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Hållbarhetsredovisningen avser Roxtec International AB 

Roxtec International AB är huvudkontor i en global 
koncern med 28 bolag världen över. Roxtec International 
AB är dotterbolag till moderbolaget Roxtec AB och 
bedriver sin verksamhet i Sverige. 

I denna redovisning används begreppet Roxtec och då 
avses Roxtec International AB om inget annat framgår 
av texten. Roxtec har tillämpat företagsinterna rutiner 
och riktlinjer för presentation av icke-finansiella resultat. 

Redovisningen avser verksamhetsåret 2021-01-01 – 
2021-12-31 och är Roxtec International AB:s fjärde 
hållbarhetsredovisning. 

Inspiration till denna hållbarhetsredovisning har  
hämtats från Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer, 
GRI standards. 
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Digitalisering på bred front
Vi digitaliserar för säkerhet och hållbarhet. Två nya 
digitala verktyg, Roxtec Transit Build™ och Roxtec 
Transit Operate™, bidrar till att öka kvaliteten på 
installationerna av våra genomföringar och möjliggör 
systematiserat underhåll för säkrad prestanda. Det 
ger en systematik i arbetet med våra tätningar och 
hjälper kunderna i deras långsiktiga säkerhets- och 

miljöarbete. Sidan 21 g

Silvermedalj från EcoVadis 2021
EcoVadis gav oss en silverrankning vid första bedömningen av Roxtec hållbar-

hetsarbete. Deras grundliga bedömning kommer att initiera förbättringar som 

leder till ännu smartare och säkrare processer, bättre arbetsmiljö och minskad 

miljöpåverkan. Sidan 20 g

Hållbarhets-
satsningar i 
korthet 

Grönare 
transporter 
Sedan 2021 väljer vi hållbart 
marint bränsle för våra 
lagerpåfyllnadssändningar 
till sjöss från Sverige till 
Singapore och Shanghai. 
Bränslen av återanvända 
matlagningsoljor och 
skogsrester möjliggör en 
90-procentig minskning av 
koldioxidutsläppen jämfört 
med fossila bränslen. 
Sidan 26 g



Hjälp till självhjälp
Vi fortsätter vår sponsring av Village Uplift Program.  

Den här gången fokuserar välgörenhetsorganisationen 

Hand in Hand på att stötta kvinnor och skapa jobb i byn 

Mogra Kalan i distriktet Jodhpur i Rajasthan i Indien. 

Projektet kommer att pågå till 2023. Sidan 23 g

Återvinning av material
Vi har under året effektiviserat vår energi- och mate-

rialanvändning samt fortsatt att processoptimera 

för att minska uppkomsten av gummiavfall. Vi har 

reducerat slipdammsavfallet ytterligare samt börjat 

separera olika gummiavfall för att minska andelen 

som går till deponi. Sidan 28 g

Våra tätningar  
gör stor nytta 
Våra säkerhetsprodukter används 
i en mängd krävande branscher. 
Vårt största bidrag till en hållbar 
samhällsutveckling är ett effektivt 
skydd av liv och tillgångar. Vi arbetar 
också med flera projekt som är 
avgörande för omställningen mot en 
hållbar framtid, exempelvis vindkrafts- 
och solenergiprojekt och initiativ som 
rör energilagring, grön vätgas samt 
förstärkning av elnäten. Sidan 6 g

Vägen till 
hållbarhetsmålen 
Under 2021 har vi påbörjat ett globalt 
arbete med att bryta ner våra tre 
koncernövergripande hållbarhetsmål i 
handlingsplaner. Roxtecs hållbarhets-
mål innebär att medarbetarna ska 
veta hur de kan agera för ett hållbart 
samhälle senast 2023, att Roxtec ska 
ha hållbara leverantörskedjor, verksam-
heter och produkter i en cirkulär 
ekonomi senast 2030 och att koncernen 
ska minska sin koldioxidpåverkan 
genom att använda förnybar energi 
senast 2030. Sidan 10 g

Framtagning av 
livscykelanalys    
Under 2021 började vi kartlägga kli-
matpåverkan för hela Roxtecs glo-
bala verksamhet genom framtagning 
av en livscykelanalys (LCA) enligt 
Greenhouse Gas Protocol. Målet är 
att skapa en färdplan framåt för att 
minska vår koldioxidpåverkan och 
uppnå klimatneutralitet. Sidan 25 g



Roxtec – ett tillväxtbolag 
inom tätningsteknik
Roxtec är världsledande inom modulbaserade kabel- och rörgenomföringar. 
Vårt flexibla tätningssystem används världen över för att skydda liv och 
tillgångar.

Roxtec har sedan starten 1990 varit ett tillväxtbolag 
och vi fortsätter att se stora möjligheter över hela 
världen. Tillväxt ligger i vår affärsstrategi och verk-
samheten drivs av att ständigt utveckla kundrelatio-
ner på nya och befintliga marknader. God lönsamhet 
ger oss möjlighet att satsa på fler nya medarbetare, 
ny teknik och bearbetning av nya marknader som i 
sin tur bäddar för fortsatt försäljningstillväxt. Denna 
balans mellan försäljningstillväxt, lönsamhet och nya 

satsningar utgör grunden i vårt utvecklingsarbete och 
säkerställer en långsiktig, hållbar utveckling. Vår breda 
geografiska och branschmässiga spridning gör att vi 
har en god inbyggd struktur för att hantera exempelvis 
konjunkturnedgångar i enskilda länder eller branscher. 
Viker en marknad, har vi resurser och förmåga att 
fokusera på nya tillväxtmöjligheter. 
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Roxtec Multidiameter™ är en  
uppfinning för flexibilitet base-
rad på avskalbara lager.

Den gör det mekaniska systemet 
anpassningsbart till kablar och 
rör av olika storlekar.

Några få komponenter ger en 
stark och pålitlig barriär som 
säkrar drift och prestanda.

Roxtec Multidiameter™

Innovativa lösningar  
Roxtecs mål är att göra världen säkrare. Därför 
erbjuder vi långsiktiga samarbeten för trygghet och 
driftsäkerhet. Ägare, konstruktörer och installatörer i en 
mängd branscher och projekt förlitar sig på oss under 
deras satsningars hela livscykel. Våra specialiserade 
konstruktörer, ingenjörer och testtekniker skapar ofta 
genomföringar som klarar oanade utmaningar eller 
skräddarsyr helt nya tätningslösningar.

Testning, forskning och utveckling
Roxtec har omfattande forsknings- och utvecklingsre-
surser såsom materialutvecklingslabb samt brand- och 
testlabb där tester ofta bevittnas av tredje part. Vi 
arbetar också tillsammans med våra kunder och leve-
rantörer för att utveckla, testa och förbättra lösningar. 
Det nära samarbetet med kunderna skapar utmärkta 
möjligheter för kontinuerlig utveckling – och för eröv-
ring av nya branscher och marknader.

Skyddar mot flera riskfaktorer
Våra kompletta kabel- och rörgenomföringar används 
i väggar, golv, tak, skott, däck, skåp, kapslingar och 
teknisk utrustning på land, till havs och under jord. 
De ger beprövat skydd mot bland annat brand, rök, 
gas, vatten, damm, sand, skadedjur, vibrationer, buller, 
elektromagnetisk störning och risken för explosioner. 
De klarar farliga miljöer, rost och temperaturväxlingar 
och erbjuder kraftfulla lösningar för potentialutjämning 
och skyddsjordning.

Tätningarna är certifierade hos ett flertal internatio-
nella myndigheter och testade mot internationella 
och nationella standarder. Besök roxtec.com för att se 
detta presenterat på ett tydligt sätt.

Smart och effektivt system
Kabel- och rörgenomföringarna underlättar även pla-
nering och konstruktion, effektiviserar installationsarbe-
tet och minskar behovet av lager, material och logistik. 
Tätningssystemet är utformat för att hjälpa använ-
dare att hantera överraskningar ute i fält avseende 
kablarnas och rörens storlek och antal. Det medger 
installation av förkontakterade kablar och har inbyggd 
reservkapacitet för uppgraderingar och framtida 
behov. Dessa egenskaper bidrar till ökad konkurrens-
kraft och god hållbarhet även på sikt eftersom produk-
terna har mycket lång livslängd. Utöver detta erbjuder 
vi flera smarta online-verktyg och kringtjänster.

Basen för systemet är lika enkel som genial. Ramen 
fästs i strukturen, varpå Roxtecs anpassningsbara tät-
ningsmoduler placeras runt kablarna och rören innan 
systemet försluts med en kompressionsenhet.

www.roxtec.com


Roxtec Core Values
Roxtec Core Values formulerades för omkring 30 år sedan och fungerar 
alltjämt som en röd tråd för hela vår verksamhet.

Kärnvärderingarna växte fram under de öppna diskussioner som pågick under Roxtecs första år kring hur vi skulle 
skapa engagemang och delaktighet och få alla att sträva efter ständig förbättring. 

De blev ett sammanhållande kitt som uppmuntrar oss att alltid fokusera på kundupplevelsen och påminner oss  
om vars och ens betydelse för helheten.

För den globala tillgängligheten finns Roxtecs kärnvärderingar endast på koncernspråket engelska. 

”Utan denna jordnära filosofi och regelbok hade 
vi inte byggt vårt unika varumärke. Så länge vi 
lever som vi lär, gör vi skillnad för våra kunder.” 

Jens Andersson, Technical & Commercial Support Manager, Roxtec 



1  Market Creators
Better to “own” a market than a factory.

We shall focus our resources on increasing the use of 
our solutions in the market. For this reason we manu-
facture the unique parts of the product in-house; the 
rest is placed with a few selected co-producers. This 
gives us the flexibility we need and lets us concentrate 
on developing the market. 

2  Satisfaction
Make each customer feel special.

Our flexible and innovative solutions respond to 
general as well as specific customer needs in many 
segments. In case of particular requirements, we 
have extensive experience in providing customized 
solutions based on our core technology. Our products, 
our market presence and our high level of availability 
ensure safety and efficiency and make each customer 
feel special.

3  Trust
Face the customer openly.

We deliver quality products and service. We must 
know our line of business better than others to be 
able to assist the customer with quick, straight and 
correct answers. We must also be able to rely on each 
other within the organization for backup knowledge. 

4  Globally local
The world is our market.

We are a global company with a strong local 
presence. Our local and global network guarantees 
prompt service. Our global brand is supported by our 
local companies. 

5  Flexible
Fast and flexible.

It must always be simple and convenient for our 
 customers and co-producers to work with Roxtec.  
That is why the pace is high in everything we do.

6  Profitable
Save money for the customer.  

The products, the way we work and the co-producers 
we cooperate with make it worthwhile for everybody 
to choose Roxtec. Our solutions for planning, logistics, 
installation and maintenance should always save time, 
add value and increase profitability for the customer. 

7  Simplicity
Simplicity is our motto. 

We are straightforward and uncomplicated in our 
relations. We are always there to assist. Simplicity 
helps us keep up the speed.

9



Hållbarhetsmål och 
strategier för framtiden 
Roxtec har under åren 2020 och 2021 tagit fram tre långsiktiga hållbarhetsmål 
samt analyserat hållbarhetsaspekter vid framtagningen av den strategiska 
affärsplanen. 

Bolagsstyrning
Roxtec har en tydlig vision och en mission som bidrar 
till det fokuserade arbetet på att sprida lösningar för 
trygghet och säkerhet över världen. Arbetet i koncer-
nen styrs också av klart uttalade gemensamma vär-
deringar och en vilja att ta ansvar för såväl mänskliga 
rättigheter som långsiktig hållbarhet. 

We Seal Your World™ – denna vision är den officiellt 
erkända ledstjärnan och ambitionen för vår verksam-
het sedan många år tillbaka. Den hjälper oss att erövra 
nya segment och geografiska marknader och påmin-
ner oss om att fokusera på kundernas behov.  
Protecting life and assets är missionen som anger att 
vi finns till för den globala säkerheten. Missionen berät-
tar för världen om vad vi verkligen gör.

Hållbarhetsarbetet drivs av högsta ledningen och 
utsedda projektledare som engagerar medarbetare 
i aktiviteter som leder mot beslutade mål. Ledningen 
och projektledarna träffas fyra gånger per år för 
analys, styrning och beslut. Omvärlds- och riskana-
lyser samt väsentlighetsaspekter inom miljö, sociala 
frågor och bolagsstyrning sammanvägs och priorite-
ras även vid ledningens och affärsområdenas årliga 
strategiarbete.

Väsentlighetsanalysen för både oss och andra intres-
senter visar på fortsatt hög global prioritering av kli-
matet genom minskad användning av fossila bränslen. 

Vår verksamhet ska vidareutveckla affärsmodellen 
inom ramen för cirkulär ekonomi. Hälsa och säkerhet 
samt affärsetik är prioriterade i den dagliga verksam-
heten i enlighet med Roxtec Code of Conduct. 

Roxtecs hållbarhetsmål innebär att: 

 O Medarbetarna ska vara utbildade i och veta hur de 
kan agera för ett hållbart samhälle senast 2023. 

 O Roxtec ska ha hållbara leverantörskedjor, verksamhe-
ter och produkter i en cirkulär ekonomi senast 2030. 

 O Koncernen ska minska sin koldioxidpåverkan på 
klimatet genom att använda förnybar energi och 
bränslen senast 2030.

Ett aktivt globalt arbete med att bryta ner de koncer-
növergripande hållbarhetsmålen för klimat och cirkulär 
ekonomi i handlingsplaner har påbörjats under 2021 
och kommer att redovisas i denna och kommande 
hållbarhetsredovisningar. 

Se aktiviteter och resultat under avsnittet ”Fakta och 
siffror”.
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Protecting life and assets
Det finns många sätt att utveckla sin verksamhet på för att uppnå ökad 
hållbarhet. Ofta kan beslut i den riktningen vara svåra att ta. Därför är det 
glädjande att konstatera att Roxtec under året har tagit spännande steg vidare 
mot vår mission om att skydda liv och egendom. 

Vi har jobbat med organisation, processer och struktur. 
Vi har utnämnt ledarpersoner inom miljö, social håll-
barhet och företagsstyrning. Vi har hittat mötesformer, 
satt ambitionsnivåer och börjat mäta aktuella värden. 
Det har gett resultat, främst inom utvecklandet av en 
cirkulär ekonomi för produktionsmaterial. Allra viktigast 
är nog att vår globala organisation har signalerat att 
”vi vill bidra”. 

Vi är övertygade om att klimat och miljö ska vara natur-
liga delar av våra affärsstrategier och därför kändes det 
naturligt att årets strategiprocess inleddes med fram-
tidsspaning kring just detta. Vårt ursprung, vår affärsidé 
och våra kärnvärden ligger fast. Mycket annat har vi 
däremot börjat ifrågasätta, exempelvis materialval och 
logistiklösningar. I dialogen med våra kunder hamnar 
plötsligt gemensamma idéer kring hållbarhet högt på 
agendan och förenar oss i vårt långsiktiga samarbete.

Vi bad EcoVadis granska och värdera vårt hållbarhets-
arbete och det positiva resultatet gav både energi och 
inspiration till att vilja göra mer och bli bättre. 

Senaste året har präglats av pandemins spridning runt 
om i vår värld och känsliga leverantörskedjor har blivit 
ifrågasatta. Resandet, som har ansetts nödvändigt för 
affärslivet, upphörde i det närmaste och vi fick hitta nya 
sätt för att kommunicera med vår globala organisation 
och med våra kunder.

Många steg återstår att ta. Vi ska göra ännu mer för att 
hjälpa våra kunder i deras strävan att förhindra olyckor, 
bränder, översvämningar och haverier. Vi ska bli ännu 
bättre på att minska vårt avtryck på miljön genom att 
ta hand om vårt avfall och minska vårt koldioxidavtryck. 
Vi ska fortsätta stödja idrottsföreningar, internationella 
hjälporganisationer och miljöprojekt.

Affärsmässigt har vi satt tydliga mål för kommande år, 
och våra medarbetare har bekräftat viljan att spänna 
bågen. Goda resultat i medarbetarundersökningar, en 
investeringsvillig ägare och stark efterfrågan gör att vi 
vågar tro på framtiden. Det är så vi tillsammans fortsät-
ter att skydda liv och egendom.

Magnus Holmberg, VD, Roxtec
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Röster från Roxtecvärlden 

“Vårt hållbarhetsarbete måste vara mätbart” 
“Stora organisationer bygger nu integrerade lösningar kring miljö, socialt ansvar och bolags-

styrning som kräver att vi stöper om vår innovationsprocess och vårt sätt att möta markna-

den. För att bibehålla hållbar tillväxt måste vi utveckla nya affärsmodeller och nya sätt att 

utveckla produkter. Det hjälper oss att klara marknadens omställning och att ta rätt beslut för 

framtida affärer utifrån principer om hållbarhet och teknik. 

Vår process ska framhäva effektiva hållbarhetssatsningar såsom val av råmaterial, skapande 

av hållbara konstruktioner och återbruk av material. Roxtecs hållbarhetsarbete ska därför 

täcka in allt från vatten och koldioxidavtryck till produktlivscykel och miljörätt – samt vara 

mätbart. Vi måste även inkludera livscykelanalyser och miljövarudeklarationer som i sin tur 

hjälper våra kunder att agera rätt.” 

Marcelo Campos, Business Development Manager, Roxtec Americas
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”Vi kan särskilja oss genom fokus på CSR” 
“Vår första erfarenhet av CSR (Corporate Social 

Responsibility) var med en betydande kund inom 

militärfartyg som utvärderade sina nyckelleverantö-

rer utifrån flera KPI:er, däribland CSR och huruvida 

värderingen utfärdats av en erkänd tredje part, som 

exempelvis EcoVadis. När vi fick liknande förfråg-

ningar från andra stora kunder som vi har avtal med 

sedan länge eller har ett starkt partnerskap med 

så förstod vi att den typen av krav kommer att – 

steg för steg – bli viktiga för våra kunder och att de  

måste dokumenteras ordentligt om vi vill kunna för-

bli partner. Därmed blev vi helt övertygade om att 

Roxtec bör fokusera mer på CSR. Det kan även ge 

oss möjlighet att särskilja oss i konkurrensen.” 

Fabrice Sautiere, Managing Director, Roxtec France 

”Vi kommer att resa hälften så mycket”
”Vi jobbar för att marknadsföra och sälja våra lös-

ningar för applikationer och till kunder där de bidrar 

positivt till miljön. Det kan vara via minskad energi-

användning, minskade utsläpp av giftiga substanser 

eller att de ger skydd åt människor och utrustning. 

Jag bedömer att vårt internationella resande i re-

gionen kommer att minska med 50 %. När det gäl-

ler det globala perspektivet påverkar den rådande 

obalansen inom transporter och materialbrist san-

nolikt i form av ökade flygfrakter till Asien.” 

Jörgen Martinsson Thelin, Regional Director, Roxtec Asia
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Fortsatta utmaningar 
under pandemin
Roxtec har under året fortsatt att möta pandemin genom ett aktivt 
förhållningssätt. En krisledningsorganisation har varit kontinuerligt aktiverad 
för att kunna agera och fatta beslut utefter snabbt skiftande förutsättningar.

Som global organisation har vår koncern fått arbeta 
med vitt skilda förutsättningar, då Covid-19 har spridit 
sig i vågor över världen och situationen har sett olika 
ut från land till land. Genom kommunikation och 
anpassade aktiviteter har vi kunnat hantera utma-
ningarna på ett bra sätt. Vi har kunnat hålla igång 
verksamheten och leverera till våra kunder trots pro-
blematik i form av nedstängningar, brist på material, 
prishöjningar och logistiska utmaningar. 

Roxteckoncernen har fortsatt att utveckla och 
använda digitala processer och mötesplattformar 
och även under 2021 begränsat vårt internationella 
resande. Det minskade resandet avser såväl externa 
aktiviteter i form av kundmöten eller utbildningar som 
interna aktiviteter och företagsspecifika utbildningar. 

Vi har under året hanterat en mängd rekommendatio-
ner och restriktioner som har ställt höga krav på orga-
nisationen. Att skapa möjligheter för våra medarbetare 
att arbeta hemifrån har, beroende på nation, varit en 
rekommendation eller ett krav, och vi har på ett fram-
gångsrikt sätt utvecklat och anpassat både processer 
och teknik för att kunna leva upp till förväntningarna. 

Vi har under året tidvis haft en högre sjukfrånvaro inom 
produktionen, men har trots detta kunna säkerställa 
tillväxten och behålla en hög servicenivå gentemot 
våra kunder. Det har också varit nödvändigt att vidta 
särskilda försiktighetsåtgärder för att skydda de med-
arbetare inom exempelvis produktion och lager som 
måste vara på plats för att verksamheten ska fungera.  

Med målsättningen att vara en god arbetsgivare och 
professionell partner även i framtiden fortsätter vi att 
utveckla vårt arbetssätt för att minska vårt klimatav-
tryck. Vi har under pandemin varit tvungna att minska  
vårt resande. Detta har lärt oss att se fler möjligheter 
att ytterligare reducera resandet utan att för den 
skull göra avkall på våra kärnvärderingar som tydligt 
uttrycker vikten av att vara ett globalt företag med en 
betydande lokal närvaro.
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Vi arbetar målmedvetet för att säkerställa att vi och våra 
leverantörer tar vara på jordens resurser och effektiviserar 
användningen av råvaror, energi och vatten. 



Vi bidrar till ett hållbart 
samhälle 
Våra tätningslösningar är testade 
och certifierade säkerhetsprodukter 
som används inom en mängd 
krävande industrier och utmanande 
projekt. 

Vårt största bidrag till en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar 
samhällsutveckling är detta effektiva 
skydd av liv och tillgångar. 

Omställning av energisektorn
Vi arbetar med flera branscher som spelar en bety-
dande roll i omställningen mot en hållbar framtid. 
Inom energisektorn arbetar vi till exempel med stora 
vindkrafts- och solenergiprojekt över hela världen och i 
takt med att dessa färdigställs ökar mängden förny-
bar elektricitet. Den höga kvaliteten på våra lösningar 
bidrar till färre driftstopp och därmed högre verknings-
grad och i slutänden till att mer grön el når markna-
den. Vi är involverade i elektrifieringen av samhället 
och jobbar i flera projekt som rör energilagring, grön 
vätgas samt förstärkning av elnäten, vilka samtliga är 
viktiga i övergången till en koldioxidfri energisektor. 
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Inom processindustrin inriktar vi oss mot de största 
olje- och gasprojekten i världen för att göra dem 
säkrare. Varje år förekommer hundratals bränder och 
explosioner i denna typ av industrier, vilket ofta leder 
till förlust av människoliv och omfattande miljöförstö-
ring. Våra skräddarsydda tätningslösningar används 
för att förhindra olyckor och skapa säkrare och renare 
arbetsmiljö. 

Effektiviserad infrastruktur
Våra certifierade genomföringar gör vidare stor nytta 
inom en rad olika sektorer som byggindustri, järn-
vägar, datacenter, telekom och maskintillverkning 
samt anläggningar för vattenrening och bioveten-
skap. Datacenter och serverhallar hyser till exempel 
kritisk infrastruktur för kommunikation som måste 
skyddas mot brand och vatten. Genom att bistå med 
smarta tätningslösningar kan vi garantera säkerhet 
och effektivitet under byggfasen och vidare under 
anläggningens hela livscykel. Våra lufttäta genom-
föringar ger även utmärkta förutsättningar för hållbar 
användning av luftkonditionerings- och kylsystemen. 
Inom vattenförvaltning används tätningarna i frätande 

miljöer och förhindrar läckage av förorenat vatten, 
svavelgas och aggressiv ånga. Inom biovetenskap 
tryggar de säker drift genom att täta mot läckage 
och kontaminering i laboratorier, renrum och slutna 
biosäkerhetsanläggningar. 
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Trygghet och säkerhet till havs
Roxtecs säkerhetsprodukter skyddar även liv och till-
gångar inom varvsindustrin, sjöfarten och vid utvin-
ning av olja och gas till havs runt om i världen. Våra 
tätningslösningar för rör och kablar sitter då främst 
i vattentäta skott och skyddar primärt mot brand, 
vatten, gas och rök. Ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar 
våra produkter starkt till att förlänga livslängden på 
fartyg och andra anläggningar till havs och reducerar 
därigenom det totala resursutnyttjandet i samhället. 

Roxtec Services AB är ett företag inom koncernen som 
erbjuder inspektion av installerade kabel- och rörge-
nomföringar, främst inom varvsindustrin. Det startades 
2015 efter insikten om att kvaliteten på varvens instal-
lationsarbete varierade. 

Inom marina och havsbaserade branscher pågår ett 
ständigt arbete för att öka säkerheten och skydda 
miljön. Arbetet utgår från IMO, International Maritime 
Organization, ett FN-organ med ansvar för säkerhet 
och förebyggande av föroreningar från fartyg och 
plattformar. 

IACS, International Association of Classification 
Societies, en sammanslutning av marina klassnings-
sällskap och teknisk rådgivare till IMO, har komplet-
terat sina regelverk med obligatorisk inspektion av 
vattentäta kabelgenomföringar vid nybyggnation och 
därefter vart femte år. Därför utvecklar Roxtec Services 
en global organisation för att genomföra inspektioner 
enligt de nya reglerna.
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Certifierat skydd
Roxtecs system ger skydd mot:

Brand
Säkerställ certifierat brandskydd.  
Förhindra att röken sprider sig.

Gas
Garantera full tätning mot luft- och gastryck.

Vatten
Undvik vattenintrång.  
Förhindra fukt, översvämning och korrosion.

Tryck
Skydda mot katastroftryck och konstant tryck.

Elrelaterad fara
Skydda mot EMI, EMP och effekter  
av blixtnedslag.

Partiklar
Ta kontroll över smuts, damm, kemikalier och 
desinfektionsmedel.

Skadedjur
Förhindra ormar, insekter och gnagare.

Tryckvågor
Skydda mot vibrationer,  stötvågor och risken 
för explosion.



Silvermedalj från EcoVadis

EcoVadis, som analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete, gav oss 
en silverrankning vid bedömningen av oss 2021. Vi är stolta, men inte nöjda, 
utan siktar nu på guld.

Roxtecs mission ”Protecting life and assets” – att göra 
världen säkrare genom att skydda liv och tillgångar 
– omfattar inte bara våra modulbaserade kabel- och 
rörgenomföringar utan berör hela vår verksamhet. 
EcoVadis, som är en internationell och oberoende 
rankningsorganisation, hjälper oss att bedöma vår 
leveransförmåga ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Under 2021 skickade vi för första gången in underlag 
till EcoVadis för att bli bedömda inom de fyra områ-
dena miljö, etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter 
samt hållbar upphandling. 

Vi blev tilldelade valören silver med ett genomsnittligt 
resultat på 62 poäng, men strävar efter att nå guld-
rankning. EcoVadis grundliga bedömning kommer att 
initiera förbättringar så att vårt fortsatta samarbete 
med kunder och leverantörer kan innebära ännu 
smartare och säkrare processer, bättre arbetsmiljö och 
minskad miljöpåverkan.
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Digitala lösningar för  
kvalitet och tillgänglighet

Vi digitaliserar för ökad säkerhet och långsiktig hållbarhet. Bland annat gör 
vi det enklare för konstruktörer, installatörer och ägare att hantera och dela 
viktig dokumentation med varandra.

Under året har vi lanserat två nya digitala verktyg, 
Roxtec Transit Build™ och Roxtec Transit Operate™. De 
utgör Roxtec Software Suite™ tillsammans med Roxtec 
Transit Designer™. Denna programsvit gör det möjligt 
att följa en genomföring från första design och ritning, 
genom byggfasen och sedan många år under dess 
livstid. Dokumentation som skapas i det tidiga design-
stadiet kan enkelt ärvas vidare av övriga program i 
sviten. Roxtec Transit Build™ hjälper produktions- och 
kvalitetspersonal att på ett effektivt sätt säkerställa 
att varje steg i processen vid nybyggnation genomförs 
och dokumenteras med rätt kvalitet och information. 
Verktyget innehåller även all dokumentation som 
installatörer behöver för att kunna utföra sitt arbete på 

ett kvalitetssäkert sätt. Roxtec Transit Operate™ är ett 
motsvarande verktyg för ägare och operatörer i drift- 
och underhållsfasen. Roxtec Transit Build™ bidrar till att 
öka installationskvaliteten och genom systematiserat 
underhåll i Roxtec Transit Operate™ kan ägare säkra 
systemprestandan och vidmakthålla skyddet vid en 
eventuell incident. Att på detta sätt samla dokumen-
tation och protokoll ger en systematik i arbetet med 
våra säkerhetsprodukter. Det hjälper kunderna i deras 
långsiktiga säkerhetsarbete och bidrar till riskmini-
mering för människor, egendom och miljö. Vi bygger 
programmen på Google Cloud Platform, en leverantör 
som är helt klimatneutral.
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Ökad tillgång till e-handel 
Roxtecs e-handel är helt integrerad med roxtec.com. 
Tjänsten ger besökare på webbplatsen möjlighet att 
se priser och tillgänglighet på produkter samt lägga 
order. Vid kassan erbjuds betalnings- och fraktalter-
nativ efter bästa lokala urval. På så vis optimeras 
leveranserna för varje kund i respektive land. Det finns 
även funktionalitet för att lägga en vald tätning i 
varukorgen direkt från konstruktionsverktyget Roxtec 
Transit Designer™. 

Vi implementerar e-handeln land för land och 
tjänsten omfattar idag tolv dotterbolag: Sverige, 
Danmark, Finland, Norge, Frankrike, Italien, Australien, 
Storbritannien, Spanien, Förenade Arabemiraten, 
Saudiarabien och Tyskland. Via dem hanterar vi också 
e-handel i Nya Zeeland, Irland, Portugal, Österrike och 
Schweiz. Ambitionen är att fortsätta implementera för 
ytterligare fem dotterbolag under 2022. 

Vi kommer även att förbättra registreringsflödet och 
höja datakvaliteten med databassök och duplicerings-
kontroll. Utvecklingen av vårt digitala erbjudande ger 
en tjänst med utökade möjligheter till självservice. 

Roxtecs e-handel syftar till:

 O Kundupplevelse – erbjuda en kommunikationska-
nal med hög tillgänglighet

 O Kundfokus – optimera tiden för kund och 
säljorganisation

 O Digitalisering – möta kundernas ökande efter-
frågan på e-handel och möjligheter att digitalt 
interagera med Roxtec

BIM-objekt för 3D-modellering
För att erbjuda en hög servicenivå och möta den 
ökande efterfrågan, men också för att bidra till ökad 
hållbarhet i byggbranschen, tillhandahåller vi även 
BIM-objekt (Byggnadsinformationsmodellering) för 
våra mest använda produkter. BIM gör det möjligt 
att skapa digitala modeller av hela byggnader och 
anläggningar och underlättar utvecklingen av kost-
nadseffektiva och säkra arbetssätt. En ökad digitalise-
ring är ett viktigt verktyg för byggbranschen i arbetet 
för minskad klimatpåverkan. Roxtecs BIM-objekt finns 
för nedladdning på vår webbplats.



Socialt ansvar i samarbete 
med Hand in Hand
Roxtec sponsrar för tredje gången ett Village Uplift Program. Denna gång 
fokuserar välgörenhetsorganisationen Hand in Hand på att stötta kvinnor 
och skapa jobb i byn Mogra Kalan i distriktet Jodhpur i Rajasthan i Indien. 
Projektet pågår till 2023. 

Byn består av 711 hushåll och har en befolkning om  
4 049 personer. De lever på jordbruk och uppfödning 
och skötsel av djur. Väderförhållandena gör det dock 
inte möjligt att försörja sig på jordbruk under hela året. 
Den utbredda fattigdomen gör att barn ofta tvingas 
arbeta istället för att gå i skolan. Byn behöver stöd för 
att stärka kvinnornas situation och skapa arbetstillfäl-
len samt hjälp inom utbildning och hälso- och sjukvård.

Effektiva självhjälpsgrupper 
Vi vill hjälpa Hand in Hand att hjälpa byborna att ta 
sig ur fattigdomen samt bidra till en hållbar utveckling. 
Bland åtgärderna märks satsningar på att skapa och 
utbilda självhjälpsgrupper för kvinnor. Det kommer att 
leda till samarbete för besparingar och affärsutveck-
ling följt av ökad kunskap och bättre inkomster.

Hand in Hands Village Uplift Program fokuserar bland 
annat på: 

 O Självhjälpsgrupper och kompetensutveckling

 O Mikrofinansiering för kvinnliga entreprenörer

 O Eliminering av barnarbete och ökad skolgång

 O Utbildning i medborgerliga rättigheter

 O Utbildning i hälsa, hygien och hållbarhet 

Roxtec har sponsrat tre byar i Indien:  

2021-2023 Mogra Kalan  

2018-2020 Bhilai

2015-2017 Kurumbapatty



Bild från verksamheten

Våra produkter används i en rad projekt inom vindkraft och 
solenergi. Ett av våra egna övergripande hållbarhetsmål är 
att bara nyttja energi från förnybara källor. 



Kartläggning och 
beräkning av klimat-
påverkan
Klimatförändringarna utgör en mycket angelägen utmaning och är allas 
vårt gemensamma och prioriterade ansvar. En negativ klimatutveckling med 
förhöjda temperaturer innebär en stor risk för naturen och mänskligheten samt 
naturligtvis även för Roxtecs fortsatta globala verksamhet. 

Beaktade risker omfattar inte enbart hur Roxtec 
påverkar klimatförändringarna utan även hur klimat-
förändringarna påverkar våra verksamheter. När klima-
tet förändras genom förhöjda temperaturer väntas 
kraftfulla stormar, häftiga regn, bränder, torka och vär-
meböljor världen över. Sådana händelser skulle kunna 
påverka leveranser av råvaror, tillverkningsenheters 
produktionsförmåga och våra globala godstransporter.

Vi har i våra tidigare hållbarhetsredovisningar presen-
terat koldioxidberäkningar för den svenska verksam-
heten, men planerar att från och med 2022 redovisa 
globala beräkningar för hela koncernen. Då detta 
arbete pågår redovisar vi inga klimatpåverkande emis-
sionsdata för 2021. 

Beslut om förnybar energi
Efter riskanalyser kring Roxtecs klimatpåverkan fat-
tade koncernledningen år 2020 beslut om ett konkret 
långsiktigt mål för att minska verksamhetens klimat-
påverkan på grund av användning av fossila bränslen 
vid gods- och tjänstetransporter, uppvärmning och 
elförbrukning. 2025 ska all energi som används inom 
våra producerande anläggningar komma från förnyel-
sebara energikällor.

Framtagning av livscykelanalys 
Under 2021 påbörjade vi arbetet med att kartlägga 
klimatpåverkan för hela Roxteckoncernens globala 
verksamhet genom en framtagning av en livscykel- 
analys (LCA) enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) för 
scope 1, 2 och 3. Arbetet genomförs i samarbete med 
Svenska Miljöinstitutet IVL och beräknas bli klart under 
2022. Målet är att skapa en färdplan framåt för att 

minska vår koldioxidpåverkan genom flera olika vägar 
såsom forskningsprojekt, investeringar och aktivite-
ter i hela vår globala organisation. Utifrån resultatet 
av denna kartläggning kan vi sedan dra slutsatser 
om vad vi behöver förändra och göra för att uppnå 
klimatneutralitet.

I hållbarhetsredovisningen för 2022 kommer vi att 
beskriva omfattning och beräkningsmetoder, resultat 
av vår pågående handlingsplan samt vår fortsatta 
plan framåt.

Satsning på miljövarudeklaration
För att utröna hur vi kan göra våra produkter mer 
hållbara kommer vi under 2022 att utvärdera proces-
sen för en miljövarudeklaration (EPD, Environmental 
Product Declaration) och affärsvärdet för en spe-
cifik produkt. Vi arbetar tillsammans med Svenska 
Miljöinstitutet IVL för att göra en EPD som överens-
stämmer med standarden ISO 14025 och produktkate-
gorireglerna (PCR). En EPD utgör grunden för en rättvis 
jämförelse av produkter och deras miljöprestanda.
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Grönare transporter och färre resor 

Vi agerar för renare fraktmöjligheter till sjöss, planerar vår lagerhållning för 
att optimera transportverksamheten samt använder ny teknik för att minska 
vårt resande.  

Godstransporterna är en av Roxtecs största negativa 
klimatposter på grund av användningen av fossila 
bränslen. Sedan oktober 2021 minskar vi vår klimatpå-
verkan genom att betala en tilläggsavgift för hållbart 
marint bränsle för våra lagerpåfyllnadssändningar till 
sjöss från Sverige till Singapore och Shanghai. 

Genom att välja bränslen som produceras av återan-
vända matlagningsoljor och skogsrester möjliggör vi en 
90-procentig minskning av koldioxidutsläppen jämfört 
med transporter med konventionella fossila bränslen. 
Under det fjärde kvartalet 2021 bidrog detta initiativ till 
att minska vår klimatpåverkan med 12,46 ton CO2e.  
Ju fler som betalar extra för hållbart bränsle, desto mer 
ökar tillgången och snabbar på omställningen.

Vår strategiska planering och utplacering av lager i 
Europa, Amerika och Asien möjliggör, tillsammans med 

viss lokal produktion och lageroptimering, ett minskat 
antal transporter. Vi kan använda en större del klimat-
vänliga transporter till sjöss istället för per flyg.

Minimerar resandet
Redan före pandemin implementerade Roxtec nya 
verktyg för att främja samarbete. En helt ny modern 
plattform för chatt, fildelning, telefoni och videokom-
munikation togs i bruk under våren och sommaren 
2019, och blev under pandemin helt nödvändig för 
verksamheten. Vi har sedan dess fortsatt att utveckla 
denna typ av verktyg samt implementerat kraftigt för-
bättrade konferensmöjligheter internt. Numera håller vi 
kundmöten, webbinarier, konferenser och utbildningar 
via de nya plattformarna. Det effektiviserar inte bara 
vår verksamhet utan främjar även långsiktigt ett mins-
kat resande och därmed ett minskat klimatavtryck.
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Insatser för en cirkulär ekonomi

Vårt hållbarhetsarbete berör allt från produktutveckling och 
materialåtervinning till arbetsmiljön inom produktion och logistik.

Under året har vi genomfört undersökningar och  
startat flera produktutvecklingsinitiativ i syfte att få 
fram produkter med mindre eller lättare material och 
som är mer anpassade för specifika applikationer och 
prestandakrav. I vissa fall har vår lösning varit större 
eller tyngre än nödvändigt och det är något som vi 
försöker råda bot på. Vi har också gjort vissa föränd-
ringar som ger effekt direkt. Förut skickade vi med 
insexsnycklar till vissa produkter, men bara genom att 
sluta med det undviker vi utskick av 250 000 sådana 
verktyg om året som sedan kasseras efter användning. 

Roxtec har fortsatt att engagera sig i olika typer 
av projekt vars primära syfte är återanvändning av 
restmaterial från produktionen i ett externt samman-
hang, det vill säga i en produkt som inte framställs av 
oss. Några exempel är TPE pellets, Pool liner och 3D 
Printing material. Allra störst framgång har uppnåtts 
inom området att använda restmaterial för att tillverka 
TPE pellets.

Inom produktutvecklingen har vi börjat sätta upp verk-
tyg för att i en framtid kunna spåra koldioxidavtryck 
direkt i respektive 3D CAD-fil. Vidare har vi engagerat 
oss i ett Vinnovafinansierat* hållbarhetsprojekt tillsam-
mans med Blekinge och Chalmers tekniska högskolor.

* Sveriges innovationsmyndighet
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Satsningar på arbetsmiljö

Vi har under året gjort ytterligare insatser för en bättre arbetsmiljö inom 
produktion och logistik. Vi har även effektiviserat inom energianvändning  
och materialanvändning samt vidtagit åtgärder för minskat gummiavfall  
från produktionen, allt i linje med våra hållbarhetsmål.  

Roxteckoncernen har produktion på flera ställen runt 
om i världen, men den huvudsakliga tillverkningen 
sker vid fyra producerande avdelningar på Verkö i 
Karlskrona. Produktionen inbegriper allt från högau-
tomatiserade maskiner för stora volymer till manuell 
montering med varierande volym. 

Fastighetsavdelningen, som står för service, underhåll 
samt om-, till- och nybyggnation på Verkö, har under 
2021 installerat ett nytt system som styr och övervakar 
samtliga ventilations- och kylmaskiner. Vidare har en 
produktionsavdelning försetts med ny ventilation för 
att förbättra arbetsmiljön samt minska utsläppen och 
energianvändningen. Fastighetsavdelningen utökar 
under 2022 sina resurser och breddar kompetensen 
inom hållbarhetsarbete och riskanalys.

Konkreta förbättringsåtgärder
Under året har vi genomfört riskanalyser samt ett 
50-tal projekt för att förbättra arbetsmiljön inom pro-
duktion, lager och logistik. Vi har till exempel ljudisole-
rat och flyttat maskiner och annan utrustning för att 
skapa bättre ytor och arbetsmiljö, förbättrat arbets-
stationer med höj- och sänkbara bord, automatiserat 
inmatningen till maskin, märkt upp truckladdnings-
stationer och anammat en ny metod för skarvning 
av material. Vi har investerat i en ny packstation som 
förbättrar arbetsmiljön och möjliggör fler direktle-
veranser, vilket förkortar transporterna och minskar 
behovet av förpackningsmaterial, platsband och tejp. 
Vi jobbar kontinuerligt med att minimera våra utskrifter 
och började under 2021 använda digitala underskrifter 
och stämplar. 
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Kontinuerligt riskanalysarbete
Säkerhet är nummer ett för Roxtec – oavsett om det 
gäller att leverera certifierade produkter för att skydda 
liv och tillgångar eller om det handlar om säkerheten 
för våra medarbetare. Därför är det betryggande att 
den metodik vi infört i samtliga våra produktionsmil-
jöer, Gröna Korset, har gett ett bra resultat. Metodiken 
innebär att vi på daglig basis utvärderar incidenter och 
potentiella risker.   

Ur ett riskperspektiv har vi under året arbetat aktivt 
med åtgärder mot Covid-19. Utöver detta så är truck-
relaterade risker de mest förekommande inom Roxtec.

Vi har lager och regionala distributionscenter runt om 
i världen samt vårt stora lager och distributionscen-
ter i Karlskrona. Syftet är att vi ska kunna hålla en 
hög servicenivå gentemot våra kunder och optimera 
lagerhållningen för att undvika skrotning och onödiga 
transporter. 

Återvinning av material
Roxtecs produktion har under 2021 fortsatt att proces-
soptimera för att minska uppkomsten av gummiavfall. 
Ytterligare delprojekt i att minska slipdammsavfallet 
har genomförts med bra resultat. Vi har även börjat 
separera olika gummiavfall för att minska andelen som 
går till deponi. 

Vi strävar vidare mot att hantera all uttjänt elektro-
nikutrustning samt elektronikavfall i en tydlig process. 
Tillsammans med partner hanterar vi materialet i ett 
antal olika steg. Första steget är återanvändning.  

När detta inte är lämpligt går utrustning och avfall 
först till miljösanering och därefter till nedbrytning i 
fraktioner för materialåtervinning alternativt ener-
giåtervinning. Hela denna process kommer vi under 
2021 och 2022 att förtydliga och göra tvingande för 
att minimera risken att utrustning av någon anledning 
hamnar utanför Roxtecs kontroll.

Vår riskanalys tyder på att vi behöver förändra sättet 
vi hanterar och distribuerar datorer på, både ur ett 
informationssäkerhetsperspektiv och ett effektivise-
rings- och hållbarhetsperspektiv. Vi kommer sannolikt 
att gå ifrån dagens modell där vi centralt köper in, 
konfigurerar och paketerar samt distribuerar datorer till 
medarbetare runt om i världen. Den hanteringen leder 
till många och långa transporter, onödiga väntetider 
samt onödig intern hantering. Vi går över till en mer 
lokal hantering med förkonfigurerade enheter för att 
minimera identifierade brister.
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Roxtec Code of Conduct
För att säkerställa ansvarsfull bolagsstyrning när det gäller mänskliga 
rättigheter, arbetsnormer, miljöledning och korruptionsbekämpning på 
arbetsplatsen har vi en uppförandekod. 

Roxtec Code of Conduct omfattar alla medarbetare 
inom Roxteckoncernen och utbildning i uppförandeko-
den ingår i introduktionsprocessen för alla nyanställda. 
Uppförandekoden är tillsammans med våra andra 
policydokument baserade på nationell lag, internatio-
nella mänskliga rättigheter och konventioner inom ILO 
(International Labour Organization). Efterlevnad av 
uppförandekoden tillses bland annat genom interna 
och externa revisioner, men också genom sedvanligt 
internkontrollarbete. För att göra det möjligt för med-
arbetare att anonymt påvisa bristande efterlevnad 
eller annat olämpligt beteende eller handlingar finns 
ett etablerat visselblåsarsystem. 

Utvärdering av samarbetspartner
Idag är en stor del av våra avtalspartner utvär-
derade avseende mänskliga rättigheter så att de 
tillmötesgår våra etiska, arbetsrättsliga och miljömäs-
siga principer. De flesta av våra samarbetspartner, 
såsom distributörer och leverantörer, har skrivit under 
en klausul i sina respektive avtal där de förbinder sig 
att agera i enlighet med Roxtecs principer, vilka utgörs 
av ett sammandrag av Roxtecs uppförandekod och är 
en bilaga till avtalen. Den som bryter mot riktlinjerna, 
bryter också avtalet vilket ger oss rätt att avsluta det 
med omedelbar verkan. Vi har inlett en process med 
rutinmässiga utvärderingar av befintliga leverantörer 
världen över för att kontrollera deras efterlevnad av 
riktlinjerna som är baserade på uppförandekoden.  
Vi utvecklar utvärderingen då vi har sett en risk för att 
vi inte skulle få tillräcklig insikt hos alla avtalspartner. 

Nolltolerans mot korruption
Roxteckoncernen har nolltolerans gentemot alla typer 
av korruption. Corporate Governance är koncernens 
råd med ansvar för antikorruptionsarbetet. Rådet har i 
uppgift att bevaka att även övriga delar i Roxtec Code 
of Conduct efterlevs såväl internt som i affärsrelatio-
ner. Genom den interna utbildningen i uppförandeko-
den får alla medarbetare utbildning i antikorruption. 
Inga fall av korruption har rapporterats eller kommit till 
Roxtecs kännedom. 
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Vi erbjuder våra medarbetare såväl kompetensutveckling 
som möjligheter till friskvård. Under 2021 har vi tagit fram en 
särskild internutbildning i hållbarhet. 
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Roxtecs systematiska 
arbetsmiljöarbete

Omtanke om våra 
medarbetare
Roxtec ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla medarbetare.  
Att arbeta systematiskt för en bättre arbetsmiljö är en självklarhet på  
vårt företag. 

Delaktighet är avgörande för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Medarbetare, chefer och skyddsombud på 
Roxtec arbetar därför tillsammans i olika fora med de delar som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet för  
att ta fram åtgärdsplaner och genomföra aktiviteter.



Lika rättigheter och möjligheter
För den globala Roxteckoncernen är det viktigt med 
lika rättigheter för alla människor. Vi har ett syste-
matiskt arbetssätt inom likabehandlingsområdet för 
att möta ställda krav och förväntningar från såväl 
medarbetare som externa intressenter. Begreppet 
likabehandling innebär sammanfattningsvis att alla 
människor har lika värde och ska bemötas med respekt 
och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identi-
tet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder.

Roxtec ska vara en väl fungerande arbetsplats där 
vi alla ska ha lika goda förutsättningar för att lyckas 
och prestera vårt bästa. Ingen inom organisationen 
ska utsättas för kränkande särbehandling, trakasserier, 
mobbning, social utstötning eller sexuella trakasserier. 

Likabehandlingsarbetet består av undersöknings-, 
analys-, åtgärds- och uppföljningsaktiviteter.   
Bland de aktiva åtgärderna under 2021 märks:

 O Start av arbete med workshops för att synliggöra 
och tydliggöra likabehandlingsarbetet

 O Fortsatt strävan efter mångfald vid rekrytering

 O Likabehandlingsarbetet är en del av introduktions-
programmet för nyanställda

 O Likabehandlingsarbetet genomsyrar kontinuerligt 
verksamheten

 O Förnyad enkät om likabehandling genomförs 
under andra kvartalet 2022
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Parallellt med arbetet inom likabehandling genomför  
vi ett arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Stort engagemang och hög aktivitetsnivå ställer krav 
på en väl fungerande organisation som minimerar och 
förebygger risken för arbetsrelaterad ohälsa. Att hitta 
en god balans mellan arbetsuppgifter, tid och välmå-
ende är av yttersta vikt för att vi ska kunna fortsätta 
att utveckla Roxtec som organisation och vårt erbju-
dande om säkra och bra lösningar. 

Employer branding
Employer branding är ett viktigt område för Roxtec 
och vi fortsätter att arbeta fokuserat för att stärka 
vårt arbetsgivarvarumärke. Exempel på prioriterade 
aktiviteter som kan kopplas till detta är det nya 
HR-systemet, där alla dotterbolag inom koncernen 
implementerats. Det nya systemet förenklar och 
tydliggör information för medarbetarna inom flera 
viktiga områden. Det gäller till exempel introduktions-
processen och möjligheterna till kompetensutveckling 
samt uppgifter om karriärvägar inom koncernen och 
eventuella kvalifikationer som krävs för nästa önskade 
position. 

Vi har under 2021 producerat en ny Core Values-
film, där några medarbetare berättar om betydel-
sen av våra kärnvärderingar. Filmen kan med fördel 
användas i vårt employer branding-arbete. Under 
2021 har vi anställt vår första trainee i ett samarbete 
med Handelskammaren. Så här långt har vi positiva 

erfarenheter av traineeprogrammet och vill fortsätta 
att arbeta med det konceptet.

Medarbetarundersökning
Roxtec har som målsättning att genomföra en 
medarbetarundersökning två gånger om året.  
Undersökningen är ett av flera verktyg för att mäta 
hur organisationen och medarbetarna mår. Resultatet 
av undersökningen genererar olika aktiviteter för att 
organisationen ska arbeta och fungera på ett sådant 
sätt att medarbetarna mår bra. 

Se resultat från undersökningen i kapitlet ”Fakta och 
siffror”.

”Jag känner stor stolthet över Core Values, och har 
gjort så i alla år. Vi har vuxit enormt som företag 
och blivit så många fler, men Core Values hänger 
med. De är liksom tidlösa.”  

Anna Olofsson, Order/Administration, Sales Sweden
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Utbildning och 
kompetensutveckling
Roxtec ser det som ytterst viktigt att investera i utbildning för medarbetarna, 
både genom praktisk och teoretisk utbildning. 

Vi har ett internt globalt introduktionsprogram som 
genomförs regelbundet, ett utbildningsprogram för 
säljare i två steg, ett program för säljchefer samt ett 
utbildningsprogram för chefer. Utbildningarna har stor 
betydelse för utvecklingen av vår företagskultur. De ger 
ny, fördjupad kunskap och en möjlighet för medarbe-
tarna att träffa kollegor från hela världen.

Basic Training är en introduktion för alla nya medar-
betare, medan Product & Applications Training är en 
introduktion för inne- och utesäljare samt för kundser-
vice och support. Salesperson Development Program 
är ett längre introduktionsprogram för nya säljare och 
Value Added Sales Training är en påbyggnadsutbild-
ning för säljare och innesäljare. Dessa båda program 
har under 2021 utvecklats och digitaliserats med 

e-learningmoduler och ett förbättrat administrativt 
stöd via Roxtec LMS (Learning Management System) 
och vårt globala HR-system. Vårt program inom Sales 
Management riktar sig till säljchefer och chefer för dot-
terbolagen. Programmet genomförs helt online med en 
mix av e-learning och möten via Teams. 

Utbildning i hållbarhet
Ett av Roxtecs tre övergripande hållbarhetsmål 
omfattar kompetenshöjning inom hållbarhet. Under 
2021 har vi tagit fram en global internutbildning för 
nyckelpersoner inom ledning, produktutveckling, inköp 
och produktion. Utbildningen ger ökad insikt i hur den 
socioekologiska systemsynen för ett hållbart samhälle 
påverkas av och påverkar affärsmodellen.
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Utöver formella utbildningar skapar Roxtec möjligheter 
för medarbetarna att lära av varandra i det dagliga 
arbetet. Denna kunskapsöverföring är värdefull för 
företagets fortsatta utveckling. Främjandet av olika 
former av lärande på olika typer av plattformar ger 
en bra grund och ett flexibelt arbetssätt för ett håll-
bart lärande och vidareutveckling av medarbetarnas 
kompetens.

Talent management 
Performance review är första delen i Roxtecs Talent 
management-process. Genom en dialog i Performance 
review säkerställer vi en fortsatt utveckling för respek-
tive medarbetare. I dialogen går vi igenom mål och 
karriärmöjligheter samt upprättar individuella hand-
lingsplaner för att skapa möjligheter för medarbe-
tarna att utvecklas med företaget och möta framtida 
utmaningar. Talent review är andra delen i processen. 
Vid uppföljande möten med chefer/ledning och HR, 
diskuterar vi medarbetarnas fortsatta utveckling och 
karriärmöjligheter och upprättar handlingsplaner. 
Syftet är i linje med Roxtecs vision för medarbetarna: 
”Alla våra medarbetare ska få utveckla sin kompetens 
så att de kan använda sin fulla potential”. 

Ytterligare ett led i denna satsning var införandet 
av ett globalt HR-system. Under 2021 har vi utbildat 
samtliga medarbetare och chefer i hur vi jobbar med 
Talent management-processen i HR-systemet. Roxtec 
har fått en mer effektiv och transparent process för 
Talent management och vi kan nu ta tillvara statistik 
och göra analyser på ett enklare och effektivare sätt 
än tidigare. 

Kompetensutveckling
Det är viktigt att medarbetarnas kompetens ständigt 
utvecklas i enlighet med vår verksamhet, både på kort 
och lång sikt. När det gäller ökat lärande arbetar vi 
med både interna och externa utbildningsprogram 
och jobbar kontinuerligt för att utveckla arbetet med 
kompetensutveckling. Vi kommer att börja använda ny 
funktionalitet i vårt LMS där vi skapar en kurskatalog 
med valbara kurser. Vidare har vi integrerat funktio-
nalitet i vårt LMS med det nya HR-systemet, vilket ger 
förbättrade förutsättningar för ett hållbart lärande. 

Som global organisation gäller det att tillgängliggöra 
utbildning för alla medarbetare på ett effektivt sätt. Vi 
använder gärna ny teknik och har producerat en rad 
e-utbildningar för både internt och externt bruk som 
ett led i att skapa ett kvalitativt, effektivt och flexibelt 
lärande. 

Roxtec Passion for Leadership Program 
Ledarskapet är avgörande för ett företag som vill vara 
framgångsrikt och kunna växa. Därför är ledarskap ett 
fokusområde som vi arbetar kontinuerligt med. 

Vi har ett uppskattat ledarskapsprogram, Roxtec 
Passion for Leadership Program, som skapar förutsätt-
ningar för chefer att agera i enlighet med Roxtec Core 
Values och vår kultur. Programmet kommer att föräd-
las och vidareutvecklas med fler nivåer samt lokala 
och regionala anpassningar.
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Ansvarsfull producent i en 
cirkulär ekonomi
Roxtecs långsiktiga mål om att skapa hållbara leverantörskedjor, verksamheter och produkter i en cirkulär ekonomi 
ska nås genom aktiviteter för resurshushållning och effektivisering av användningen av energi, vatten och råvaror.  
Vi ska också minska andelen avfall som går till deponi samt fortsätta att utveckla innovativa och hållbara produkter. 

Våra inköp ska ske från ansvarsfulla leverantörer som följer Roxtec Code of Conduct och som medverkar till att 
göra vår värdekedja långsiktigt hållbar. Som ledande leverantör av tätningslösningar för kablar och rör är vår 
målsättning att vara ledande även inom hållbarhetsarbetet för vår bransch. Genom att kontinuerligt välkomna 
granskning, värdering och mätning av vår hållbarhetsprestanda kan vi se resultat av genomförda åtgärder och 
prioritera våra kommande åtgärder.
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Klimatet – vårt 
gemensamma ansvar 
Vårt långsiktiga mål är att minska klimatpåverkan genom att använda förnybar energi och bränslen vid varje 
företag i koncernen samt för resor och godstransporter. Klimatberäkningar pågår under 2021-2022 i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol och ISO 14025 samt ISO 14040-44 för att definiera en baslinje för våra kommande glo-
bala aktiviteter.

I hållbarhetsredovisningen för 2022 kommer vi att beskriva omfattning och beräkningsmetoder, resultat av vår 
pågående handlingsplan samt vår fortsatta plan framåt.

Medarbetaren i fokus 
Arbetet med incidentrapportering utvecklas och rapporteringsbenägenheten på Roxtec fortsätter att öka. 
Användandet av ett digitalt stöd i rapporteringen bidrar ytterligare då processen har förenklats samtidigt som  
efterarbetet stärks. Den markanta ökningen av incidenter under 2021 är delvis ett resultat av detta. 

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

1

52
25

9
26

11
2021 2020 2019

  Tillbud     Olyckor

41



INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH 
BIOLOGISK 
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HAV OCH MARINA
RESURSER

GENOMFÖRANDE 
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

2.3% 2.9% 3%
2021 2020 2019

Friskvård
Roxtec erbjuder alla medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag. Nyttjandegraden mäts per kalenderår.
Nyttjandegraden av friskvård fluktuerar kring 60 % över de senaste tre åren. Under året har en intern satsning på 
ett gym genomförts för att förenkla tillgänglighet till fysisk aktivitet.

Sjukfrånvaro
Roxtec arbetar förebyggande för att eliminera ohälsa. Vi samarbetar aktivt med extern expertis vid  
sjukskrivningar avseende rehabiliteringsåtgärder samt arbetar med interna proaktivt stödjande processer.  
Sjukfrånvarostatistiken beräknas genom formeln: sjukfrånvarotid/tillgänglig arbetstid = sjukfrånvaro i %. 

57%60% 60%

2021 2020 2019
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46

278
72%

28%
72%

28%

  Antal anställda

  Antal chefer

  Andel män 

  Andel kvinnor

  Andel manliga chefer 

  Andel kvinnliga chefer

Höst 2021 Vår 2020* Höst 2019

  Mycket nöjd     Nöjd     Missnöjd

*Enkäten 2020 var anpassad till åtgärder under pandemin och är därför inte helt jämförbar.

47%

42%

9%

46%

43%

11%

54%38%

8%

Medarbetarundersökning
Roxtec har som målsättning att genomföra en medarbetarundersökning två gånger om året. Den är ett av flera 
verktyg vars resultat används för att säkra organisationens välmående. Mätningen 2020 gjordes med en starkare 
koppling mot pandemins utmaningar jämfört de kringliggande två åren. 

Våra medarbetare
Medelantalet anställda inom hela koncernen är 822 anställda. Av dessa är 278 medarbetare i Roxtec International 
AB och utgör följande genomsnittsålder och genderfördelning.
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MSEK
Antal 

anställda

Koncernens tillväxt i siffror

Stabil lönsamhet och 
tillväxt 
Försäljningen för koncernen utvecklades väl under 2021. Våra fyra regioner (Americas, Asia, Northern Europe 
och Southern Europe & Middle East/Africa) och våra tre affärsområden (Marine & Offshore, Infrastructure & 
Industry och Power & Process Industries) visade på god försäljningstillväxt (totalt +7 %) jämfört med samma 
tolvmånadersperiod föregående år.

Koncernen visade en fortsatt god lönsamhet under året. Inkluderat i resultatet är fortsatta tillväxtsatsningar 
inom bland annat produktutveckling, digitalisering och nya medarbetare, vilka ska säkra en fortsatt  
långsiktig lönsamhet.

Roxtec fick sin första ISO-certifiering 1995 och är certifierat i kvalitets- 
och miljöledning enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
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