
 

 
Hållbarhetsmål och utfall 2019 

Hållbar utveckling och produktion är en naturlig del av Nedermans verksamhet. Även om 
den största miljöpåverkan kommer från våra kunder när de använder våra 
luftreningslösningar under långvarig drift, är det fundamentalt att vi kan visa konkreta 
framsteg inom vår egen verksamhet.  
Den interna insamlingen av data är obligatorisk för alla tillverkningsenheter och sker 
huvudsakligen genom kvartalsvis rapportering och genomgång (review). En viktig del i 
detta arbete är också att öppet redovisa Nedermans resultat inom centrala 
hållbarhetsområden. 

Under 2019 förnyade vi vår hållbarhetsstrategi med utökade mål och nyckeltal.  

Mål och utfall 2019  

Område Fokus Utfall 2019 Mål, nyckeltal och 
huvudakling styrning 

Klimat och Energi  Förbrukning av 
elektricitet 

Det ackumulerade 
resultatet 2019 visar 
fortfarande en positiv 
trend. 
 
Den ackumulerade 
minskningen 2014 – 2019 
uppgick till 22 %, d v s 
redan i nivå med måltalet 
för 2020.  
 
 

Målet är att minska 
konsumtionen av 
elektricitet i produktionen 
med 20% till 2020, i 
relation till netto-
omsättningen 
(kWh/kSEK), jämfört med 
2013.  
 
 



Total förbrukning av 
energi 

Den ackumulerade 
minskningen 2014 – 2019 
uppgick till drygt 20 %, d v 
s redan i nivå med måltalet 
för 2020.  
Installation av 
solcellssystem på en av 
tillverknings-enheterna 
(ytterligare 
en är under ansökan) är 
exempel på aktiviteter för 
att åstadkomma ytterligare 
effektivisering. 

Effektivare 
energianvändning där 
förbrukningen fram 
till 2020 ska minska med 
20 % jämfört med 
genomsnittet 
för 2013.  
Det koncernövergripande 
nyckeltalet är 
kWh/nettoomsättning 
och 
produktionsenheterna 
arbetar med lokalt 
anpassade mål och 
nyckeltal. Samtliga 
tillverkningsenheter 
måste visa upp en 
aktivitetsplan för att 
minska 
energianvändningen. 
 

Koldioxid Minskningen av koldioxid-
utsläpp från 
flygtransporter 
visar fortsatt positiv trend. 
Ackumulerad minskning 
2014 – 2019 uppgick till 
16,8%. 
 
 

Utsläppet av den klimat-
påverkande gasen 
koldioxid ska minska med 
20 % fram till 2020 
jämfört med genomsnittet 
för 2014. Målet avser 
koldioxidutsläpp från 
godstransporter med flyg. 
 

Klimatpåverkan enligt 
Science Based Targets 
initiative 

Koldioxidutsläppet från 
tillverkningsenheterna 
visar positiv trend vilket 
följs 
av att energikonsumtionen 
minskar. 
 
Scope 1: 
2019 års totala utsläppen 
av växthusgaser från 
förbränning av bränsle i 
tillverkningen, 810 ton 
(571) 

Nedermans målsättning är 
att minska koncernens 
klimat-påverkan enligt 
Scope 1 och 2 med 20% 
fram till år 2020, och med 
totalt 50% 
fram till år 2022.  
 

Scope 2:  
2019 års totala utsläppen 
av växthusgaser från köpt 
elektricitet i tillverkningen,  
5 023 ton (5 054) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Resurseffektivitet Kvalitetsbristkostnader År 2019 var värdet 0,35 % 
(jämför 2018 0,39). Den 
negativa trenden sedan 
2016 är bruten. 
Detta inverkar även på 
andra hållbarhetsmål 
såsom förbrukning av 
elektricitet bland annat på 
grund av omarbetning, och 
koldioxid- 
utsläppet från flygfrakter 
för att åtgärda fel internt 
mellan enheter och 
fördröjda 
leveranstider. Av dessa skäl 
är resurseffektivitetsmålet 
i extra fokus för oss för 
förbättring. 
 
 

Målet är att göra rätt 
från början för att 
effektivisera 
resursanvändningen. 
Kvalitetsbristkostnaderna 
i 
produktionen, i relation till 
omsättningen, jämfört 
med 2013 ska vara <0,3% 
2020.  

Avfallsåtervinning Utfallet för 2019 visar 
fortsatt negativ trend. 
Återvinningsgraden 
uppgick till 92,1 % (93,7) 
jämfört med måltalet 
94,5 för 2019. Total 
avfallsmängd i förhållande 
till netto-omsättningen 
ökade, delvis till följd av att 
tidigare lagrat avfall 
rensats ut vid några 
enheter under året. 
 

Avfallsmängden ska 
kontinuerligt minska i 
förhållande till 
nettoomsättningen.  
Andelen återvunnet avfall 
ska öka till 95 % fram till 
2020 jämfört med 
genomsnittet för 2013. 
 

Hälsa och säkerhet Olyckor Hälsa och säkerhet är i 
fokus.  
 
I ett industriellt perspektiv 
är olycksfallsfrekvensen 
låg. Under 2019 inträffade 
38 olyckor som ledde till 
minst en dags frånvaro, 
varav inga med dödlig 
utgång eller skador för 
livet. 
 

Arbetsrelaterade olyckor 
är naturligtvis satt till 0 
(noll). 
 
Antalet olyckor på arbets-
platserna ska minimeras 
och 
här gäller en ”nollvision”. 
Samtliga enheter ska ha 
fungerande system för att 
rapportera och åtgärda 
olyckor och incidenter. 
 

Sjukfrånvaro Sjukfrånvarostatistiken 
visar sedan 2017 positiv 
trend, även med hänsyn till 
gjorda förvärv. Vid 
utgången av 

Mål för sjukfrånvaro 
är satt till <2,5 %. 
 
 



2019 uppgick 
sjukfrånvaron i medeltal till 
1,6 %, alltså med god 
marginal under målet. 
 

Könsfördelning I en teknisk sektor som vi 
verkar i så är det en 
utmaning för oss att uppnå 
målet, utfallet är 
oförändrat.  
Andelen kvinnor i 
organisationen som helhet 
är 20,2 %. 

Nederman arbetar för att 
uppnå en balanserad mix 
vad gäller ålder, etnicitet 
och kön inom koncernen. 
Målet är att öka andelen 
kvinnor på alla nivåer i 
koncernen. 

Lokal Samhälls-
utveckling 

Under året samarbetade vi  
bland annat med olika 
universitet, exempelvis för 
analys av Nedermans 
interna 
hållbarhetskommunikation, 
samt med Sydsvenska 
industri- och 
handelskammaren 
i riktade projekt och 
aktiviteter. 

Ambitionen är att bidra till 
yrkesintroduktion genom 
att arrangera 
examensarbete och 
praktik samt ta initiativ till, 
och vara engagerad i lokala 
nätverk och 
diskussionsforum. 

Produktutveckling Nya produkter  Samtliga lanseringar under 
2019 har utvärderats med 
uppnådda mål avseende 
minskad miljöpåverkan. 
 

Miljöpåverkan ska 
utvärderas och minimeras 
för 100% 
av alla nya produkter 
enligt koncernens 
produktstrategi-plan. 

Lagefterlevnad Anti-korruption och 
bedrägeribekämpning, 
samt diskriminering, 
mänskliga rättigheter, 
barnarbete och 
tvångsarbete 
 
 

Inga fall (0) har 2019 
rapporterats av väsentliga 
överträdelser av lagar och 
tillstånd som lett till 
rättsliga följder eller böter.  
 
För mer specifik 
information om utfall inom 
området lagefterlevnad 
hänvisas till separat tabell, 
”Utfall 2019 inom området 
Lagefterlevnad”. 
 

Nederman har 
nolltolerans för mutor, 
korruption, kartell- eller 
annat kriminellt 
beteende, förekomst av 
barnarbete eller  
tvångsarbete samt 
diskriminering. 
 
 
 

Kunder En stor andel av 
Nedermans kunder ställer 
detaljerade 
krav inom hållbar 
utveckling. Under året 
genomfördes 
utvärderingar och 
revisioner vid bland annat 

Kundkrav inom miljö och 
socialt ansvar ska klaras 
med 
god marginal.  



försäljnings-bolag. Ingen 
av dessa har hindrat 
kunderna från att göra 
affärer med Nederman. 
 

Leverantörer Vid utgången av 2019 
uppgick andelen 
leverantörer som har skrivit 
på Nedermans 
uppförandekod för 
leverantörer till 93 % 
(jämfört med 86 % 2018).  
 
Att leverantörer lever upp 
till detta krav kontrolleras 
bland annat genom 
revisioner, 
under 2019 genomfördes 
56 leverantörsrevisioner 
(50). 
 
Under året har Nedermans 
Uppförandekod för 
leverantörer utvärderats 
och stärkts upp väsentligt. 
 

Målet är bara att arbeta 
med leverantörer som 
följer de relevanta delarna 
av Nedermans Code of 
Conduct, 100 %  2020. 
 
 

The 
Clean Air 
Company 

Our promise – contributing to a sustainable future 
Clean air is a cornerstone of sustainable production. Our customers want to boost 
profitability by making their operations as efficient as possible. They want to meet 
high environmental standards and keep employees safe from fumes and dust. 
Nederman can help them on all counts. That’s how we create value. 
 
The Clean Air Company - Vision 2025 
Nederman celebrated its 75th anniversary in 2019. From the very beginning, the 
business idea was clean air. Today, the environment and sustainability are more 
relevant than ever and the demands are increasing to contribute actively to more 
efficient production and reduced emissions in industry. The next generation of 
solutions for clean industrial airflows is under development. Nederman is at the 
forefront of this development. 

nederman.com 


