HÅLLBARHET

SKAPA VÄRDE GENOM
HÅLLBARHET
Hållbarhet är en viktig del i Gränges strategi och verksamhet. Bolaget
strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan, upprätthålla
hög affärsetik och skapa en säker och bra arbetsmiljö.

Gränges kärnvärden handlingskraftig,
engagerad, innovativ och tillgänglig defi
nierar hur Gränges arbetar, och är också
vägledande i företagets hållbarhetsar
bete. Bolaget tar ett ekonomiskt, miljö
mässigt och socialt ansvar och arbetar
för att förbättra förutsättningarna i
bolagets värdekedja.
Under 2017 fortsatte Gränges att
bygga en stabil grund för framtida vär
deskapande. I slutet av året vidare
utvecklade bolaget sitt koncernöver
gripande och globala hållbarhetsramverk, som kommer att implementeras
under 2018.
Intressentdialog
För Gränges är det mycket viktigt att ha
en transparent och långsiktig dialog
med sina intressenter. Förväntningar
och förfrågningar från olika intressenter
såsom medarbetare, kunder, leverantö
rer, investerare och samhället i stort,
bidrar till att sätta agendan för bolagets
hållbarhetsarbete och hållbarhetsredo
visning.
För mer information om Gränges
intressentdialoger och processen för
att identifiera väsentliga hållbarhets
frågor, se sidan 113.
Nätverk och samarbeten
Genom deltagande i branschinitiativ
verkar Gränges för att säkerställa att
aluminium utvinns, produceras och
används på ett hållbart sätt. På så sätt
bidrar Gränges till utvecklingen i bran
schen och främjar starka nätverk på
de marknader där bolaget är verksamt.
Gränges är medlem i flertalet bransch
organisationer, exempelvis The Global

Aluminium Foil Roller Initiative. Dess
utom är Gränges medlem i Svenskt
Aluminium, European Aluminium Asso
ciation och Svenskt Näringsliv i Europa.
I Asien är Gränges medlem i China Non
ferrous Metals Industry Association,
Nonferrous Metals Society of Shanghai
och Shanghai Aluminium Trade Associ
ation. I USA är Gränges medlem i Alumi
nium Association.
Gränges följer också utvecklingen i
den globala organisationen Aluminium
Stewardship Initiative.
FN:s Global Compact och de Globala
målen för hållbar utveckling
Gränges har varit anslutet till FN:s
Global Compact sedan oktober 2016.
Gränges förbinder sig därmed att upp
fylla Global Compacts principer om
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö
och antikorruption. Principerna ligger
också till grund för bolagets uppfö
randekod.
Vidare är Gränges engagerat i att
bidra till Agenda 2030 och FN:s globala
mål för hållbar utveckling. Under 2017
har Gränges identifierat att sju av dessa
mål är i linje med bolagets hållbarhets
arbete. Bolagets ambition är att dess
hållbarhetsarbete ska skapa värde för
alla intressenter och på så vis även
utgöra ett positivt bidrag till dessa mål.

HIGHLIGHTS 2017
I ntegrerat den förvärvade
verksamheten i USA i 2017
års hållbarhetsredovisning
 enomfört utbildning i Gränges
G
uppförandekod för alla med
arbetare i USA och Kina
 ranskat sju strategiska leve
G
rantörer till produktionsan
läggningarna i Finspång och
Shanghai
 kat andelen återvunnet alu
Ö
minium som används som
insatsmaterial
 enomfört en klimatavtrycks
G
studie, som kommer att lägga
grunden för arbetet med att
utveckla framtida målsätt
ningar och ett minskat klimat
avtryck
 inskat energianvändningen
M
per ton produkt i Finspång och
Shanghai
 tablerat ett globalt HR Coun
E
cil för att utveckla och harmo
nisera globala HR-aktiviteter
och utbyta erfarenheter
 enomfört koncernövergri
G
pande internrevisioner för att
förbättra säkerheten genom
att öka erfarenhetsutbytet
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OM GRÄNGES HÅLLBARHETSREDOVISNING
Gränges hållbarhetsredovisning har upprättats i enlighet med GRI Standards:
Core. Redovisningen utgör även Gränges
Communication on Progress i enlighet med
FN:s Global Compacts riktlinjer. Rapporten och dess innehåll har inte granskats
externt. Utförlig information om bolagets
intressentdialog, väsentlighetsanalys,
hållbarhetsdata och GRI-index återfinns
på sidorna 112–121.
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Hållbarhetsredovisningen avser räkenskapsåret 2017 och innefattar Gränges
verksamhet som den såg ut vid ingången
av 2017. Detta är första året som Gränges
förvärvade verksamhet i USA ingår i
hållbarhetsredovisningen. Gränges sen
aste hållbarhetsredovisning publicerades den 14 mars 2017. Gränges avser
att årligen publicera en hållbarhets
redovisning.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofia Hedevåg
VP Sustainability
sofia.hedevag@granges.com
+ 46 733 03 79 79
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VÄRDEKEDJA
Gränges värdekedja sträcker sig från gruvor där bauxit utvinns till
användare av valsade aluminiumprodukter. Bolaget arbetar för att skapa
värde för sina intressenter i samtliga delar av värdekedjan.
LEVERANTÖRSKEDJA
Primäraluminiumleverantörer
Skrotleverantörer

GRÄNGES VERKSAMHET
Smältning
och gjutning

Valsning
och skärning

Internt återvunnet aluminium

OEM inom
HVAC och
fordon

Slutanvändare

Aluminiumskrot

GRÄNGES VERKSAMHET

KUNDER

VÄRDESKAPANDE

LEVERANTÖRSKEDJA

Tillverkare
av värmeväxlare

En effektiv och hållbar leverantörskedja
är viktig för Gränges långsiktiga framgång och utveckling på sikt. För att förvissa sig om att inköpen är ansvarsfulla
följer Gränges strikta rutiner och riktlinjer för inköp av metaller och andra
råvaror och tjänster. Gränges ambition
är att vara en ansvarstagande och pålitlig affärspartner och att leverantörerna
ska hålla motsvarande höga standard i
hållbarhetsfrågor som Gränges.

Gränges strävar efter att ha effektiva processer, vara ledande inom forskning och
innovation samt att erbjuda en attraktiv
arbetsplats. Detta är viktiga områden för
att Gränges ska uppnå en hållbar tillväxt.
Gränges arbetar kontinuerligt med att
minska energiförbrukningen och därmed
minska både kostnader och negativ miljöpåverkan.
Genom att förbättra såväl hälsa och
säkerhet som mångfald och jämställdhet
strävar Gränges efter att erbjuda en
attraktiv arbetsplats där medarbetarna
kan utvecklas yrkesmässigt och bidra till
bolagets framgång.

I ett nära samarbete med kunderna letar
Gränges ständigt efter möjligheter att
använda sin tekniska expertis. Bolagets
produkter ökar effektiviteten i kundernas
produktionsprocesser och prestandan
hos slutprodukten. På så sätt bidrar
Gränges till mer hållbara produkter och
förbättrar sina kunders konkurrens
förmåga.

ALUMINIUM

Aluminiumskrot

KUNDER

Malmen som krävs för att framställa
aluminium, bauxit, utvinns från bauxitgruvor. Efter att malmen har utvunnits,
raffineras den till aluminiumoxid som
utgör insatsmaterialet i produktionen
av metalliskt aluminium. Utvinningen
och produktionen av primäraluminium
är energiintensiv och Gränges strävar
därför efter att använda en högre
andel återvunnet aluminium. Gränges
köper både primäraluminium och aluminiumskrot. Under 2017 utgjorde återvunnet insatsmaterial 15,4 (14,8) procent av använt material inom Gränges.
Bolaget arbetar aktivt för ökad spårbarhet och ansvarsfull resursanvändning när det gäller primäraluminium
och återvunnet aluminium.

Gränges produktion omfattar smältning
och gjutning samt valsning och skärning.
Både smältningen och gjutningen är
energikrävande processer och Gränges
strävar efter att minska sin energiförbrukning. Energikostnader är den största
utgiften efter metall- och personalkostnader. Genom processeffektivisering har
Gränges lyckats sänka sin energiförbrukning per ton aluminium under de
senaste fyra åren. Detta har åstadkommits genom att öka metallutbytet i produktionsprocessen och smälta om det oundvikliga skrot som uppstår i den egna produktionen. Genom att smälta om produktionsskrot internt i stället för att sälja det
till tredje part undviker Gränges kvalitetsförsämring och energiförluster som
uppstår vid transport och skrothantering.

Gränges valsade aluminiumprodukter
finns i produkter som motorkylare, luftkonditioneringssystem, kraftledningar
och förpackningar. Aluminium från
Gränges återfinns i värmeväxlare i hälften av världens alla bilar som tillverkas
idag, och trenden går mot fler, mindre
och lättare v ärmeväxlare i fordon. Ökade
miljökrav för stationära värmeväxlare
främjar övergången från koppar till aluminium, och Gränges har en stark position för att kunna ta tillvara på dessa
möjligheter.

Läs mer: Etik och antikorruption,
sidorna 30–31, och En hållbar leverantörskedja, sidorna 32–33.

Läs mer: Etik och antikorruption,
sidorna 30–31, Återvunnet aluminium,
sidan 34, Energianvändning, sidan 35,
Utsläpp, sidan 36, Vattenanvändning,
sidan 37, En attraktiv och säker arbetsplats, sidorna 38–39, Mångfald och jämställdhet, sidan 40 och Hälsa och säkerhet, sidorna 41–43.

Läs mer: Etik och antikorruption,
sidorna 30–31, och Kunder, sidan 45.
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ETIK OCH ANTIKORRUPTION
God affärsetik och en ärlig och öppen företagskultur präglar Gränges
verksamhet. Alla interna relationer samt relationer till leverantörer, kunder
och andra affärspartner och intressentgrupper ska kännetecknas av
ansvarsfulla, etiska och sunda affärsprinciper. Gränges tolererar inte
någon form av mutor, utpressning eller korruption.

Cirka

90%

av berörda medarbetare
har slutfört FN:s Global Compacts webbaserade utbildning
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Ett etiskt, transparent och proaktivt
förhållningssätt är grundläggande och
viktigt för Gränges för att undvika intres
sekonflikter, säkerställa korrekt rapp
ortering, ha en långsiktigt hållbar och
lönsam verksamhet som kan växa och
utvecklas, samt vårda Gränges varu
märke.
Uppförandekod och utbildningar
Gränges följer alla tillämpliga lokala och
internationella lagar och regler. Gränges
har en uppförandekod som är striktare
än vad lagar och regler kräver. Uppfö
randekoden omfattar samtliga medar
betare, styrelsen, oberoende konsulter
samt andra personer som agerar för
Gränges räkning.
Uppförandekoden utgör ett ramverk
för vad Gränges anser vara ett ansvars
fullt och hållbart agerande och slår fast
att verksamheten ska bedrivas i enlighet
med ansvarsfulla och etiska affärsprin
ciper. Principerna tillämpas i det dagliga
arbetet av alla medarbetare.
Rutinerna har uppdaterats och skärpts
under året. Uppförandekoden har inte
grerats i introduktionsprocessen för
nyanställda. I introduktionen behandlas
bland annat frågor som rör korruption,
mutor och andra otillbörliga förmåner.
Alla medarbetare ska också följa
Gränges insiderpolicy och antikorrup
tionspolicy. Antikorruptionspolicyn
definierar, förklarar och utvecklar inne
börden av Gränges syn på korruption in
klusive hantering av gåvor till välgören
het, vilket i huvudsak sker på lokal nivå,
samt bidrag till politiska kampanjer.
Gränges går regelbundet igenom och
uppdaterar sina policyer.

Under året har flera utbildningar
genomförts:
• I Gränges anläggningar i USA har
webb- och klassrumsutbildning i upp
förandekoden genomförts för alla
medarbetare. Utbildningen fokuse
rade på innebörden och tillämpningen
av uppförandekoden. Vidare har ett
urval av chefer, personal inom inköp
och försäljning samt andra nyckel
personer genomfört FN:s Global
Compacts webbaserade utbildning
i antikorruption.
• I Gränges produktionsanläggning i
Shanghai har så gott som alla medar
betare genomgått en webbaserad
utbildning i Gränges uppförandekod.
• I princip alla säljare i ansvarspositio
ner har genomgått en antikorruptions
utbildning i samband med en global
säljkonferens.
Utbildning i antikorruption genomförs
vartannat år för medarbetare i säljorga
nisationen samt för inköpare, andra
tjänstemän och nyckelpersoner som har
externa kontakter, på alla anläggningar
och på huvudkontoret. De får också en
genomgång av bolagets uppförandekod
och antikorruptionspolicy vartannat år,
i form av seminarium och workshoppar.
Även styrelsen omfattas av antikorruptionspolicyn och är informerad
om denna.
Supplier Declaration
Alla Gränges leverantörer av råvara ska
följa Gränges Supplier Declaration. Syftet
är att leverantörerna ska hålla samma
standard som Gränges när det gäller anti
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korruption och att inte befatta sig med
mutor eller någon form av korruption.
Om Gränges skulle förvärva ett annat
bolag genomför Gränges en grundlig due
diligence för att säkerställa att korruption
inte förekommer samt ser till att Gränges
partner håller samma standard som
Gränges när det gäller antikorruption.
Visselblåsarfunktion
Gränges har en visselblåsarfunktion där
medarbetare anonymt kan varsko om de
misstänker att det sker något otillbörligt
i företaget, om det är någon som begår
oegentligheter eller på något annat sätt
bryter mot principerna i uppförande
koden. En anmälan görs anonymt till en
grupp av personer, bestående av General
Counsel, SVP Human Resources och VP
Sustainability. Visselblåsarfunktionen är
tillgänglig för alla medarbetare och finns
beskriven i bolagets uppförandekod
samt på intranätet. En beskrivning av hur
visselblåsarfunktionen fungerar finns
också på anslagstavlor i produktions
anläggningarna.
Mål och måluppfyllelse
Gränges har nolltolerans för alla typer
av korruption och mutor. 2017 inträffade
inga incidenter som rör mutor eller
annan korruption. Inga affärskontrakt
bröts, eller avstods från att förnyas, till
följd av mutor eller annan korruption.
Alla chefer, tjänstemän med ansvars
positioner, nyckelpersoner inom inköp
och försäljning, samt andra nyckelper
soner som har externa kontakter, ska ha
genomgått FN:s Global Compacts utbild
ning i antikorruption. Hittills har cirka 90
procent av dessa medarbetare genom
fört utbildningen under 2016 och 2017.
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EN HÅLLBAR
LEVERANTÖRSKEDJA
En effektiv och hållbar leverantörskedja är en förutsättning för Gränges
långsiktiga framgång och utveckling. För att säkerställa ansvarsfulla inköp
följer Gränges rutiner och riktlinjer, både för inköp av metaller och för inköp
av andra typer av material och tjänster. Gränges ambition är att vara en
ansvarsfull och tillförlitlig affärspartner och att företagets leverantörer ska
hålla motsvarande höga standard i hållbarhetsfrågor som Gränges gör.
Metallinköp
En effektiv leverantörskedja för metall
inköp säkerställer att Gränges får till
gång till rätt råvara i rätt tid, vilket är
avgörande för att bolaget ska kunna
möta sina kunders behov. Det är viktigt
att inköpen optimeras så att rätt sorts
råvara, med dokumenterat innehåll,
köps in så att Gränges ska kunna ta till
vara på överskottet från produktions
processerna på ett effektivt sätt och
kunna återvinna så mycket överskott
som möjligt. Råvaruinköpen behöver
kontinuerligt koordineras med produk
tionsfunktionerna.
Gränges har ett långsiktigt och nära
samarbete med sina leverantörer till
exempel kring produktutveckling.
Gränges i Finspång och Shanghai
Gränges produktionsanläggning i Fin
spång har cirka 30 leverantörer av
tackor, valsgöt, legeringsämnen och
skrotråvara, varav en tredjedel klassifi
ceras som strategiska leverantörer.1)
Under 2017 har en ny strategisk leveran
tör tillkommit. Leverantörer till produk
tionsanläggningen i Finspång är belägna
i Skandinavien samt i övriga Europa.
Gränges produktionsanläggning i
Shanghai har sju större leverantörer av
tackor, valsgöt och legeringar varav tre
klassificeras som strategiska leverantö
rer och tre är råvarumäklare. I Kina sker
inga inköp av skrotråvara eftersom det
är svårt att hitta skrot av rätt kvalitet på
den kinesiska marknaden samt att pri
set på primäraluminium är i stort sett
detsamma som på skrot. Leverantörer
till produktionsanläggningen i Shanghai
finns i Kina.

I produktionsanläggningarna i Fin
spång och Shanghai väljs leverantörerna
utifrån kriterier såsom kvalitet, service,
pris, leveransprecision, tillförlitlighet
samt etik och spårbarhet av material.
Bolagets leverantörer ska dela Gränges
värderingar i hållbarhetsfrågor och pre
cis som Gränges sträva efter att mini
mera miljöpåverkan, ta arbetsrättsligt
ansvar och säkerställa goda arbetsför
hållanden, inte tolerera någon form av
mutor eller korruption samt respektera
mänskliga rättigheter.
Gränges i USA
Till produktionsanläggningarna i USA
köper Gränges in aluminium via råvaru
mäklare och aluminiumproducenter.
Leverantörer väljs utifrån kriterier så
som tillgänglighet, pris och kvalitet. I
och med att aluminiumet är ursprungs
märkt möjliggörs spårbarhet.
Risker och kontinuerliga förbättringar
Risker relaterade till Gränges leveran
törskedja är bland annat brist på lättill
gängligt material, etiska risker såsom
förekomst av mutor och korruption samt
arbetsrättsliga risker såsom oskäliga
arbetsvillkor och barnarbete. För att
hantera dessa risker arbetar Gränges
kontinuerligt med att förbättra kontrol
len och rutinerna för inköp av material.
Gränges ambition är att bättre sam
ordna processer och granskningar av
leverantörer av tackor, valsgöt, lege
ringsämnen och skrotråvara. Vid pro
duktionsanläggningen i Finspång har
ett sådant arbete initierats under året.
Ett förbättringsprojekt som har
genomförts vid produktionsanlägg

ningen i Shanghai under året är ett kva
litets- och effektivitetsprogram hos en
leverantör av valsgöt.
Utvärdering av leverantörer
I syfte att säkerställa ett hållbart age
rande ska alla leverantörer av råvara
följa och underteckna Gränges Supplier
Declaration som infördes 2015. Här
igenom förbinder sig leverantörerna att
följa alla gällande lagar och regelverk
inklusive FN:s Global Compacts tio prin
ciper, samt att iaktta ansvarsfulla, etiska
och sunda affärsprinciper.
Gränges Supplier Declaration innebär
att leverantörerna ska ha nolltolerans
för alla typer av mutor, korruption och
samarbeten som bryter mot konkur
rensrättsliga lagar. De ska även undvika
intressekonflikter, ha skäliga arbetsvill
kor, verka för god hälsa och säkerhet på
sina arbetsplatser, respektera mänsk
liga rättigheter, såsom att inte accep
tera barnarbete eller någon form av
tvångsarbete, samt respektera miljön
genom att bland annat minimera skad
liga utsläpp och avfall. Leverantörerna
ska även, i sin tur, verka för en imple
mentering av principerna i Supplier
Declaration hos sina egna leverantörer.
Nästan alla leverantörer till produk
tionsanläggningarna i Finspång och
Shanghai har skrivit på Gränges Supplier
Declaration. De leverantörer som levere
rar till Gränges produktionsanläggning i
Finspång och som inte har skrivit på
Supplier Declaration följer egna uppfö
randekoder som möter Gränges krav. Vid
Gränges produktionsanläggning i Shang
hai har alla strategiska leverantörer, som
tillsammans svarar för mer än 90 procent

1) E
 n strategisk leverantör för Gränges produktionsanläggning i Finspång är en leverantör som är kritisk för Gränges och har direkt påverkan på
slutprodukternas egenskaper. En strategisk leverantör för Gränges produktionsanläggning i Shanghai är en leverantör som är kritisk för Gränges
långsiktiga tillväxt och lönsamhet samt står för en betydande del av volymen.
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av de totala inköpen, skrivit under Supp
lier Declaration. Resterande leverantörer
som Gränges produktionsanläggning i
Shanghai har ett långsiktigt samarbete
med har undertecknat ett Quality Agree
ment och ett EHS Agreement, vilka till
stora delar motsvarar Gränges Supplier
Declaration.
Om en leverantör skulle bryta mot
Supplier Declaration tar Gränges först
en diskussion kring hur leverantören
kan åtgärda problemet, därefter tas en
handlingsplan fram. Hittills har det inte
varit aktuellt att ha den här typen av
diskussion eller åtgärdsplan.
Regelbundna granskningar
För att säkerställa att leverantörerna
följer Supplier Declaration och agerar på
ett hållbart sätt genomför Gränges leve
rantörsgranskningar.
Gränges ambition för produktionsan
läggningarna i Finspång och Shanghai är
att granska alla strategiska leverantörer
innan ett samarbete påbörjas och att
därefter göra regelbundna granskningar
av dessa leverantörer. Gränges produk

tionsanläggning i Shanghai har en årlig
utvärdering av de råvarumäklare som
levererar till bolaget.
Leverantörsgranskningarna genom
förs av Gränges. Fokus ligger på kvalitet
och leveransprecision, men även frågor
som rör miljö, arbetsrätt, hälsa och säk
erhet samt mänskliga rättigheter gås
igenom. Gränges kontrollerar även att
leverantörernas ledningssystem möter
Gränges krav.
Under 2017 har Gränges tagit flera
initiativ för att förbättra utvärderingarna
av leverantörer:
• Vid produktionsanläggningen i Fin
spång ett styrkort tagits fram, för att
kartlägga och bättre kunna mäta och
följa upp leverantörernas arbete. I
detta inkluderas även leverantörernas
miljöpåverkan genom sina transpor
ter. Implementeringen av styrkortet
väntas ske 2018.
• Vid Gränges produktionsanläggningar
i USA har ett arbete påbörjats för att
öka spårbarheten av materialet och
för att granska sina leverantörer.
Detta väntas bli klart 2018.

Mål och måluppfyllelse
Alla strategiska leverantörer till Gränges
produktionsanläggningar i Finspång och
Shanghai ska ha granskats till år 2020.
Under 2017 granskades sju strategiska
leverantörer, varav fyra som levererar till
Gränges i Finspång och tre som levere
rar till Gränges i Shanghai. Detta inklu
derar den nya leverantör som har till
kommit för Gränges i Finspång under
året.
Totalt sett har samtliga Gränges stra
tegiska leverantörer till produktionsan
läggningarna i Finspång och Shanghai
granskats.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

INDIREKT MATERIAL OCH TJÄNSTER
Gränges inköp av indirekt material och tjänster sker
framförallt lokalt i de olika regionerna. Hit hör inköp av
material som till exempel reservdelar och förpackningsmaterial samt inköp av underhållstjänster till produktionsanläggningarna. Gränges ambition är att ha ett
långsiktigt samarbete även med sina leverantörer av
indirekt material och tjänster.

Leverantörsgranskningar
Leverantörerna av indirekt material granskas i varierande mån. Vid produktionsanläggningen i Finspång
genomförs granskningar av de största leverantörerna

av indirekt material och tjänster. Fokus är framförallt på
kvalitet, men också leverantörernas miljöarbete, arbetsvillkor, etik och mänskliga rättigheter beaktas. Gränges
granskar de leverantörer som tillhandahåller tjänster
till produktionsanläggningen i Shanghai. Granskningarna har fokus på hälsa och säkerhet samt regelefterlevnad. Vid Gränges produktionsanläggningar i USA
genomförs en initial värdering av leverantörerna med
hjälp av ett självskattningsformulär.
En viss samordning av inköp sker mellan produktionsanläggningarna, framförallt gällande inköp av material
från globala leverantörer.
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ÅTERVUNNET ALUMINIUM
Gränges använder både primäraluminium och återvunnet
aluminium kombinerat med legeringar för att producera valsade
aluminiumprodukter.

Utvinningen av bauxit och produktion av
primäraluminium är energiintensiva pro
cesser. Energianvändningen påverkar
såväl kostnaderna som miljön. Gränges
strävar därför efter att maximera an
vändningen av återvunnet aluminium
eftersom återvinning både är mer kost
nadseffektivt och mer fördelaktigt ur
ett hållbarhetsperspektiv.
Ökad användning av återvunnet
aluminium
Aluminium kan återvinnas utan att för
lora nämnvärt i kvalitet. Gränges arbetar
löpande med att förbättra den interna
återvinningsgraden och öka andelen
återvunnet aluminium som används som
insatsmaterial i produktionsprocessen.
En viss volym av processkrot är oundvik
ligt i produktionen, och för att öka kost
nadseffektiviteten återförs internt skrot
till processen genom omsmältning.
Förutom att använda internt skrot
köper Gränges även externt skrot från
skrothandlare eller från Gränges kunder.
Fördelen med att återköpa skrot från
Gränges egna kunder är att sammansätt
ningen är känd, och att det därför är lätt
are att återföra skrotet i nya produkter.
Om det inte finns externt skrot av till
räckligt hög kvalitet på marknaden an
vänds primäraluminium. Primäraluminium
är i allmänhet dyrare än återvunnet alu
minium och därför används alltid återvun
net aluminium i första hand. Gränges pro
duktionsanläggning i Shanghai använder i
dagsläget inte externt skrot eftersom det
är svårt att hitta skrot av rätt kvalitet, och
på grund av att prisskillnaden är liten
mellan primäraluminium och skrot i Kina.
Skrotkoder möjliggör effektiv
användning
Koncernövergripande skrotkoder, för
klassificering av olika skrottyper, används
för att säkerställa att skrotet används i
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rätt process och att volymen av oanvänt
skrot minimeras. Skrotkoderna utvecklas
kontinuerligt i linje med Gränges utveck
lingsstrategi för nya legeringar. Gränges
produktionsanläggningar i USA använder
förenklade skrotkoder medan produk
tionsanläggningarna i Finspång och
Shanghai har utvecklat kodsystem där
olika kombinationer av pläteringsskrot kan
grupperas tillsammans. Kodningssyste
met möjliggör effektiv hantering och opti
mering av omsmältningen, och därmed
minimeras försäljning av skrot som inte
kan återanvändas i den egna produktionen.
Balans mellan applikationskrav och
återvinning
Möjligheterna till återvinning blir en allt
viktigare faktor vid framtagandet av nya
produkter och legeringar. Forskningsoch innovationsarbetet är inriktat på att
hitta helhetslösningar som inte bara
uppfyller de tekniska specifikationerna
utan även möjliggör högre återvinnings
grader. För att säkerställa lämpliga mat
erialegenskaper pläterar Gränges olika
legeringar på aluminiumkärnorna. Pläte
ringen förändrar materialsammansätt
ningen vilket påverkar återvinningsmöj
ligheterna. Gränges driver ett forskningsprogram för att utveckla legeringar som
på ett optimalt sätt kombinerar applika
tionskrav och möjligheter till återvinning.

processen. Detta kommer att uppnås
genom att:
• Öka andelen återvunnet aluminium
jämfört med primäraluminium och
legeringar.
• Säkerställa att internt aluminium
skrot kan återföras till produktions
processen.
Respektive produktionsanläggning har
mer specifika mål kopplade till metall
utbyte och utnyttjande av internt skrot.
Andelen återvunnet material som an
vänds som insatsmaterial har ökat från
14,8 procent under 2016 till 15,4 procent
2017. Ökningen av den totala använd
ningen av återvunnet material beror på
att produktionsanläggningarna i USA
använde mer externt skrot som ingående
material. På koncernnivå motverkades
detta delvis av en minskad användning
av återvunnet material i produktionsanläggningen i Finspång samt en lägre
nivå av återvunnet material i externt
inköpta valsgöt i produktionsanlägg
ningen i Shanghai.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

Mål och måluppfyllelse
Gränges mål är att öka användningen
återvunnet aluminium i produktions

Andel av använt material som är återvunnet insatsmaterial
%
Asien
Europa

2017

2016

1,0

4,2

16,0

18,1

Nord- och Sydamerika

24,8

19,4

Gränges totalt

15,4

14,8
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ENERGIANVÄNDNING
Energianvändning har en betydande påverkan på såväl kostnader
som utsläpp. Minskningar medför därmed möjligheter att öka lön
samheten, konkurrenskraften och miljöprestandan.

Gränges använder främst energi i form av
naturgas, el och gasol. Energin används
främst i ugnar där aluminium smälts om,
antingen via direktförbränning eller in
duktion. För att förbättra energieffektivi
teten genomför Gränges löpande energi
kartläggningar och förbättringsåtgärder
samt väljer bästa tillgängliga teknik vid
nya investeringar. Energiaspekten är en
viktig del i Gränges koncerngemensamma
miljö-, hälso- och säkerhetspolicy, och
produktionsanläggningen i Finspång har
ett certifierat energiledningssystem i
enlighet med ISO 50001.
Energilagstiftning
Gränges verksamhet i Shanghai följer
Shanghai Energy Conservation Regula
tions som ålägger Gränges att arbeta med
energieffektivitet och nya energilösningar.
Bolagets verksamhet i Finspång faller
under energieffektiviseringsdirektivet,
men eftersom det redan finns ett certifie
rat energiledningssystem krävs inte några
ytterligare åtgärder för att uppfylla de
legala kraven i direktivet. I USA finns inga
energirelaterade regelverk som påverkar
Gränges verksamhet i dagsläget.

ENERGIÅTERVINNINGS
PROJEKT
Gränges har sedan 2014 arbetat med
ett större energiåtervinningsprojekt
som ska göra hela industrifastigheten
i Finspång oberoende av externa värmeleveranser. Värmebehovet kommer
att tillgodoses genom att spillvärme
från ugnar växlas in i det lokala fjärrvärmeverket. Externa värmeleveranser kommer endast att behövas under
riktigt kalla vinterdagar.
Projektet kommer att slutföras
under hösten 2018 och ska vara i full
drift före vintern 2018/2019.

Energieffektiviseringsåtgärder
Under året har Gränges fokuserat på att
integrera verksamheten i USA i övergri
pande rutiner och processer. Arbetet
med energikartläggningar har inletts och
produktionsanläggningen i Huntingdon
har granskats för att identifiera möjlig
heter till effektivisering. I USA kommer
Gränges till en början rikta in sig på att
minska förbrukningen av naturgas och
smältverket i Huntingdon kommer att
byggas om under 2018 för att förbättra
effektiviteten.
Genomförda energieffektiviserings
åtgärder är huvudsakligen kopplade till
ökat metallutbyte och återvinning av över
skottsvärme från olika processer. Gränges
har också optimerat sina processer för att
minska läckaget från tryckluftsanord
ningar, optimera ventilationen, förbättra
effektiviteten i värmeväxlare, undvika
onödig tomgång, minska interna trans
porter, uppgradera motorer och pumpar
samt isolera och effektivisera ugnar.
Gränges har även för avsikt att ersätta
truckar som drivs med fossila bränslen
med automatiska eltruckar, vilket kom
mer att förbättra energieffektiviteten
och minska utsläppen.

Ökad medvetenhet
Personalen utbildas löpande för att spara
energi och öka medvetenheten kring ener
gieffektivisering inom hela organisationen.
En onlineutbildning finns även tillgänglig
vid produktionsanläggningen i Finspång.
Mål och måluppfyllelse
Gränges har fastställt energieffektivitets
mål för alla produktionsanläggningar och
åtgärder för att förbättra effektiviteten
genomförs kontinuerligt. För att säker
ställa kontinuerliga förbättringar har
Gränges också beslutat att införa certifie
rade energiledningssystem för alla pro
duktionsanläggningar.
Den totala energianvändningen per ton
produkt har minskat från 3,4 MWh/ton
under 2016 till 3,3 MWh/ton under 2017.
Detta beror främst på de energieffektivi
tetsåtgärder som genomförs i produktions
anläggningarna i Finspång och Shanghai.
Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

Total energianvändning
GWh

2017

2016

El

403

395

Naturgas

773

748

Övrigt1)
Gränges totalt

59

58

1 236

1 201

1) Inkluderar diesel, bensin, gasol och fjärrvärme.

Energiintensitet
MWh/
ton produkt
Gränges totalt

2017

2016

3,3

3,4
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UTSLÄPP
Minskade utsläpp är viktigt för att säkra framtida miljötillstånd,
och därigenom Gränges möjlighet att bedriva sin verksamhet,
samt för Gränges intressenter.

Gränges släpper ut olika substanser,
främst till luft, men även till vatten och
mark. Utsläpp till luft, såsom koldioxid,
kväveoxider och stoft, härstammar från
förbränning av fossila bränslen, huvud
sakligen naturgas och gasol. Oljeutsläpp
härrör från kallvalsverk där en blandning
av olja och vatten sprayas över valsarna
för att undvika överhettning. Utsläppen
följs upp och hanteras i den dagliga
verksamheten.
Ledningssystem och lagstiftning
I produktionsanläggningarna i Finspång
och Shanghai har Gränges implementerat
lokala miljöledningssystem i enlighet med
ISO 14001. I USA har Gränges initierat en
process för att implementera ett certifie
rat system. Inom respektive lednings
system arbetar Gränges med kontinuer
liga förbättringar inom en rad områden,
som till exempel utsläpp.
Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid,
stoft och lättflyktiga organiska fören
ingar (VOC) samt i vissa delar av organi
sationen även oljeutsläpp, är reglerade
enligt lag. Lagefterlevnad är en förut
sättning för Gränges fortsatta drifttill
stånd, och lokala tillståndsmyndigheter
kontrollerar kontinuerligt att utsläpps
nivåerna håller sig inom tillåtna gränser.
Åtgärder för att minska utsläppen
Alla Gränges produktionsanläggningar
har modern teknik och utsläppsnivåerna
ligger i regel långt under gränsvärdena.
För att undvika att gränsvärdena poten
tiellt överskrids arbetar Gränges konti
nuerligt med inspektioner och kontroller
av underhållsrutinerna.
En förbättring som har genomförts
under året är att leveranser från Gränges
produktionsanläggningar i USA - till kun
derna - i större utsträckning har skett via
järnväg. Detta har minskat utsläppen
med omkring 70 procent för dessa leve

ranser, vilket motsvarar 1 200 ton kol
dioxidutsläpp.
Under året har Gränges installerat ny
utrustning för rökgasrening vid produk
tionsanläggningen i Shanghai. Det nya
systemet kontrollerar löpande rökgas
erna och underlättar identifiering av för
bättringsmöjligheter. Nya oljedimrenare
och oljeåtervinningssystem har också
installerats för att minska oljeförbruk
ningen och utsläppen.
Utsläppen av koldioxid och andra växt
husgaser regleras inte i lag, men är vik
tiga för Gränges och dess intressenter.
För att förbättra förståelsen för bolagets
indirekta växthusgasutsläpp har Gränges
genomfört en studie av sitt klimatavtryck.
Studien visar att Gränges direkta och
indirekta utsläpp av växthusgaser upp
går till ungefär 4,6 Mton, varav majorite
ten är indirekta utsläpp som kommer
från produktionen av primäraluminium.
Ytterligare Information finns på sidan 115
i Hållbarhetsnoterna. Studien kommer
att ligga till grund för framtida målsätt
ningar. Växthusgasutsläpp uppstår vid
användning av fossila bränslen och
minskningar kan därmed direkt kopplas
till energieffektiviseringsåtgärder – läs
mer på sidan 35.
Gränges ser kontinuerligt över hur bola
get kan optimera transporter och logistik
flöden. Genom att optimera produktions
planeringen och lagernivåerna av färdiga

produkter har Gränges ökat medellast
graden per truck. Gränges strävar efter att
effektivisera interna transporter genom
processförbättringar och investeringar för
att minska gaffeltruckanvändningen.
Bolaget arbetar med sparsam körning, så
kallad eco-driving, för att minska bränsle
förbrukningen. Genom att öka lastnings
samarbetet mellan olika maskiner har
Gränges dessutom minskat antalet
truckar.
Mål och måluppfyllelse
Gränges långsiktiga mål är att minska
sin klimatpåverkan genom att minska
både direkta och indirekta växthusgas
utsläpp längs värdekedjan.
Sedan 2016 har direkta och indirekta
utsläpp av växthusgaser per ton packad
produkt minskat med 2 procent respek
tive 7 procent. Minskningen av direkta
utsläpp är i huvudsak kopplad till ökad
energieffektivitet och minskningen av
indirekta utsläpp beror på en ökad andel
återvunnet material i förhållande till det
totala insatsmaterialet.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

Totala utsläpp av växthusgaser1)
Scope 1
kton CO2e
Gränges totalt

Scope 2
2016

2017

2016

2017

2016

169,7

164,3

132,7

130,7

4 300

4 400

Klimatutsläpp per ton produkt
Scope 1

Scope 2

Scope 3

Ton CO2e/ton
produkt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Gränges totalt

0,45

0,46

0,35

0,37

11,4

11,6

1) För definitioner av Scope 1, Scope 2 och Scope 3 se sida 115.
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VATTENANVÄNDNING
Gränges produktionsutrustning är beroende av vattenkylning
för att upprätthålla en hög drifteffektivitet. Brist på kylvatten
kan leda till överhettning och avbrott i produktionsflödet.

En hållbar vattenanvändning och tillgång
till rent, friskt vatten är avgörande för
ekonomisk tillväxt och välfärd. Gränges
verkar i områden med olika vattenrisker
och vattenförbrukningen hanteras uti
från de lokala förutsättningarna.
Vattenrisker och regelverk
Produktionsanläggningarna i Finspång
och USA bedrivs i områden med låg till
medelhög risk, medan risken för produk
tionsanläggningen i Shanghai bedöms
vara medelhög till hög.1) Vattenanvänd
ning och vattenhantering för Gränges
produktionsanläggning i Shanghai regle
ras genom tillstånd och lagstiftning, till
exempel ”Water Pollution Prevention and
Control Law of the People’s Republic of
China”, ”Water Law of the People’s
Republic of China” och ”Management
in Shanghai Drainage Ordinance”.
Vatten hanteras enligt
lokala förhållanden
Produktionsanläggningarna i Shanghai
och USA har slutna kylsystem med en
hög återcirkulation. Dessa system mins
kar vattenåtgången och risken för att
vattnet ska förorenas. Produktionsan
läggningen i Shanghai använder kommu
nalt vatten både för produktionsproces
ser (främst kylning) och för kontorsbyggnader. Vatten från kylsystemet åter
används i andra delar av produktionspro
cessen, till exempel i kallvalsverket. Det
vatten som inte håller tillräcklig kvalitet
släpps ut till det lokala vattenreningsver
ket. Avloppsvattennivån får inte över
skrida riktvärdena i det lokala tillståndet
som anger hur mycket och vilken typ av
vatten anläggningen kan släppa ut. I USA
använder Gränges grundvatten från egna

brunnar för kylning i ett slutet kylsystem
med kontaktlösa kyltorn. Förbrukat vat
ten släpps ut till närliggande vattensam
lingar utan vidare behandling.
I produktionsanläggningen i Finspång
hämtas ytvatten från en närliggande sjö.
Anläggningen är belägen i ett område
med låg vattenbelastning och för närva
rande finns inga restriktioner för vatten
uttag. Vattnet används för att kyla olika
komponenter i anläggningen. Uppvärmt
kylvatten släpps ut i närliggande vatten
drag. Mätningar görs dagligen för att
kontrollera att vattenutsläppen inte
innehåller farliga ämnen. Farliga kon
densat behandlas innan de släpps ut till
närliggande vattendrag.
Inga vattenkällor bedöms vara väsent
ligt påverkade av vattenuttaget eller
utsläppet från Gränges verksamhet.
Åtgärder för att förbättra
vattenhanteringen
Samtliga kylsystem i produktions
anläggningen i Finspång har bytts ut
och uppgraderats till kylare med dubbla
höljen. Detta minskar risken för att olja
och andra kemikalier ska komma i kon
takt med kylvattnet och därmed nå den
närliggande recipienten.
Kontrollsystemet i produktions
anläggningen i Shanghai har uppdate
rats från konduktivitetskontroll till joni
sationskontroll. Med det nya systemet
går det att minska den volym vatten som
konstant måste ersättas i kylsystemet.
Mål och måluppfyllelse
Lokala reduceringsmål för vattenförbruk
ning finns för produktionsanläggningen i
Finspång medan övriga produktionsan
läggningar saknar fastställda mål.

Vattenanvändning, miljoner m3

Kommunalt vattten, 0,5
Grundvatten, 0,8
Ytvatten, 2,0

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

1) B
 aserat på Aqueduct Water Risk Atlas som har tagits fram av World Resources Institute.
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EN ATTRAKTIV OCH
SÄKER ARBETSPLATS
Gränges ska erbjuda en trygg arbetsmiljö, där alla medarbetare oavsett
kön, ålder, etnicitet och bakgrund har möjlighet att utvecklas och får
marknadsmässig ersättning. Kompetenta, engagerade och innovativa
medarbetare med gedigen kunskap utgör grunden för att Gränges ska
kunna utveckla och tillverka högkvalitativa produkter.

GRÄNGES
KÄRNVÄRDEN

TILLGÄNGLIG

ENGAGERAD

INNOVATIV

HANDLINGSKRAFTIG
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Grängeskoncernen hade under 2017 i
genomsnitt 1 568 medarbetare (1 136).
Gränges strävar efter att erbjuda goda
arbetsvillkor och intressanta karriäroch utvecklingsmöjligheter i syfte att
attrahera och behålla kompetent perso
nal, vilket är av yttersta vikt för att
Gränges ska behålla sin långsiktiga kon
kurrenskraft och sin globala ledande
position.
Gränges har en professionell rekryte
ringsprocess för att säkerställa rekryte
ring av duktiga medarbetare. Utbildning
av medarbetare och chefer sker fortlö
pande för att långsiktigt säkra god hant
verksskicklighet, engagemang och ett
gott ledarskap. Det är viktigt att medar
betarna känner sig stolta över att arbeta
på Gränges.
Ett Gränges
Under året har Gränges haft ett stort
fokus på att integrera förvärvet av verk
samheten i USA med resten av koncernen.
Integrationen påbörjades direkt efter
att förvärvet var genomfört och har
utvecklats väl. Exempel på aktiviteter
har varit samordning av karriärplane
ringsprogram och policyer.
Under året har en ny HR-vision anta
gits, som ett led i att arbeta för Ett
Gränges. Visionen innebär att Gränges
ska vara branschens mest attraktiva
arbetsgivare med stolta, kompetenta
och högpresterande medarbetare i en
mångfaldsinriktad och säker miljö.
Under året har Gränges också lanse
rat Company Awards. Company Awards
syftar till att uppmärksamma medarbe
tare, arbetsgrupper eller avdelningar
som har genomfört betydande förbätt

ringar under året, och är även ett led i
att stärka den gemensamma företags
kulturen.
Program och kännedom
Arbetet med successionsordningspro
grammet har fortsatt under året. Pro
grammet säkerställer ett framtida
generationsskifte och ett långsiktigt led
arskap för koncernen. Arbetet med att
införa ett koncerngemensamt Talent
Management-program har också fortsatt.
Talent Management-programmet
syftar till att identifiera och ta tillvara
medarbetarnas fulla potential, genom
utveckling som gagnar både individerna
och företaget. Vidare har ett nytt kon
cerngemensamt introduktionsprogram
för nyanställda antagits.
Gränges uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare bland civilingenjörsstuden
ter i Sverige. Enligt Universums årliga stu
die bland studenter vid landets alla uni
versitet har kännedomen om Gränges ökat
med över 30 procent på mindre än ett år.
Stark företagskultur
Den starka företagskulturen och värde
grunden är viktiga för att attrahera och
behålla medarbetare.
Företagskulturen är betydelsefull för
att Gränges ska vara en arbetsplats där
medarbetare mår bra, trivs, utvecklar
och presterar, vilket bidrar till färre sjuk
skrivningar och olyckor, ökad effektivitet i
arbetet, högre kvalitet på produkterna
samt bättre lönsamhet.
Kärnvärdena handlingskraftig, enga
gerad, tillgänglig och innovativ innebär
bland annat att beslut ska fattas så
långt ned som möjligt i organisationen
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och att alla medarbetare förväntas vara
engagerade och driva förändring i enlig
het med beslutade mål och aktiviteter,
ta initiativ, vara uthålliga och noggranna.
Kärnvärdet innovativ, som har tillkommit
under 2017, innebär att verksamheten
ska genomsyras av kreativitet och
nytänkande i alla led, för att genom
detta hitta nya och bättre lösningar på
såväl kortsiktiga som långsiktiga utma
ningar. Kraven på gott samarbete och
god service, i såväl interna som externa
relationer, är höga.
Gränges arbetar för att befästa kärn
värdena genom seminarier och work
shoppar. Vid processer som rekrytering,
introduktion för nyanställda, lönerevi
sion och befordran är kärnvärdena en
central och viktig del.
Utveckling och internationella
karriärmöjligheter
Varje år genomförs utvecklingssamtal
och lönerevisioner med alla medarbetare.
Utbildningssatsningar genomförs fram
förallt lokalt, utifrån de lokala behoven.
För att utveckla medarbetarna på
bästa sätt individanpassas kompetens
utveckling och utbildningsinsatser i
möjligaste mån. Detta är relaterat till
formellt ansvar, personlig kompetens
och företagets behov, och baseras till
stor del på den utvecklingsplan som
årligen genomförs utifrån utvecklings
samtalens resultat.
Gränges globala expansion bidrar till
fler internationella karriärmöjligheter.
Ett arbete har påbörjats för att införa ett
globalt jobbroteringsprogram, där med
arbetare under en begränsad tidsperiod
kan erbjudas möjlighet att arbeta vid en
annan enhet i koncernen än den egna.
Gränges incitamentsprogram omfattar
ledande befattningshavare och nyckel
personer.

Uppförandekod
Uppförandekoden, som utgör ett ramverk
för vad Gränges anser vara ett ansvars
fullt och hållbart agerande, slår fast att
verksamheten ska bedrivas i enlighet
med ansvarsfulla och etiska affärsprinci
per. Principerna tillämpas i det dagliga
arbetet av alla medarbetare. Läs mer om
uppförandekoden på sidorna 30–31.

Regelbundna medarbetar
undersökningar
Gränges genomför regelbundet medar
betarundersökningar för att kunna mäta
och följa upp de aktiviteter som genom
förs, identifiera förbättringsområden
samt ge medarbetare möjlighet att föra
fram sina åsikter. Medarbetarna får
svara på frågor som rör arbetsplatsen,
ledarskapet, ersättning, inflytande,
arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter
samt hälsa och säkerhet.
Under året genomfördes en medarbe
tarundersökning inom Gränges i USA och
en inom Gränges i Finspång. Undersök
ningarna hade en svarsfrekvens på över
70 procent, vilket visar på ett stort enga
gemang. Resultaten från undersökning
arna var mycket goda. Några områden
som visade positiva resultat var arbets
tillfredsställelse, möjligheter till kompe
tensutveckling samt hälsa och arbets
miljö. Det aggregerade genomsnittsresultatet visar att över 7 av 10 medarbe
tare upplever Gränges som en god eller
mycket god arbetsgivare.
Till utmaningarna hör, enligt medarbe
tarundersökningarna, bland annat att
förbättra internkommunikationen. Åtgär
der har vidtagits för att förbättra denna.

Kollektivavtal och personalomsättning
Totalt sett omfattas cirka 70 procent av
alla medarbetare av kollektivavtal.
Personalomsättningen uppgick till 7,4
procent för 2017, jämfört med 3,4 pro
cent (exklusive Gränges verksamhet i
USA) 2016.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

Gränges medarbetare
2017

20161)

20162)

2015

1 568

1 136

962

964

1 077

789

619

631

Personalomsättning, %

7,4

–

3,4

4,5

Sjukfrånvaro3), %

2,0

–

2,2

2,0

Medelantal anställda

Organisation och styrning
SVP Human Resources ingår i den utökade
koncernledningen. Varje region har en
lokal HR-avdelning under ledning av en
lokal HR-chef. 2017 inrättades ett HR
Council, vilket utgörs av SVP Human

Nästa undersökning kommer att äga
rum år 2019 och vara koncerngemensam.
Därefter kommer medarbetarundersök
ningar att genomföras vartannat år.

Resources samt de lokala HR-cheferna.
Syftet är att nå en ännu bättre samsyn
i HR-frågor, utveckla och harmonisera
den globala HR-verksamheten samt
utbyta erfarenheter för att arbeta i en
lighet med best practice.

– varav i produktionen

1) I nklusive Gränges verksamhet i USA från 22 augusti 2016. Medelantal anställda för 2016 har räknats om till följd av
justeringar i den förvärvade verksamheten i USA.
2) Exklusive Gränges verksamhet i USA.
3) Läs mer på sidan 42.
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MÅNGFALD, JÄMLIKHET
OCH JÄMSTÄLLDHET
Gränges ska vara en arbetsplats präglad av mångfald, jämlikhet och
jämställdhet. Att alla typer av kompetens tas tillvara är viktigt för att
Gränges ska behålla sin långsiktiga konkurrenskraft.

Gränges övertygelse är att mångfald är
en konkurrensfördel och att en mångfa
cetterad arbetsplats bidrar till bolagets
tillväxt och lönsamhet. En arbetsplats
präglad av mångfald gynnar individer,
arbetsgrupper och företaget som hel
het, men även kunderna, tack vare ökad
kreativitet, flexibilitet och produktivitet.
En mångfaldsinriktad arbetsplats är
också en spegling av den internatio
nella marknad som Gränges verkar på.
Ingen medarbetare ska diskrimineras
på grund av kön, ålder, livsåskådning,
bakgrund, sexuell läggning, etnicitet,
fysisk förmåga eller något annat. Alla
ledningsgrupper ska vara väl samman
satta. Alla medarbetare ska behandlas
lika. Gränges ska ha ett inkluderande
ledarskap och en inkluderande före
tagskultur.
Gränges ambition är att arbeta proak
tivt för att ha en arbetsplats präglad av
mångfald och jämställdhet.
Gränges jämställdhetsmål för Asien
och Europa anger att andelen kvinnliga
medarbetare, inklusive chefer, ska upp
gå till 20 procent.
Rekryteringsprocessen är ett viktigt
verktyg för att säkerställa en arbets
plats med större mångfald och ökad
jämställdhet. Ambitionen är att 30 pro
cent av alla nyrekryteringar i Asien och
Europa ska vara kvinnor. 2017 uppgick
andelen kvinnor till 18 procent av alla
nyrekryteringar i koncernen.
I rekryteringsprocessen ska, om allt
annat är lika, individer från underrepre
senterade grupper få förtur i rekryte
ringen.
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Under året har Gränges:
• tagit fram och implementerat en ny
koncerngemensam mångfaldspolicy
• genomfört utbildning i mångfalds
frågor för chefer.
Ambitionen är att utbildning i mångfald
ska genomföras för alla medarbetare i
koncernen under 2018. I de företagsan
passade utbildningar som genomförs är
mångfaldsperspektivet, med ökad
mångfald och ett inkluderande ledar
skap, viktiga parametrar.
Alla medarbetare ska ha lika goda
möjligheter att göra karriär. Det ska vara
enkelt för medarbetarna att kombinera
arbetsliv och familj, och Gränges försö
ker i möjligaste mån att tillhandahålla
olika typer av flexibla lösningar.
Lönekartläggning och policyer
Alla medarbetare ska ha marknadsmäs
siga och rättvisa löner. Gränges genom
för regelbundet lönekartläggningar.
Under 2017 genomfördes lönekart
läggningar i verksamheterna i Finspång
och Shanghai. Lönekartläggningen i
Gränges i Finspång undersökte könsför
delning och lönestruktur. Kartlägg
ningen visade att det inte finns några
osakliga löneskillnader relaterade till
kön. Vidare genomfördes en jämförelse
av ledande befattningshavares löner,
vilken visade att ersättningsnivåerna
hos Gränges ligger i linje med de nivåer
som jämförbara bolag har.
Nästa lönekartläggning kommer att
genomföras 2018.
Gränges medarbetare arbetar i enlig
het med mångfaldspolicyn. Det avspeg

las i såväl företagskulturen som ledar
skapet och är mätbart i de interna
undersökningar som regelbundet gen
omförs på området.
Mångfaldspolicyn fastställer att ingen
medarbetare ska diskrimineras på något
sätt på grund av sitt kön, sin ålder, livs
åskådning, bakgrund, sexuella läggning,
etnicitet eller fysisk förmåga, eller på
grund av något annat. Mångfaldspolicyn,
tillsammans med lönesättningspolicyn,
säkerställer att inga grupper på något
sätt förfördelas eller blir åsidosatta.
Vad gäller koncernens styrelse så
arbetar Gränges valberedning utifrån
Svensk kod för bolagsstyrning. Målet är
att Gränges styrelse ska ha en jämn
könsfördelning och en god bredd avse
ende ålder, geografiskt ursprung, erfa
renhet samt utbildnings- och yrkes
bakgrund.
Mål och måluppfyllelse
Gränges mål för Asien och Europa är att
20 procent av alla medarbetare inklusive
chefer ska vara kvinnor. 2017 uppgick
andelen kvinnor i koncernen till totalt 14
procent, med 11 procent i Asien och 20
procent i Europa.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
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HÄLSA OCH SÄKERHET
En säker och bra arbetsmiljö är högsta prioritet för Gränges.
Gränges har strikta säkerhetsrutiner och arbetar kontinuerligt
med att förbättra säkerheten.

Gränges arbetar kontinuerligt med att
identifiera och eliminera säkerhetsris
ker. Bolaget investerar löpande i säker
hetsåtgärder för att förebygga olyckor i
produktionsanläggningarna och för att
upprätthålla målet om att ha en skadefri
arbetsplats. Ingen medarbetare ska ris
kera att bli skadad på sin arbetsplats.
En företagskultur präglad av hög
säkerhet och ett högt säkerhetsmedve
tande, med få olycksfall, bidrar dess
utom till hög kvalitet i produktionen, en
positiv stämning på arbetsplatsen samt
till god lönsamhet. Ett högt säkerhets
medvetande är även en förutsättning för
att värna Gränges som varumärke. En
god säkerhet är även viktig för att und
vika negativa och emotionella konse
kvenser och kostnader till följd av
olyckor, både för den enskilda individen
och för bolaget.

Kontinuerliga förbättringar
Gränges arbetar kontinuerligt för att
förbättra arbetsmiljön och säkerheten
på arbetsplatsen. Exempel på genom
förda åtgärder under året är:
• Interna revisioner där arbetsgrupper
från olika anläggningar granskar var
andra, så kallade cross-audits, har
genomförts i Shanghai, Kina, och i
Salisbury, USA. Läs mer på sidan 43.
• En årligt pris i ”Environment, Health
and Safety Performance” har introdu
cerats. Anläggningen i Salisbury vann
årets pris, tack vare att det inte hade
inträffat några skador under 2016
samt att anläggningen hade minskat
antalet skador tre år i rad (mätt som
Total Recordable Rate).

Ytterligare åtgärder som har genomförts
i USA är ett uppdaterat och förbättrat
arbetssätt med riskbedömningar och
arbetssäkerhetsanalyser, samt en kart
läggning i syfte att identifiera risker och
förbättra den fysiska säkerheten för
medarbetarna på anläggningarna i
Huntingdon, Newport och Salisbury,
med tillhörande åtgärdsplan.
Anläggningen i Shanghai har bland
annat introducerat en ny månatlig
hälso- och säkerhetsinspektion samt
genomfört en kartläggning avseende
miljö, hälsa och säkerhet, inklusive rikt
linjer och åtgärdspunkter.
I Finspång har ett säkrare tungtrans
portsystem införts, nya gångvägar har
byggts för att ännu bättre separera fot
gängare och fordon inomhus samt att
upplagsplatserna för lagring av material
utomhus har förbättrats för att minska
rasrisken.

NOLLVISION
Gränges ska vara en
skadefri arbetsplats.
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Säkerheten först
För Gränges är ”Säkerheten först” en vik
tig del av ledarskapet. Säkerhet inom de
fem kritiska kategorierna har högsta pri
oritet. Dessa omfattar fallskydd, smält
metall, mobil utrustning, slutna utrym
men samt bryt och lås, det vill säga att
maskiner är helt avstängda och energi
lösa innan underhållsarbete påbörjas.
Lokala utbildningsinsatser sker löpande
på de olika produktionsanläggningarna,
där stort fokus ligger på beteendebase
rad säkerhet. Ett exempel är temaveckor
med särskilda fokus.
Kunskapsdelning och samverkan sker
mellan de olika anläggningarna genom
internrevisioner och genom att informa
tion om viktiga incidenter delas, för att
arbeta i enlighet med best practice och
harmoniserade arbetsprocesser.
Kunskapsdelning i syfte att öka säkerheten sker även med andra bolag.
Nollvision
Gränges strävar kontinuerligt efter att
vara en skadefri arbetsplats. För detta
syfte analyserar Gränges risker gällande
faror på arbetsplatsen och genomför
åtgärder för att minska eller eliminera
dessa risker. Under 2017 inträffade nio
allvarliga skador där nio individer skada
des, vilket resulterade i totalt 403 dagars
frånvaro från arbetet.
Totala antalet Lost Workday Cases
var 14 av 28 registrerade olyckor. De van
ligaste skadorna på alla produktions
anläggningar var finger- och handskador;
13 av 28 fall var relaterade till sådana
skador.
Policyer, skyddsronder och utbildning
Gränges följer alla tillämpliga lagar och
regleringar. Gränges ambition är att
ytterligare öka säkerheten, för en god
och säker arbetsmiljö.
Hälso- och säkerhetsfrågor hanteras
inom ramen för ett ledningssystem i en
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lighet med den globala standarden OSHAS
18001 på alla produktionsanläggningar. I
Shanghai är arbetsplatsen OSHAS
18001-certifierad.
Gränges koncerngemensamma miljö-,
hälso- och säkerhetspolicy är implemen
terad i hela koncernen och kompletteras
av lokala policyer för exempelvis rehabili
tering.
Alla medarbetare omfattas av försäk
ringar för olycksfall och sjukdom samt
genomgår regelbundet hälsokontroller.
För både repetitiva och icke-repetitiva
arbetsuppgifter genomförs riskbedöm
ningar och arbetssäkerhetsanalyser. Det
innebär att identifiera faror kopplade till
arbetsuppgifter och att bedöma skade
risker, följt av handlingsplaner för att
hantera och minska riskerna. Ledningen
och skyddsombuden koordinerar och
prioriterar åtgärderna.
Säkerhetsarbetet är integrerat i Gränges
program för operational excellence, en
del i strategin för kontinuerliga förbätt
ringar, vilket genomsyrar arbetet i hela
verksamheten.
Alla incidenter och tillbud som inträffar
registreras och klassificeras i incident
rapporteringssystem. Utfallet i incident
rapporteringssystemen följs upp på
vecko- och månadsbasis.
På alla kontor och produktionsanlägg
ningar genomförs regelbundet skydds
ronder där arbetsmiljön inventeras
fysiskt. Skyddsronderna följs upp i
skyddskommittéer för de olika fabri
kerna. Övergripande skyddskommittéer,
som leds av President Europe i Finspång
och President Asia i Shanghai följer upp
att arbetet fungerar i alla skyddskom
mittéer. I USA finns en skyddskommitté
per produktionsanläggning. Skyddskom
mittéerna är i USA medarbetarledda och
har stöd av den lokala ledningen.
Övergripande säkerhetsutbildning sker
minst årligen för alla medarbetare. Dess
utom genomförs riktade säkerhetsut

bildningar regelbundet, dels för personal
i produktionen och dels för ledningen.
Exempelvis får all personal som arbetar i
produktionen särskild säkerhetsutbild
ning bland annat relaterad till hand- och
fingerskador. Alla nyanställda genomgår
en säkerhetsutbildning när de anställs.
Gränges arbetar också med att risk
bedöma kemikalier. Gränges strävar efter
att minimera personalens exponering för
kemikalier och arbetar för att använda så
miljövänliga alternativ som möjligt.
Mål och måluppfyllelse
Gränges har nolltolerans för skador och
olyckor. Det totala antalet rapporterade
olyckor har ökat med 7 jämfört med
föregående år, vilket inkluderar Gränges
produktionsanläggningar i USA.
Gränges mål för Asien och Europa är att
ha en sjukfrånvaro som inte överstiger
3 procent. Under 2017 uppgick sjukfrån
varon för Grängeskoncernen till 2,0 pro
cent, jämfört med 2,2 procent (exklusive
Gränges verksamhet i USA) 2016. För
Asien och Europa var sjukfrånvaron 0,7
respektive 3,3 procent 2017.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

HÅLLBARHET | GRÄNGES VERKSAMHET

REGELBUNDNA KONCERNÖVERGRIPANDE
INTERNREVISIONER FÖR SAMARBETE OCH
ÖKAD SÄKERHET
Interna revisioner där arbetsgrupper från Gränges produktionsanläggningar gemensamt
granskar varandra, så kallade cross-audits, genomförs kontinuerligt. Syftet är att förbättra
säkerheten och att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet inom organisationen.
Koncernövergripande internrevisioner genomförs
en gång i halvåret på någon av produktionsanläggningarna. Arbetsgrupperna består av specialister
inom hälsa, personsäkerhet samt miljö.
Två koncernövergripande internrevisioner har
ägt rum under året. En arbetsgrupp med medarbetare från Shanghai och Finspång genomförde en
internrevision i Salisbury. Revisionen fokuserade
på de kritiska fem kategorierna fallskydd, smält
metall, mobil utrustning, slutna utrymmen samt
bryt- och lås, men också på brandskydd och miljö.

Vid den andra internrevisionen reste en arbetsgrupp med medarbetare från Gränges produktionsanläggningar i USA och Finspång till anläggningen i Shanghai. Denna internrevision
samordnades med operational excellence-arbetet.
I samband med en internrevision tar arbetsgrupperna fram förslag på och rekommendationer
till prioriterade förbättringar. Detta bidrar till att
ytterligare förbättra säkerheten för framförallt de
som arbetar i produktionen.
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GRÄNGES I
LOKALSAMHÄLLET
Gränges bidrar till en positiv samhällsutveckling och har som
ambition att vara en viktig och engagerad aktör i lokalsamhället.

Gränges skapar lokala arbetstillfällen
där medarbetare har goda anställnings
villkor och en säker arbetsmiljö.
Bolaget bidrar även med välgörenhet
och sponsring, vilket framförallt sker på
lokal nivå och på de orter där Gränges är
verksamt. Gränges sponsrar utbildning,
kulturella arrangemang, lokala sport
klubbar, idrottstävlingar samt olika typer
av ideella föreningar.

I Finspång sponsrar Gränges skolan
Curt Nicolin Gymnasiet, till vilken
Gränges erbjuder praktikplatser och
sommarjobb för studenter, samt Lin
köpings Universitet.
Gränges tar också en aktiv roll i det
lokala föreningslivet i Finspång och del
tar i olika initiativ för att utveckla och
göra Finspång ännu mer attraktiv som
kommun.

I USA har Gränges medarbetare hjälpt
en lokal ideell organisation. Företaget
har även gett donationer till utbildning
och till andra typer av insatser i lokal
samhället. Ytterligare satsningar väntas
ske nästa år.
I Shanghai har Gränges gett donationer
till en lokal förskola. Gränges i Shanghai
erbjuder också praktikplatser.
Praktik för nyanlända
En del i Gränges samhällsengagemang i
Finspång är att arbeta för att inkludera
nyanlända i samhället. Gränges planerar
att inleda ett samarbete med Curt Nico
lin Gymnasiet om att erbjuda praktik
platser för nyanlända.

”Gränges sponsrar
bland annat utbildning, kulturella arr
angemang, lokala
sportklubbar, idrottstävlingar samt olika
typer av ideella
föreningar.”
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KUNDER
Gränges strävar ständigt efter att vara kundernas förstaval som
partner och leverantör. Att kunderna är nöjda med de produkter och
den service som Gränges tillhandahåller är centralt för bolagets
långsiktiga lönsamhet och fortlevnad.

Gränges utvecklar nya tekniker och pro
dukter som är konstruerade för att lösa
kundernas specifika behov. Bolagets
kunder ställer krav på hög prestanda
och kostnadseffektivitet och Gränges
arbetar ständigt med att utveckla pro
dukter som sänker processkostnader
och minskar materialanvändning i kun
dernas tillämpningar.
Kundens behov i fokus
Gränges fokuserar på kundens behov,
ledande teknologi, industriellt hant
verkskunnande och hållbara lösningar.
Bolagets försäljningsorganisation arbe
tar ständigt för att möta kundernas för
väntningar och leverera produkter av en
hög och jämn kvalitet. Det starka kund
fokuset ger långsiktiga relationer. 85
procent av Gränges kunder inom for
donsindustrin, som köper material till
värmeväxlare, har anlitat bolaget i mer
än tio år.
Vid det tekniska seminariet som hölls i
Pune, Indien, under 2017 visade Gränges
representanter hur bolagets avancerade
materiallösningar kan hjälpa kunderna
att tillgodose marknadens behov. In
bjudna gästföreläsare från indiska
OEM-företag talade om elektrifiering,
bränsleeffektivitet och andra relevanta
branschfrågor.
Organisation
Som ett internationellt bolag introduce
rade Gränges en global kundfunktion
under 2016. Bolagets säljkår är nu orga
niserad i en matris för att Gränges ska

kunna erbjuda en hög servicenivå till
lokala och globala kunder. Den globala
affärsfunktionen infördes för att han
tera de ofta komplexa behoven hos glo
bala kunder som har verksamhet på
flera marknader. Genom att arbeta med
globala produktspecifikationer och opti
mera produktleveranserna till globala
kunder, samordnar Gränges både sin
värdekedja och sina forsknings- och
innovationsaktiviteter. Denna samord
ning förbättrar effektiviteten och kund
nöjdheten.

85%
av Gränges kunder
inom fordonsindustrin
har anlitat bolaget
i mer än tio år.

Utveckla kundrelationer
För att utveckla sina kundrelationer
genomför Gränges regelbundet kund
undersökningar. Den senaste undersök
ningen genomfördes 2016 och visade att
kunderna uppskattar Gränges kompe
tenta personal, leveransk valitet och
dokumentation. Produktkvalitet, forsk
ningskapacitet och teknisk support var
också viktiga anledningar till att kun
derna valde Gränges framför en konkur
rent. Resultatet från undersökningen
följs upp internt och resulterar i utveck
ling av såväl Gränges interna processer
som specifika kundrelationer.

Bidrag till FN:s globala mål för hållbar
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HÅLLBARHETSNOTER
HÅLLBARHETSSTYRNING
Gränges hållbarhetsarbete styrs av bolagets policyer och lednings
system. Bolaget arbetar målmedvetet för att utveckla och implemen
tera dessa policyer för att vägleda medarbetarna i det dagliga arbetet
med hållbarhetsfrågorna och i kommunikationen med intressenterna.
Gränges policyer innefattar bolagets uppförandekod, Supplier Decla
ration, antikorruptionspolicy, miljö, hälso- och säkerhetspolicy,
energipolicy, krisplan och informationspolicy. Bolaget följer alla til�
lämpliga lokala och internationella lagar och regler, och utgår från för
siktighetsprincipen vid miljöriskbedömningar. Läs mer om Gränges
riskhantering på sidorna 46–49.

Hållbarhetsorganisation
Hållbarhetsarbetet leds av koncernledningen och VP Sustainability
som utsågs i oktober 2017 för att hantera hållbarhetsfrågorna på
global nivå. VP Sustainability rapporterar till SVP Communications
& IR och koncernledningen. VD rapporterar i sin tur till styrelsen.
Specifika hållbarhetsfrågor hanteras av medlemmar i koncern
ledningen. General Counsel är ansvarig för styrning, SVP Process
Engineering & Operational Development för miljö, hälsa och säkerhet,
och SVP Human Resources för socialt ansvar. Gränges produktions
enheter i Finspång, Shanghai och USA samarbetar för att utveckla
koncernens och respektive anläggnings hållbarhetsarbete.

GRÄNGES HÅLLBARHETSORGANISATION
STYRELSE
Styrelseordförande och VD

VD-rapport

KONCERNLEDNING
SVP Communications & IR

VP Sustainability

STYRNING
General Counsel
MILJÖ,
HÄLSA OCH SÄKERHET
SVP Process Engineering &
Operational Development
SOCIALT ANSVAR
SVP Human Resources

112 GRÄNGES ÅRSREDOVISNING 2017

GRÄNGES
PRODUKTIONSENHET
I FINSPÅNG

GRÄNGES
PRODUKTIONSENHET
I SHANGHAI

GRÄNGES
PRODUKTIONSENHETER
I USA

Lokala chefer
Produktion, kvalitet,
inköp, HR,
säkerhet

Lokala chefer
Produktion, kvalitet,
inköp, HR,
säkerhet

Lokala chefer
Produktion, kvalitet,
inköp, HR,
säkerhet

HÅLLBARHETSNOTER

INTRESSENTDIALOG OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Gränges arbetar för att ha en långsiktig och öppen dialog med sina
intressenter. De viktiga frågor som har lyfts fram i intressentdialogen
utgör centrala delar i bolagets väsentlighetsanalys och rapportering.
Intressentdialog
Intressenternas delaktighet är en prioriterad fråga för Gränges som för
en löpande dialog med intressenterna för att förvissa sig om att bolaget
möter deras förväntningar. Bolaget har även, som del av processen
kring sin hållbarhetsredovisning, strukturerade dialoger med utvalda
intressenter för att identifiera viktiga hållbarhetsfrågor och rapport
innehåll.
Med utgångspunkt i verksamhetens karaktär har Gränges identifie
rat fem övergripande intressentgrupper: kunder, leverantörer, med
arbetare, samhälle och investerare.

Under 2016 genomförde Gränges en webbaserad hållbarhetsenkät
med fokus på frågor relaterade till relevanta branschstandarder, redo
visningsramverk och frågor som tidigare har lyfts av intressenter. Intres
senterna hade även möjlighet att ta upp nya hållbarhetsfrågor i enkäten.
Bolaget bjöd in samtliga medarbetare i Sverige och Asien och ett urval av
representanter från de övriga intressentgrupperna att besvara enkäten.
För att skapa en djupare förståelse för intressenternas förväntningar på
Gränges kompletterades enkäten med djupintervjuer med ett urval av
representanter från respektive intressentgrupp i Sverige.
Under 2017 bjöd Gränges in sina medarbetare i USA samt ett urval
av representanter från andra intressentgrupper i USA att delta i den
webbaserade hållbarhetsenkäten. Djupintervjuer genomfördes även
med representanter från de olika intressentgrupperna i Sverige, Kina
och USA för att säkerställa att Gränges hållbarhetsredovisning är i
linje med intressenternas förväntningar.

Intressentdialog
Intressentgrupp

Exempel på kommunikation

Viktiga hållbarhetsfrågor för intressentgrupperna

Läs mer

Kunder

• Kundundersökning
• Löpande dialog

•M
 aterialhantering och andel
återvunnet aluminium
• Kundnöjdhet

34, 114

Leverantörer

• Supplier Declaration
• Löpande dialog

• Inköpsprocesser
• Andel återvunnet aluminium

32–33
34, 114

Medarbetare

• Medarbetarsamtal
• Medarbetarundersökningar
• Intranät

• Utsläpp
• Gränges som arbetsplats
• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och jämställdhet
• Uppförandekod

36, 115
38–39
41–43, 118
40, 117
30–31, 39

Investerare

• Årsstämma
• Kvartalsrapporter och årsredovisning
• Pressmeddelanden
• Telefonkonferenser
• Kapitalmarknadsdagar

• Uppförandekod och Supplier Declaration
• Etik och antikorruption
• Utsläpp och energianvändning
• Gränges som arbetsplats

30–33, 39
30–31
35–36, 114–115
38–39

Samhälle

• Lokala samarbeten
•D
 eltagande i nätverk och arbetsgrupper
• Praktikanter och studentuppsatser

• Gränges i lokalsamhället
• Utsläpp

44
36, 115

Väsentlighetsanalys
Resultaten från intressentdialogen ligger till grund för Gränges
väsentlighetsanalys.
Gränges genomförde sin första väsentlighetsanalys under 2016. Den
utfördes av en arbetsgrupp bestående av Gränges ledningsgrupp och
andra ledande befattningshavare. De områden som hade lyfts i intres
sentdialogen värderades utifrån ett väsentlighetsperspektiv, där både
intressenternas förväntningar på Gränges och Gränges ekonomiska,

45

sociala och miljömässiga påverkan togs i beaktande. Väsentlighetsana
lysen utmynnade i att Gränges definierade åtta väsentliga frågor för sitt
hållbarhetsarbete och kommunikationen med intressenterna.
Väsentlighetsanalysen ses över årligen för att säkerställa att
Gränges arbetar med relevanta frågor och kommunicerar med intres
senterna i enlighet med deras förväntningar. Efter 2017 års intres
sentdialog gjordes en översyn av väsentlighetsanalysen och vatten
lades till i listan över väsentliga frågor medan kundnöjdhet togs bort.

Väsentliga frågor för Gränges och deras avgränsningar
Påverkan i/på Gränges
Väsentliga frågor för Gränges

Motsvarande ämnen i GRI Standards

Leverantörer

Verksamhet

Kunder

Sidhänvisning

X

X

30–31

Etik och antikorruption

Antikorruption

X

Hållbar leverantörskedja

Leverantörsutvärdering – miljö
Leverantörsutvärdering – socialt

X
X

Återvunnet aluminium

Material

X

Energianvändning

Energi

Utsläpp till luft och vatten

Utsläpp

Vattenanvändning

Vatten

32–33
32–33
X

X

X
X

X
X

34, 114
35, 114

X

36, 115
37, 116

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet

X

40, 117

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

X

41–43, 118
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MILJÖDATA OCH RAPPORTERINGSPRINCIPER
Miljödata rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer.
Relevanta definitioner och trender beskrivs under varje väsentlig fråga. Data för 2016 har uppdaterats för att inkludera
verksamheterna i USA medan data för 2015 inkluderar Gränges verksamhet i Asien och Europa.

ÅTERVUNNET ALUMINIUM
Gränges mål är att öka användningen av återvunnet aluminium i pro
duktionsprocessen.
Andelen återvunnet material som används som insatsmaterial har
ökat från 14,8 procent under 2016 till 15,4 procent 2017. Ökningen av
den totala användningen av återvunnet material beror på att produk
tionsanläggningarna i USA använde mer externt skrot som ingående
material. På koncernnivå motverkades detta delvis av en minskad
användning av återvunnet material i produktionsanläggningen i Fin
spång samt en lägre nivå av återvunnet material i externt inköpta
valsgöt i produktionsanläggningen i Shanghai.

Andel av använt material som är återvunnet insatsmaterial
%

Asien
Europa

2017

2016

1,0

4,2

2015

5,6

16,0

18,1

22,7

Nord- och Sydamerika

24,8

19,4

–

Gränges totalt

15,4

14,8

13,1

2017

2016

2015

El

403,2

394,8

216,7

Naturgas

773,4

747,6

131,2

Gasol

48,2

46,1

46,5

Diesel

8,5

9,4

6,5

Bensin

0,1

0,1

–

Fjärrvärme

2,7

2,8

2,0

1 236,0

1 200,8

402,8

2017

2016

2015

Definitioner
Procentandel av använt material som är återvunnet insatsmaterial
Inköpt återvunnet aluminium som används som insatsmaterial [ton]
dividerat med totalt inköpt insatsmaterial [ton].

ENERGIANVÄNDNING
Gränges har fastställt energieffektivitetsmål för alla produktions
anläggningar och åtgärder för att förbättra effektiviteten genomförs
kontinuerligt.
Gränges har kontinuerligt genomfört energieffektivitetsåtgärder i
produktionsanläggningarna i Finspång och Shanghai och energian
vändningen per ton produkt har sedan 2015 minskat med 7 procent
respektive 9 procent. För Gränges produktionsanläggningar i USA har
energianvändningen per ton produkt ökat med 1 procent.
Den totala energianvändningen per ton produkt har minskat från
3,4 MWh/ton under 2016 till 3,3 MWh/ton under 2017. Detta beror
främst på de energieffektivitetsåtgärder som har genomförts i pro
duktionsanläggningarna i Finspång och Shanghai.
Definitioner
Energiintensitet
Total energi som används vid produktionsanläggningen [MWh]
dividerat med totalt förpackade produkter [ton].

Total energianvändning
GWh

Gränges totalt

Energiintensitet
MWh/ton produkt

Asien

2,3

2,4

2,5

Europa

2,2

2,3

2,3

Nord- och Sydamerika

4,4

4,3

–

Gränges totalt

3,3

3,4

2,4

1)

1) D
 ata för Asien har räknats om jämfört med data som presenterades i årsredovis
ningen 2016, på grund av en uppdaterad energikonverteringsfaktor för naturgas.
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UTSLÄPP
Gränges långsiktiga mål är att minska sitt klimatavtryck genom att
minska både direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser längs
värdekedjan.
Gränges har under 2017 genomfört en klimatavtrycksstudie för att
kartlägga sina växthusgasutsläpp längs värdekedjan. Studien gjordes i
enlighet med Greenhouse Gas Protocol och innefattar både direkta
utsläpp från Gränges verksamhet och indirekta utsläpp från andra
delar av värdekedjan. Studien omfattar alla delar från utvinning av
bauxit till leverans av Gränges produkter till kunder, medan produktan
vändning och hantering av uttjänta produkter inte är inkluderade.
Resultaten visar att Gränges direkta och indirekta utsläpp av växt
husgaser uppgår till cirka 4,6 miljoner ton, varav majoriteten är indi
rekta utsläpp som kommer från produktionen av primäraluminium.
Baserat på resultaten från studien kommer Gränges att fortsätta
sitt nuvarande fokus på att minska klimatpåverkan längs värdekedjan.
Detta inkluderar fortsatt fokus på att förbättra energieffektiviteten
vid Gränges produktionsanläggningar och ökad användning av åter
vunnet aluminium. Dessutom planerar Gränges att införa krav på kli
matprestanda vid inköp av primäraluminium samt att börja undersöka
hur bolaget kan hantera påverkan från användning och hantering av
uttjänta produkter.

tivitet, medan minskningen av indirekta utsläpp beror på ökad
användning av återvunnet material.

Regelverk
Utsläpp regleras av lagstiftning och lagefterlevnad är en förutsättning för
Gränges fortsatta drifttillstånd. Lokala tillståndsmyndigheter kontrolle
rar kontinuerligt att utsläppsnivåerna håller sig inom tillåtna gränser.
Utsläppsgränserna i Europa bygger på krav från industriutsläpps
direktivet (IED). I Asien är gränser kopplade till ”Regulations of Shang
hai Municipality on the Prevention and Control of Atmospheric Pollu
tion”, och i USA ger de nationella luftkvalitetsnormerna (NA AQS) det
legala ramverket. Utsläpp som regleras genom lagstiftning inkluderar
kväveoxider, svaveldioxid, stoft, lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
och, i vissa delar av organisationen, oljeutsläpp.

Scope 2
Indirekta utsläpp från produktion av inköpt el och värme som konsume
ras av Gränges i produktionsanläggningar och i kontorsbyggnader.
Utsläpp beräknas med hjälp av specifika data från Gränges el- och
värmeleverantörer.

Definitioner
Växthusgasutsläpp
Utsläpp av växthusgaser redovisas som koldioxidekvivalenter och beräk
nas med hjälp av lokala utsläppsfaktorer för olika fossila bränslen.
Stoftutsläpp
Stoftutsläpp beräknas antingen med hjälp av lokala utsläppsfaktorer
eller är baserade på kontinuerliga mätningar.
Andra utsläpp såsom kväveoxid, svaveldioxid, olja och VOC är
antingen inte rapporterade i hela organisationen eller rapporteras för
närvarande inte med tillräcklig kvalitet för att ge tillförlitliga uppgifter
på årsbasis.
Definitioner GHG-protokollet
Scope 1
Direkta utsläpp från Gränges verksamhet inkluderar produktions
anläggningar, kontorsbyggnader och företagsägda fordon. Utsläppen
beräknas baserat på bränsleförbrukning.

Scope 3
Övriga indirekta utsläpp, vilket inkluderar utsläpp från utvinning,
produktion och bearbetning av inköpt material, produktion av bräns
len som används i Gränges verksamhet och för elproduktion, inkom
mande och utgående godstransporter och affärsresor.
Utsläpp från produktion av primäraluminium är baserade på
regionala industrimedelvärden och leverantörsdata har används för
inköpta valsgöt och inköpt skrot. Utsläpp från produktion av bränslen
baseras på regionala industridata. Utsläpp från transporter och
affärsresor baseras på specifika data från Gränges transporter.

Kontinuerliga förbättringar
Sedan 2016 har direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser per ton
packad produkt minskat med 2 procent respektive 7 procent. Minsk
ningen av direkta utsläpp är i huvudsak kopplad till ökad energieffek

Totala utsläpp av växthusgaser

Scope 1

Scope 2

kton CO2e

2017

2016

Asien

28,6

28,5

27,4

63,8

Europa

11,2

11,5

11,5

0,004

Nord- och Sydamerika

129,9

124,3

–

68,9

Gränges totalt

169,7

164,3

38,9

132,7

2017

1)

Klimatutsläpp per ton produkt

2015

2017

Scope 1

2016

Scope 3
2015

2017

2016

2015

63,5

61,8

2 400

2 300

2 200

0,004

0,004

500

500

400

67,2

–

1 300

1 600

–

130,7

61,8

4 300

4 400

2 600

2015

2017

2016

2015

Scope 2

Ton CO2e/ton produkt

2017

2016

2015

2016

Scope 3

Asien

0,28

0,30

0,31

0,62

0,67

0,69

23,5

24,3

24,2

Europa

0,13

0,14

0,15

0,00005

0,00005

0,00005

6,1

6,2

5,7

Nord- och Sydamerika

0,69

0,68

–

0,37

0,37

–

7,1

8,6

–

Gränges totalt

0,45

0,46

0,23

0,35

0,37

0,37

11,4

11,6

7,0

1)

1) D
 ata för Asien har räknats om jämfört med data som presenterades i årsredovisningen 2016, på grund av en uppdaterad energikonverteringsfaktor för naturgas.

Övriga utsläpp till luft
Ton

Stoft

2017

2016

2015

Asien

3,8

3,6

3,5

Europa

0,2

0,3

1,8

Nord- och Sydamerika

12,4

11,9

–

Gränges totalt

16,4

15,7

5,3
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VATTENANVÄNDNING
Majoriteten av det vatten som används av Gränges tas från ytvatten och
utnyttjas i produktionsanläggningen i Finspång. För att minska voly
men av vatten som används har Gränges infört vattenminskningsmål
vid produktionsanläggningen i Finspång. Övriga produktionsanlägg
ningar saknar fastställda mål kopplade till vattenanvändning.
Sedan 2015 har vattenanvändningen per ton produkt kontinuer
ligt minskat för Gränges produktionsanläggningar i Shanghai och
Finspång. Minskningen uppgår till 25 procent respektive 20 pro
cent.
Gränges totala vattenuttag har ökat med omkring 50 procent
sedan förvärvet av verksamheten i USA medan vattenanvändningen
per ton produkt har minskat, från omkring 14,2 m3/ton under 2015
till 8,9 m3/ton under 2017.

Vattenuttag, källa

Definitioner
Vattenuttag
Vatten som används i produktionsanläggningen taget från våtmarker,
floder, sjöar, egna brunnar, avloppsvatten från andra organisationer,
kommunal vattenförsörjning eller från andra offentliga eller privata
vattenföretag [m3].

Miljoner m3

2017

2016

2015

Ytvatten

2,0

2,1

2,2

Grundvatten

0,8

0,9

0,0

Kommunalt vatten

0,5

0,6

0,2

Gränges totalt

3,3

3,5

2,4

2017

2016

2015

Asien

0,2

0,2

0,2

Europa

2,0

2,1

2,2

Vattenuttag, region
Miljoner m3

Nord- och Sydamerika

1,2

1,3

–

Gränges totalt

3,3

3,5

2,4

2017

2016

2015

Vattenintensitet
m3/ton produkt

Asien

1,5

1,6

1,9

23,3

25,7

28,4

Nord- och Sydamerika

6,3

6,9

–

Gränges totalt

8,9

9,7

14,2

Europa
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SOCIALA DATA OCH RAPPORTERINGSPRINCIPER
Sociala data rapporteras på regional nivå och aggregeras årligen på koncernnivå med hjälp av gemensamma definitioner och principer.
Relevanta definitioner och trender beskrivs under varje väsentlig fråga. Notera att data för huvudkontoret, Gränges AB, är inkluderad i
sociala data för Europa, förutom när det gäller hälsa och säkerhet.

ANSTÄLLDA
Grängeskoncernen hade under 2017 i genomsnitt 1 568 medarbetare
(1 136). 2017 uppgick personalomsättningen till 7,4 procent, jämfört
med 3,4 procent (exklusive Gränges verksamhet i USA) 2016.
Inom Gränges Research & Innovation-organisation finns det 56 spe
cialister. Gränges har forsknings- och innovationscenter i Finspång,
Sverige och i Shanghai, Kina.
34 procent av Grängeskoncernens anställda finns i Asien, 29 pro
cent i Europa och 37 procent i Nord- och Sydamerika.

Definitioner
Anställda
Antal anställda på bolagets lönelista > 20 timmar per vecka. Visstids
anställd personal är exkluderad men anställda som är på sjukledig
het, föräldraledighet, semester etc. samt de som är tillfälligt upp
sagda ingår, men inte deras ersättare.
Arbetstagare som inte är anställda av Gränges såsom praktikanter,
egenföretagare och konsulter är ej inkluderade. Dessa utgör inte en
betydande del av Gränges arbetsstyrka.
Anställda uttrycks som heltidsekvivalenter (FTE).

Anställda per region och kön, 2017
Män

Kvinnor

Totalt

Asien

475

58

533

Europa

364

93

457

Nord- och Sydamerika

508

70

578

1 347

221

1 568

Gränges totalt

Datainsamling
Data samlas in från Gränges interna system.

MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Gränges jämställdhetsmål för Asien och Europa är att andelen kvinn
liga medarbetare, inklusive chefer, ska uppgå till 20 procent. 2017
uppgick andelen kvinnor i koncernen till 14 procent, med 11 procent
kvinnliga medarbetare i Asien och 20 procent kvinnliga medarbetare i
Europa.
Rekryteringsprocessen är ett viktigt verktyg för att säkerställa en
arbetsplats med större mångfald och ökad jämställdhet. Ambitionen är
att 30 procent av alla nyrekryteringar i Asien och Europa ska vara kvin
nor. 2017 uppgick andelen kvinnor till 18 procent av alla nyrekryteringar i
koncernen.
Könsfördelning, 2017
%

Definition
Könsfördelning och åldersstruktur är beräknat på antal anställda den
31 december, 2017.
Datainsamling
Data samlas in från Gränges interna system.

Ålderstruktur, 2017
Könsfördelning
Kvinnor

Män

%

Åldersstruktur
Under
30 år

30–50
år

Över
50 år

Gränges styrelse

50

50

Gränges styrelse

0

17

83

Gränges koncernledning

13

87

Gränges koncernledning

0

50

50

Lokala ledningsgrupper

19

81

Lokala ledningsgrupper

0

81

19

Tjänstemän

29

71

Tjänstemän

8

65

28

Anställda i produktionen
Gränges totalt

8

92

Anställda i produktionen

14

53

33

14

86

Gränges totalt

12

56

31
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Gränges strävar kontinuerligt efter att vara en skadefri arbetsplats.
För detta syfte analyserar Gränges risker gällande faror på arbets
platsen och genomför åtgärder för att minska eller eliminera dessa
risker.
Under 2017 inträffade nio allvarliga skador där nio personer skadades.
Totala antalet Lost Workday Cases ökade från nio till 14. Det totala
antalet ackumulerade dagar till följd av dessa skador minskade emel
lertid från 546 under 2016 till 403 under 2017 eftersom olyckorna var
mindre allvarliga.
De vanligaste skadorna på alla produktionsanläggningar var fingeroch handskador; 13 av 28 fall var relaterade till sådana skador.
Gränges mål för Asien och Europa är att ha en sjukfrånvaro som ej
ska överstiga 3 procent. Under 2017 uppgick sjukfrånvaron för Gräng
eskoncernen till 2,0 procent. För Asien och Europa var sjukfrånvaron
0,7 procent respektive 3,3 procent 2017.
Sjukfrånvaro och Lost Workday Cases
2017

2016

2015

Sjukfrånvaro1), %

2,0

2,2

2,0

Lost Workday Cases
(Antal olyckor som resulterade i frånvaro
från arbetet av registrerade olyckor)2)

14

9

8

1) Exkluderar Gränges verksamhet i USA 2016 och 2015.
2) Inkluderar Gränges produktionsanläggningar i USA 2016 men inte 2015.

Total Recordable Rate1)
Antal registrerbara olyckor per miljon arbetade
timmar

Asien
Europa

2017

2016

2015

6,3

3,5

4,8

11,7

12,3

13,3

Nord- och Sydamerika

7,2

5,7

-

Gränges totalt

7,8

6,2

7,5

0

0

0

Antal olyckor med dödlig utgång

1) E
 ndast tillämpbart för Gränges produktionsanläggningar. Gränges produktionsan
läggningar i USA är inkluderade i siffrorna för 2016 men inte för 2015.
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Definitioner
Allvarlig skada
En irreversibel skada till exempel ett amputerat finger eller förlorad
syn, eller en reversibel skada som orsakar långa perioder av smärta
eller lidande för medarbetaren, eller en olycka med en frånvaro längre
än 15 dagar. Skador som endast behandlas med första hjälpen ingår
inte.
Lost Workday Cases
Antal olyckor som resulterar i frånvaro från arbetet (av registrerade
olyckor).
Arbetstagare ej anställda av Gränges (kontrakterade)
Kontrakterade arbetstagare som hanteras av Gränges, såsom under
hållsarbetare, är inkluderade i säkerhetsstatistiken.
Datainsamling
Alla incidenter och tillbud som inträffar registreras och klassificeras i
incidentrapporteringssystem. Utfallet i incidentrapporteringssyste
men följs upp på vecko- och månadsbasis.

GRI-INDEX

GRI-INDEX

GENERELLA UPPLYSNINGAR
GRI-standard

Upplysning Beskrivning

FN:s Global
Compacts
principer

Sidhänvisning

Utelämnad information

GRI 101: Foundation 2016
GRI 102: General disclosures 2016
ORGANISATIONSPROFIL
102-1

Organisationens namn

52

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

20–23

102-3

Huvudkontorets lokalisering

52

102-4

Verksamhetens lokalisering

4, 52

102-5

Ägande och företagsform

50–51, 57

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

4, 14–17

102-7

Organisationens storlek

1, 4, 69, 117

102-8

Information om anställda och andra medarbetare

117

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisationen och dess
leverantörskedja

10

Data för fördelning per
anställningsform och
tjänstgöringsgrad är ej
tillgänglig. Gränges har
vidtagit åtgärder för att
öka detaljnivån vad gäller
medarbetarbetardata.

29, 32–33
24, 32–33,
50–51

102-11

Försiktighetsprincipen

102-12

Externa initiativ

7

60, 112
27

102-13

Medlemskap i organisationer

27

102-14

Uttalande från Vd

6–7

102-15

Väsentlig påverkan, risker och möjligheter

46–49

102-16

Värderingar, principer, standarder och etiska riktlinjer

30–31, 38–39

102-18

Bolagsstyrning

55–61, 112

102-40

Lista över intressentgrupper

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressenter

113

102-43

Tillvägagångssätt vid intressentdialog

113

102-44

Viktiga frågor som lyfts i intressentdialogen

113

102-45

Enheter som inkluderas i den finansiella redovisningen

103

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll och ämnenas
avgränsningar

113

102-47

Lista över väsentliga ämnen

113

102-48

Justeringar av tidigare lämnad information

28, 39, 114–115,
118

102-49

Förändringar i redovisningen

28

102-50

Redovisningsperiod

28

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

28

102-52

Redovisningscykel

28

102-53

Kontaktperson avseende redovisningen

28

102-54

Rapportering i enlighet med GRI Standards

28

102-55

GRI-index

119–121

102-56

Externt bestyrkande

28

STRATEGI

ETIK OCH INTEGRITET
STYRNING
INTRESSENTDIALOG
113
3

39

OM REDOVISNINGEN
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GRI-INDEX

VÄSENTLIGA ÄMNEN
GRI-standard

Upplysning Beskrivning

FN:s Global
Compacts
principer

Sidhänvisning

Utelämnad information

Ekonomiska standarder
ANTIKORRUPTION
GRI 103: Manage
ment Approach 2016
GRI 205:
Anti-corruption 2016

10
103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

30–31, 113

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

30–31

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

30–31

205-2

Kommunikation kring och utbildning i policyer och rutiner för
antikorruption

30–31

205-3

Bekräftade fall av korruption och vidtagna åtgärder

31

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

34, 113–114

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

34

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

34

301-2

Andel återvunnet material

34, 114

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

35, 113–114

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

35

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

35

Energianvändning inom organisationen

35, 114

Miljöstandarder
MATERIAL
GRI 103: Manage
ment Approach 2016
GRI 301: Materials
2016

7, 8, 9

ENERGI
GRI 103: Manage
ment Approach 2016

7, 8, 9

GRI 302: Energy 2016 302-1
302-3

Energiintensitet

VATTEN
GRI 103: Manage
ment Approach 2016
GRI 303: Water 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

37, 113, 116

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

37

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

37

303-1

Vattenanvändning per källa

UTSLÄPP
GRI 103: Manage
ment Approach 2016
GRI 305: Emissions
2016

GRI 308: Supplier
Environmental
Assessment 2016

37, 116
7, 8, 9

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

36, 113, 115

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

36, 115

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

36, 115

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

36, 115

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser från energiförbrukning
(Scope 2)

36, 115

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

36, 115

305-4

Intensitet avseende växthusgasutsläpp

36, 115

305-7

Kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX), och andra betydande
utsläpp till luft

115

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING – MILJÖ
GRI 103: Manage
ment Approach 2016

35, 114
7, 8

7, 8, 9

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

32–33, 113

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

32–33

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

32–33

308-1

Nya leverantörer som utvärderats utifrån miljömässiga kriterier

32–33
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Data inkluderar endast
stoft. Utsläpp av kväve
oxider, svaveldioxid, och
VOC är antingen inte rap
porterade i hela organisa
tionen eller rapporteras för
närvarande inte med till
räcklig kvalitet för att ge
tillförlitliga uppgifter på
årsbasis.

GRI-INDEX

GRI-standard

FN:s Global
Compacts
principer

Upplysning Beskrivning

Sidhänvisning

Utelämnad information

Sociala standarder
HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN
GRI 103: Manage
ment Approach 2016

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

41–43, 113, 118

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

41–42

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

41–42

Typ av skador och frekvens av skador, arbetssjukdom, förlorade
arbetsdagar och frånvaro samt antal dödsolyckor i tjänsten

42, 118

GRI 403: Occupational 403-2
Health and Safety 2016

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
GRI 103: Manage
ment Approach 2016

1,2,6

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

40, 113, 117

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

40

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

40

Mångfald i styrande organ och bland medarbetare

40, 117

GRI 405: Diversity and 405-1
Equal Opportunity 2016

LEVERANTÖRSUTVÄRDERING – SOCIALT
GRI 103: Manage
ment Approach 2016

1, 2, 3, 4, 5, 6

103-1

Beskrivning av det väsentliga ämnet och dess avgränsningar

32–33, 113

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess delar

32–33

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

32–33

Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier

32–33

GRI 414: Supplier Social 414-1
Assessment 2016

Kontrakterade arbetstagare,
exempelvis underhållsarbe
tare som hanteras av
Gränges, är inkluderade i
säkerhetsdata men inte
sjukfrånvaro. Rapporte
ringen harmonierar med
Gränges interna processer.

FN:S GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER
Mänskliga rättigheter

Miljö

Princip 1: Företag ska stödja och respektera internationella
mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och

Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller
miljörisker;

Princip 2: försäkra att företaget inte är inblandat i kränkningar
av mänskliga rättigheter.

Princip 8: ta initiativ för att stärka ett större miljömässigt ansvar;
och

Arbetsrätt

Princip 9: uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig
teknik.

Princip 3: Företag ska upprätthålla föreningsfrihet och erkänna
rätten till kollektiva förhandlingar;

Antikorruption

Princip 4: eliminera alla former av tvångsarbete;
Princip 5: avskaffa barnarbete; och

Princip 10: Företag ska motarbeta alla former av korruption,
inklusive utpressning och bestickning.

Princip 6: avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och
arbetsuppgifter.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Gränges AB, org.nr 556001-6122

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på
sidorna 26–45 och 112–121 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revi
sorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt
ning och omfattning som en revision enligt International Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 9 mars 2018
Ernst & Young AB
Erik Sandström
Auktoriserad revisor
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