uppdrag. Uppförandekoden
används också vid kommunikation och avtal med leverantörer och partners.
FNs Globala Mål 9, 11 och 17 redovisas under de fyra fokusområdena (sid 40–47)
då koncernen bidrar till dessa mål genom aktiviteter och projekt.

ALLMÄNNA STANDARDUPPLYSNINGAR
GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

FNs Globala mål

Global Compact

8

6

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

Organisationens namn

39

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

11

102-3

Huvudkontor

64

102-4

Verksamhetsställen

11, 64

102-5

Ägarstruktur och företagsform

63

102-6

Marknader där organisationen är verksam

4, 11

102-7

Organisationens storlek

4, 8, 11

Mer finansiell information som påvisar
organisationens storlek finns att tillgå i Stena
Metallkoncernens årsredovisning 2018/2019 sid 3

102-8

Information om anställda och andra arbetstagare

59

102-9

Leverantörskedja

11, 23, 27, 29, 31,

Se avsteg, sidan 59

33, 35, 36
102-10

Betydande förändringar I organisationen och

9, 49

dess leverantörskedja
102-11

Försiktighetsprincipens tillämpning

50, 53

7

102-12

Externa initiativ

39, 51

102-13

Medlemskap i organisationer

48

102-14

Uttalande från högsta beslutsfattare

12 – 13

102-15

Påverkan, risker och möjligheter

20 – 21, 53

Värderingar, principer, standarder och normer

50

16

Överträdelser mot värdegrund

50 – 51, 59

16

Styrningsstruktur

51

Strategi

Etik och integritet
102-16

10

för uppträdande
102-17
Styrning
102-18

Intressentrelationer
102-40

Intressentgrupper

48

102-41

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

59

102-42

Identifiering och urval av intressentgrupper

48

102-43

Strategi för kommunikation med intressenter

48

102-44

Frågor som lyfts av intressenter och hantering av dessa

48 – 49
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8

3

GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

Mer information finns i Stena Metallkoncernens

FNs Globala mål

Global Compact

Rapporteringsrutiner
102-45

Enheter som ingår I rapporteringen

39

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll

48 – 49

102-47

Identifierade väsentliga frågor

49

102-48

Reviderad information

39

102-49

Väsentliga förändringar

9, 49

102-50

Redovisningsperiod

39

102-51

Datum för senaste redovisning

39

102-52

Redovisningscykel

39

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess

60

årsredovisning 2018/2019 sid 54 – 55

innehåll
102-54

Uttalande om att redovisningen följer GRI Standards

39

102-55

GRI index

54 – 57

102-56

Externt bestyrkande

39, 60
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GRI INDE X 2018/2019
ÄMNESSPECIFIKA UPPLYSNINGAR
GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

FNs Globala mål

Global Compact

16

10

7, 8, 12, 13

7, 8, 9

6, 14

8, 9

GRI 200: Ekonomiska standarder
Antikorruption
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

46 – 47, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

47, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

50 – 51

GRI 205: Anti-korruption
205-3

Bekräftade fall av korruption

59

GRI 300: Miljörelaterade standarder
Energi
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

42 – 43, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

42 – 43, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

48, 51

Energianvändning inom organisationen

58

GRI 302: Energi
302-1
Vatten
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

42 – 43, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

42 – 43, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

48, 51

GRI 303: (2016) Vatten
303-1

Vattenanvändning

58

Vattenanvändning beräknat utifrån samtliga produktionsanläggningar, i liter.
Kontor är exkluderade då pålitlig data inte finns tillgänglig.

Utsläpp
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

42 – 43, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

42 – 43, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

42 – 43, 48, 51

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

58

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

58

3, 12, 13, 14, 15

7, 8, 9

3, 6, 12

8, 9

16

7, 8

GRI 305: Utsläpp

Avfall
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

42 – 43, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

43, 48, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

43, 51

306-2

Avfallsresurser uppdelat på hanteringsmetod

58

Egen

Återvinningsgrad på hanterat material

58

GRI 306: Avfall

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

Väsentlighet och avgränsningar

46 – 47, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

47 – 48, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

47, 51, 53
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ÄMNESSPECIFIKA UPPLYSNINGAR
GRI Standard

Upplysning

Sidhänvisning

Kommentar

FNs Globala mål

Global Compact

GRI 307: Efterlevnad miljölagstiftning
307-1

Överträdelse av lagar och förordningar

59

inom miljöområdet
GRI 400: Sociala standarder
Hälsa och säkerhet
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

44 – 45, 48 – 50

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

44 – 45, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

47, 50 – 51, 53

3, 8

GRI 403: (2016) Anställningsförhållanden
403-2

Identifiering av faror, bedömning av risker och

59

Se avsteg sid 59

analys av olyckor
Utbildning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning
103-1

Väsentlighet och avgränsningar

44 – 45, 48 – 50

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

44 – 45, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

45, 50 – 51

GRI 404: Träning och utbildning
404-2

Program för kompetensutveckling

404-2 a 46 – 47

404-2 b är för närvarande inte tillämpbart då
uppsägningar till följd av arbetsbrist är sällan före
kommande. Individuella lösningar erbjuds istället.

Egen

Andel medarbetare som skrivit under koncernens

59

uppförandekod
Mångfald och lika rättigheter
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning

5, 8

103-1

Väsentlighet och avgränsningar

44 – 45, 48 – 50

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

44 – 45, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

45, 50 – 51

6

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter
405-1

Mångfald i styrelser och ledningsgrupper

59

103-1

Väsentlighet och avgränsningar

46 – 47, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

47 – 48, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

47, 51, 53

Egen

Antal externa audits genomförda av våra kunder

59

Kvalitet

på våra anläggningar
Efterlevnad av social och ekonomisk lagstiftning
GRI 103: Upplysningar om hållbarhetsstyrning

16

103-1

Väsentlighet och avgränsningar

46 – 47, 48 – 49

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

47 – 48, 50 – 51

103-3

Utvärdering av styrning

47, 51, 53

GRI 419: Socioekonomisk lagefterlevnad
419-1

Överträdelse av lagar och förordningar inom

16
59

det sociala och ekonomiska området

Stena Metallkoncernen redovisar i enlighet med GRI Standards 2016 Core. Hållbarhetsredovisningen har granskats av extern revisor.
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S Ä R S K I L D A U P P LY S N I N G A R
Värdeskapande

2018-2019

2017-2018

2016-2017

74 %

71 %

77 %

Kommentar

GRI 102-43 Kundnöjdhet
Andel nöjda eller mycket nöjda kunder
i kundundersökningar
GRI 102-7 Koncernens resultat

Hänvisning till sidan 4 samt till Stena Metallkoncernens årsredovisning 2017/2018

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

Verksamhetsområde Återvinning
> 95%

Verksamhetsområde Elektronikåtervinning

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 13 augusti 2012
(ikraftträdande 14 februari 2014) har elektroniktillverkare ett ansvar för att samla in och
återvinna uttjänt elektronik.

> 80%

I samarbete med dessa producenter samt producentsällskap säkerställer bolag inom Stena
Metallkoncernen med återvinningslösningar att mer än 80% av insamlat material återvinns,
vilket är högre än kravet.

									

Resurseffektivitet

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Resurseffektivitet, Forts.

GRI 306-2 Hantering av avfallsresurser (Ton)

GRI 302-1 Energianvändning (MWh)

Definieras i enlighet med Avfallsdirektivet (2008/98/EG).

s 39, hänvisning till GHG-protokollet

Farligt avfall

Bränsle

Återbruk
Materialåtervinning
Kompostering
Återvinning inklusive energiåtervinning
Förbränning
Djupinjicering
Deponi
Mellanlagring
Övrigt bortskaffande
Totalt

436

1 082

766

101 205

95 725

140 594

141

14 459

15 449

119 666

102 948

117 850

6 435

7 650

11 379

Icke förnyelsebart
Förnyelsebart 1
Totalt

Materialåtervinning

270 100

257 800

2 368

Ursprungsmärkt vattenkraft ”och biokraft”

68 300

55 700

74 400

Residualmix

68 600

65 300

57 000

121 000

131 400

0

0

0

18 352

59 831

66 103

286 935

327 561

406 301

34 048

23 852

11 817

4 135 480

4 309 587

3 919 632

208 504

123 282
736 859

2 033

6 917

5 196

0

0

0

211 259

241 277

239 320

0

0

0

14 809

11 477

47 664

5 397 277

5 688 049

5 083 770

Totalt

0

237 400

51 792

886 435

Övrigt bortskaffande

257 800

89 200

844

790 690

Mellanlagring

180 900

79 700

45 022

208 958

Deponi

157 700

0

Återvinning inklusive energiåtervinning
Djupinjicering

2016-2017

40 700

Kompostering
Förbränning

2017-2018

El

Totalt
Fjärrvärme

Icke farligt avfall
Återbruk

2018-2019

Fjärrvärme

17 400

16 900

10 600

Totalt

17 400

16 900

10 600

391 800

408 000

402 100

54 800

65 100

67 000

31 100

29 400

23 800

139 065

162 329

188 654

168 358

162 329

188 654

Total Energianvändning

GRI 305-1 Utsläpp (Ton)
Hagainitiativet
Direkta utsläpp av CO2 (scope 1)2
GRI 305-2 Utsläpp (Ton)
Hagainitiativet
Indirekta utsläpp av CO2 (scope 2)3
GRI 303-1 Vatten (M3)
Vattenanvändning
i produktionsanläggningar,
Från grundvatten
från kommunalt vattenledningssystem
Totalt Vattenanvändning i produktionsanläggning

29 293

Vattenanvändning beräknat utifrån samtliga produktionsanläggningar, i liter.
Reduktionspliktig Bensin 20% och Bensin 2.6% och HVO100
2
Bränslen: LPG, NG, Diesel, Eldningsolja, Bensin
3
El och fjärrvärme
1
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Medarbetare och kultur

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2 235

2 273

2 329

Danmark

346

360

353

Klämskada

Norge

265

245

253

Överbelastning av kroppsdel

Finland

130

123

129

Tyskland

92

88

90

GRI 102-8 antal anställda per region och kön
Sverige

Medarbetare och kultur, forts.

2018-2019

2017-2018

2016-2017

6

16

10

13

14

7

1

4

5

Skärskada

2

4

6

Fall från höjd

4

4

0

Fördelat på:

Schweiz

Halka, ramla, falla

1

2

2

Träffad av objekt

4

11

10

Italien

152

129

128

Fordonsrelaterat (inkl containers)

1

5

2

Polen

577

574

546

Relaterat till explosion och brand

1

1

2

2

2

2

Relaterat till el

0

0

1

3 800

3 796

3 829

Kemisk process

5

Övrigt

0

1

1

Kvinnor

25 %

24 %

24 %

Dödsfall

0

0

0

Män

75 %

76 %

76 %

5,4

8,6

6,8

17

16

15

USA
Totalt
Fördelat på:

I Sverige uppgår andelen kvinnor som arbetar deltid till 2 % och andelen män till 2 %. Information
är baserad på anställda verksamma per 20190831. Information om heltid/deltid från koncernens
bolag i övriga länder finns inte att tillgå. Under kommande verksamhetsår 19/20 påbörjas ett
arbete med att utveckla nytt HR-system där data om anställningsform kan samlas in i alla länder.
Antalet inhyrda för koncernen uppgår till 363 personer.
Snittet på inhyrd personal räknas utefter inhyrda timmar per månad delat med den månadens
heltidsdivisor. Resultatet visar motsvarande heltidsanställda (FTE).

Olycksfallsfrekvens (Antal personskador
med sjukfrånvaro per miljon arbetade
timmar)
Allvarlighetsgrad för olycksfallen (Genomsnittlig antal frånvarodagar per olycksfall)
Sjukfrånvaro (Frånvaro pga sjukdom i
relation till förväntade arbetade timmar)
Tjänstemän

2,60%

2,70%

2,70%

Kollektivanställda

5,20%

5,30%

5,40%

Samtliga anställda

3,90%

4,00%

4,10%

För verksamheten i Tyskland saknas information på grund av att informationen inte kan säkerställas. Arbete pågår med att skapa nödvändig struktur för att kunna sammanställa tillförlitlig

Antal inhyrda är störst i början av året. Det minskar därefter under året till en stadig nivå utifrån

data. Arbetet kommer att följas upp nästkommande år.

verksamheternas behov.

GRI 102-43 Medarbetarundersökning
Stena Voice

GRI 405-1 B Antal anställda per kategori
Andel tjänstemän

Ledarskapsindex

4,30

4,31

4,28

Arbetsmiljöindex

4,00

4,00

3,90

Totalt index

4,24

4,25

4,21

48%

49%

47%

Kvinnor

53%

43%

44%

Årlig undersökning där maxvärdet är 5

Män

57%

47%

56%

För verksamheten i Tyskland saknas information på grund av att informationen inte kan säker-

Fördelat på:

ställas. Arbete pågår med att skapa nödvändig struktur för att kunna sammanställa tillförlitlig

Fördelat på:
Ålder < 30 år

10%

30 – 50 år
>50 år
Andel kollektivanställda

9%

8%

60%

61%

59%

30%

30%

33%

52%

51%

53%

Kvinnor

Ansvarsfulla relationer

2018-2019

2017-2018

2016-2017

4

2

1

GRI 307-1 Efterlevnad av miljölagstiftning
Antal bekräftade fall av överträdelser

Fördelat på:
7%

7%

6%

93%

93%

94%

Ålder < 30 år

14%

15%

14%

30 – 50 år

53%

52%

53%

>50 år

33%

33%

33%

Män

data. Arbetet kommer att följas upp nästkommande år.

Fördelat på:

En överträdelse av villkor i miljötillstånd (175 000SEK). En försummelse som lett till mindre
utsläpp till recipient av diesel (75 000). Två administrativa sanktionsavgifter för brister i
transportdokument (20 000SEK). I förebyggande syfte har översyn av rutiner, utbildning och
processer genomförts samt utökade kontroller införts.
GRI 419-1 Efterlevnad av social och
ekonomisk lagstiftning
Antal bekräftade fall av överträdelser

2

1

-

GRI 405-1a Mångfald i styrelser och ledningsgrupper

En sanktionsavgift (400 000 SEK) för utebliven besiktning av kran. En sanktionsavgift (100 000

Fördelat på:

DK) för arbetsmiljöincident. I förebyggande syfte har översyn av rutiner, utbildning och proces-

Kvinnor

23%

18%

20%

Män

77%

82%

80%

0%

0%

0%

30 – 50 år

54%

56%

60%

>50 år

46%

44%

40%

Avser koncernstyrelsen och dotterbolagens ledningsgrupper.
GRI 102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal
Tyskland samt för del av anställda i Danmark.

Antal externa audits genomförda av kunder
på koncernens anläggningar, utifrån kunders
ställda krav

Andel anställda som har skrivit under
koncernens uppförandekod

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

-

-

-

68

97

71

2018-2019

2017-2018

2016-2017

96%

90%

86%

Antal externa audits

Uppförandekod

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal är ca 80%. Kollektivavtal saknas i Polen och

Antal olycksfall (personskador med
sjukfrånvaro, avser endast egna anställda,
ej inhyrd personal)

GRI 205-3 Bekräftade fall av korruption
Antal bekräftade fall

Fördelat på:
Ålder < 30 år

ser genomförts.

Signering som bekräftar att man tagit del av och förstår innehållet i koncernens uppförandekod.
Omfattar egna anställda och inhyrd personal som ersätter egna anställda.

37

60

44

GRI 102-17 Visselblåsfunktion
Antal anmälningar till visselblåsfunktion

2

0

2

Inkomna ärenden har hanterats i enlighet med instruktioner och rutiner för visselblåsarfunktionen.
Extern konsultation inom arbetsmiljöfrågor har anlitats för ett av de inrapporterade ärendena.
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TEXT FR 2018

REVISORS RAPPORT FRÅN ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN
SAMT YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

KONTAKTPERSON FÖR
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 2019. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning,
som också utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten, på sidan 39.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen
inklusive den lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga kriterier respektive årsredovisnings
lagen. Kriterierna definieras på sidan 39 och utgörs av GRI Sustainability Reporting Standards samt av Stena
Metalls egna framtagna redovisnings- och 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 hållbarhetsredovisningen, att
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 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 kvalitetskontroll 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
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 23 oktober 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Johan Rippe
Auktoriserad revisor

Fredrik Ljungdahl
Hållbarhetsspecialist, medlem i FAR
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Anna Sundell,
Hållbarhetsansvarig
010-445 19 34

På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad
återvinns numera även plast från elektronik.
Slutprodukten är plastpellets som används som
råvara i tillverkningen av nya produkter.
Återvinningen betyder att olja sparas, liksom
koldioxidutsläppen till atmosfären.

STYRELSE

Dan Sten Olsson
Ordförande

Anders Jansson
VD

Johan Widerberg

Mårten Hulterström

Per Kaufmann

Carl von Schantz

Joakim Rosengren

William Olsson

Fabrice Angelini

Ronny Persson
Suppleant

Irene Lund
Suppleant

ARBETSTAGARREPRESENTANTER

Tonny Fogelqvist
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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

• Sten A Olssons Stiftelse för Forskning
och Kultur har i genomsnitt delat ut
35 MSEK per år under de senaste
tio åren.
• Jane och Dan Sten Olssons Stiftelse
för Sociala Ändamål har stöttat
Stiftelsen Hand in Hand med belopp
som innebär att 185 000 jobb har
skapats. Jobben är huvudsakligen
skapade i Afrika.

FÄRJELINJER

Omsättning MSEK 13 849
Resultat MSEK 688

OFFSHOREDRILLNING

Omsättning MSEK 1 284
Resultat MSEK -4 071
SHIPPING

Omsättning MSEK 6 722
Resultat MSEK -875

Stena Line

Stena Drilling
Shuttle tankers

Stena Bulk
Stena RoRo
StenaTeknik, NMG

SÅ STÖDER STENA FORSKNING,
KULTUR OCH SOCIAL UTVECKLING

Shuttle tankers
Concordia Maritime
(52 %)

FASTIGHETER

Omsättning 5 505
Resultat MSEK 3 646

Stena Fastigheter

NYA AFFÄRER

Omsättning MSEK 7 259
Resultat MSEK 791

Stena Adactum

Mylan (0,8 %)
Scandic (17,2 %)
Beijer Electronics
(29,8 %)

FINANS/ÖVRIGT

Omsättning MSEK 102
Resultat MSEK 92

Stena Finans

ÅTERVINNING,
MILJÖ & HANDEL

Omsättning MSEK 27 391
Resultat MSEK 1 004

Stena Metall Finans

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 19 000 människor
i Stenasfären. Den totala omsättningen uppgick till 60 906 MSEK *. Resultatet före skatt uppgick till 1 275 MSEK.
*

Siffrorna avser perioden 1/1 – 31/12 2018 förutom Stena Metalls siffror som avser perioden 1/9 2018 – 31/8 2019.

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0250

Fotografer: Patrik Johäll, Robert Elmengård,
Carlo Baudone, Lars Ardarve, Samuel Unéus,
Elisabetta Zavoli, Robin Lundin, Rose Beco,
Olav Haugen, Nicke Johansson, Nicklas Rudfell,
Krzysztof Kuczyk.
Tryck: Göteborgstryckeriet.
Producerad av Stena Metallkoncernen.
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SVERIGE
Stena Metall AB
Huvudkontor
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametall.se
AB Stena Metall Finans (publ)
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametall.se
Stena Metal International AB
Box 4088
400 40 Göteborg
Telefon 010-445 00 00
stenametalinternational.se
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 Components AB
Box 827
382 28 Nybro
Telefon 0481-442 00
stenacomponents.se
Besöksadress:
Madesjövägen 19
382 45 Nybro
DANMARK
Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40
DK-2605 Brøndby
Danmark
Telefon +45 56 67 95 50
stenarecycling.dk
NORGE
Stena Recycling AS
Postboks 1723
NO-3998 Porsgrunn
Norge
Telefon: +47 91 24 79 33
stenarecycling.no
Besöksadress:
Dokkveien 8
3920 Porsgrunn
Stena Stål Moss AS
Årvollskogen 79
NO-1529 Moss
Norge
Telefon + 47 69 23 54 00
stenastal.no

POLEN
Stena Recycling Sp. z o.o.
ul. Grójecka 208
PL-02-390 Warszawa
Polen
Telefon +48 698 000 555
stenarecycling.pl
TYSKLAND
Stena Technoworld GmbH
Wittislinger Straße 7
DE-89415 Lauingen
Tyskland
Telefon +49 9072 953 800
stenarecycling.de
ITALIEN
Stena Technoworld srl
Via Santa Maria in Campo 2
I-20873 Cavenago di Brianza (MB)
Italien
Telefon +39 02 95335374
stenarecycling.it
SCHWEIZ
Stena Metall Limited,
Zug branch
Bahnhofplatz
CH-6300 Zug
Schweiz
Telefon +41 417 28 81 21
stenametall.com
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

ÅRSREDOVISNING
2 0 1 8–2 0 1 9

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

