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Innovativa tätningar för 
ökad säkerhet
Roxtec är världsledande inom modulbaserade kabel- och rörgenomföringar. 
Det flexibla tätningssystemet används världen över för att skydda liv och 
tillgångar.

Roxtecs mål är att göra världen säkrare. Därför 
erbjuder företaget långsiktiga samarbeten för trygghet 
och driftsäkerhet. Ägare, konstruktörer och installa-
törer i en mängd branscher och projekt  förlitar sig på 
Roxtec, från planering till byggnation och inspektion – 
och under investeringens hela livscykel.

Roxtec levererar kompletta tätningslösningar som ger 
skydd och driftsäkerhet i användningsområden på 
land, till havs och under jord. 

Det nära samarbetet med kunderna skapar utmärkta 
möjligheter för kontinuerlig utveckling. Roxtec skräd-
darsyr därför ständigt nya lösningar och erövrar nya 
marknader.
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Hållbarhetsredovisningen avser Roxtec International AB 
Det svenska bolaget Roxtec International AB är 
huvudkontor i en global koncern med totalt 28 bolag. 
Koncernen har bolag över hela Europa och i strate-
giska regioner världen över. Roxtec International AB är 
dotterbolag till moderbolaget Roxtec AB och bedriver 
sin verksamhet i Sverige. I denna rapport används 
begreppet Roxtec och då avses Roxtec International 
AB om inget annat framgår av texten. Roxtec har till-
lämpat företagsinterna rutiner och riktlinjer för presen-

tation av icke-finansiella resultat. Redovisningen avser 
året 2018/2019 och är Roxtec International AB:s andra 
hållbarhetsredovisning. Inspiration till denna hållbar-
hetsredovisning har hämtats från Global Reporting 
Initiatives (GRI) riktlinjer, GRI standards. Roxtec kommer 
att ändra nuvarande brutna räkenskapsår, 1 juli-30 juni, 
till kalenderår. Därför kommer nästa hållbarhetsredo-
visning att omfatta perioden 1 juli 2019-31 december 
2020 och publiceras offentligt våren 2021.
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Hållbarhetssatsningar  
i korthet 
Skydd för miljö och människor
Roxtecs kabel- och rörgenomföringar bidrar till en glo-
balt hållbar utveckling genom att förhindra mänskliga, 
ekonomiska och miljömässiga lidanden när olyckor och 
tillbud inträffar.

Minskade koldioxidutsläpp
Kartläggningen av verksamhetens samlade klimat-
påverkan ger insikter och kunskap. Cirka 20 % av de 
ankommande leveranserna till Roxtec från Europa har 
överförts från lastbil till främst tåg. Det har medfört en 
koldioxidminskning med cirka 36 % för den typen av 
frakter.

Marknads- och kundfokus
Roxtec är ett proaktivt företag med en dynamisk 
 ledning. Flexibiliteten i organisationen och förmågan 
att göra snabba omställningar är starka framgångs-
faktorer som lägger grunden för en hållbar och fram-
gångsrik utveckling på både kort och lång sikt.

Medarbetare i utveckling
Roxtec arbetar för ständigt lärande. Ambitionen är att 
utveckla varje medarbetare till att använda sin fulla 
potential och samtidigt säkra en kompetens försörjning 
för fortsatt tillväxt. De anställda ska kunna utföra sina 
uppgifter i en säker arbetsmiljö och därför har Roxtec 
aktiva fokusområden inom bland annat organisatorisk 
och social arbetsmiljö, kontorslokaler, incidentrappor-
tering samt ledningssystem för arbetsmiljö.

Samarbete mot fattigdom
Roxtec stödjer Hand in Hand och sponsrar byn Bhilai 
i Madya Pradesh i Indien. Aktiviteterna för kvinnligt 
entreprenörskap, mikrolån, utbildning, hälsovård och 
miljö respektive mot barnarbete är framgångsrika och 
bidrar till att göra byn självförsörjande.

Partnerskap med Blekinge Tekniska 
Högskola
Roxtec samarbetar med Blekinge Tekniska Högskola 
för att utveckla verktyg för hållbar produktutveckling. 
Planen är att utöka samarbetet kring att integrera 
hållbarhet i allt från tillverkning och strategiarbete till 
vardagliga frågor i projektet DSIP (Digital Sustainability 
Implementation Package). 

Roxtecs bidrag till FN:s globala mål 
för hållbar utveckling
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Protecting life and assets
Roxtecs så kallade ”mission statement” är att ”skydda liv och egendom”.
Det innebär i första hand att vi förser våra kunder med säkerhetslösningar 
för att täta kabel- och rörgenomföringar i kritiska miljöer, men också att vi 
kontinuerligt arbetar med att minska vår klimatpåverkan, skapa en säker och 
utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare samt olika former av CSR-arbete. 

Roxtec ingår i en världsomspännande koncern med 
806 medarbetare, varav 233 i Sverige, som dagligen 
hjälper kunder att skydda liv och utrustning i de mest 
krävande industriella miljöer man kan tänka sig. Vi kan 
med fog hävda att utan våra lösningar och utan vår 
kunskap så hade människor och miljö i högre grad varit 
exponerade för risker på de platser där genomföringar 
för kablar och rör behöver tätas.

Vi tror att vår framgång som företag är starkt kopp-
lad till hur väl vi kan ta vara på kraft, kreativitet och 
engagemang hos vår medarbetare. Därför arbetar vi 
ständigt med att skapa en trygg, säker och stimule-
rande arbetsmiljö.

Roxtec är också en del i ett globalt samhälle och vi 
har därför ett ansvar att sträva mot hållbar utveckling 
genom minimal miljöpåverkan. Vi är stolta över att 

användandet av våra lösningar i sig bidrar till mins-
kade risker för exempelvis utsläpp av farliga ämnen 
och kan minimera effekterna av allvarliga olyckor 
såsom brand och översvämningar, men vi ser ändå 
att vi hela tiden kan göra mer för att minska vår egen 
miljöpåverkan i exempelvis produktionsprocesser och 
transportflöden.

Avslutningsvis är vi fortsatt mycket glada över att vi 
har möjlighet att via Hand in Hand bidra till att skapa 
en bättre framtid för invånarna i byn Bhilai i Madya 
Pradesh i Indien. Jag fick själv möjlighet att besöka 
Bhilai under 2019 och såg med egna ögon vilken skill-
nad som kan åstadkommas med vad vi i Europa skulle 
beteckna som små medel.

Mikael Helmerson, VD, Roxtec
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Smarta lösningar  
för säker effektivitet
Roxtecs tätningar ger inte bara beprövat skydd mot eld, rök, gas, vatten, 
damm, sand, skadedjur, vibrationer, buller, elektromagnetisk störning och 
risken för explosioner. Kabel- och rörgenomföringarna underlättar även 
 planering och konstruktion, effektiviserar installationsarbetet och minskar 
behovet av lager, material och logistik.

Systemet är även utformat för att hjälpa användare 
att hantera överraskningar ute i fält  avseende kablar-
nas och rörens storlek och antal.

Tätningarna medger installation av förkontakterade 
kablar och är redo för framtida behov eftersom de har 
inbyggd reservkapacitet för uppgraderingar. Dessa 
egenskaper bidrar till konkurrenskraft och hållbarhet 
även på lång sikt.

Roxtec använder ett system för CRM, customer rela-
tionship management, för att hantera information till 
befintliga och potentiella kunder på ett korrekt och 
smidigt sätt. 

Förenklar för konstruktörer
Det kostnadsfria, webbaserade verktyget Roxtec 
Transit Designer™ gör det lätt för användare att välja 
tätningslösning och spara konstruktionstid. Roxtec 
använder gärna sin expertkunskap även för att täcka 
in kundernas specifika behov och krav och är därför 
alltid redo att skapa kundanpassade lösningar.
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Vikten av  
lönsamhet och tillväxt
Roxtec har sedan starten 1990 varit ett tillväxtbolag och fortsätter att se 
stora möjligheter över hela världen. Tillväxt ligger i företagets affärsstrategi  
och verksamheten drivs av att ständigt utveckla kundrelationer på nya och 
befintliga marknader.

En förutsättning för bolagets goda utveckling är 
försäljningstillväxt med god lönsamhet. God lön-
samhet ger i sin tur möjlighet att satsa på fler nya 
medarbetare, ny teknik och ny marknadsbearbetning, 
satsningar som i sin tur säkerställer fortsatt försälj-
ningstillväxt. Denna balans mellan försäljningstillväxt, 
lönsamhet och nya satsningar utgör grunden i bola-
gets utvecklingsarbete och säkerställer lönsam tillväxt 
och långsiktig hållbar utveckling.

På plats världen över
Koncernen har en global närvaro på över 80 markna-
der genom dotterbolag, distributörer och agenter och 
levererar till över 30 olika branschsegment. Den breda 
geografiska och branschmässiga spridningen gör att 
koncernen har en god inbyggd struktur för att  hantera 

exempelvis konjunkturnedgångar i enskilda länder eller 
branscher. När vissa marknader viker har koncernen 
resurser och förmåga att ändra fokus och satsa på nya 
tillväxtmöjligheter.

Under verksamhetsåret 2018/2019 noterade koncer-
nen en försäljningstillväxt på 11 % (-5 % föregående 
år), driven av en god utveckling i regionerna EMEA, 
Europa, Mellanöstern, Afrika, och Americas samt en 
gynnsam valutautveckling. Regionen Asien fortsatte att 
visa negativ försäljningstillväxt.  

Koncernen visade fortsatt god lönsamhet (EBITDA  
21 %) även om stora tillväxtsatsningar inom bland 
annat produktutveckling och nya medarbetare 
 medförde en något sämre lönsamhet jämfört med 
föregående verksamhetsår.
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Affärsmodell för  
globalt samarbete
Genom att leverera hållbara lösningar som möter det ökande behovet av 
säkerhet och effektivitet inom olika områden och branscher har Roxtec vunnit 
mark i alla världsdelar.

Roxtec International AB är huvudkontor i en global 
koncern som består av ett 30- tal bolag och ägs av det 
privata bolaget Mellby Gård. Koncernen omsatte under 
verksamhetsåret 2018/2019 1,874 miljarder kronor och 
sysselsatte 806 medarbetare, varav 233 var anställda i 
Roxtec International AB. Koncernen styrs från Sverige, 
som samlar ledning och globala resurser inom stra-
tegisk marknads  och produktutveckling, branding, 
marknadsföring, sourcing och produktion.

Tre affärsområden
Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden som i 
sin tur omfattar ett flertal segment och undersegment. 
Affärsområdet Power & Process industries arbetar 
gentemot energisektorer som vindkraft, solkraft och 
kraftöverföring och -distribution respektive process-
industrin med bland annat gruvdrift och olja och 

gas. Infrastructure & Industry inrymmer sektorer som 
byggindustri, järnvägsindustri, datacenter, telekom och 
maskintillverkning samt anläggningar för vattenrening 
och biovetenskap. Marine & Offshore fokuserar på 
varvsindustri och sjöfart samt offshoreindustrin inom 
olja och gas. Under året har Roxtec ökat sitt säkerhets-
fokus ytterligare genom att erbjuda tjänster för kunder 
inom Marine & Offshore i syfte att öka säkerheten på 
fartyg och riggar genom inspektioner och systematisk 
kontroll av kabel- och rörgenomföringar.
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Antikorruption
Roxtec har nolltolerans gentemot alla typer av korrup-
tion. Koncernen har ett sammansatt råd, Corporate 
Governance, som ansvarar för antikorruptionsarbetet. 
Roxtec har utfört internrevisioner men inte kunnat 
påvisa några indikationer på korruption under perio-
den 2018/2019. 

Samtliga medarbetare har genomgått utbildning i 
företagets uppförandekod, Roxtec Code of Conduct.

Hållbara långsiktiga 
leverantörskedjor
Roxtec arbetar med långsiktiga leverantörsrelationer. 
Företaget utvärderar löpande sina leverantörer utifrån 
flera olika parametrar, exempelvis kvalitet, miljö, leve-
rans och pris. Företaget placerar sedan produktionen 
hos den leverantör som på bästa sätt kan möta kraven. 
Platsbesök görs regelbundet hos utvalda leverantörer 
för att kontrollera att de följer uppsatta parametrar.

Majoriteten av inköpen görs hos leverantörer med 
tillverkning i norra Europa och i huvudsak Sverige. 
Roxtec har även en viss leverantörsbas samt egen 
tillverkning strategiskt placerad nära stora kunder runt 
om i världen. 

Den allra största delen av materialinköpen görs hos ett 
begränsat antal leverantörer. Tanken är att en samlad 
produktion innebär ökad kvalitet, bättre kontroll och 
större möjligheter att påverka. Roxtec arbetar nära 
sina största leverantörer med kontinuerligt förbätt-
ringsarbete inom kvalitet, miljö och leverans. Genom 
att hålla en mycket hög produktkvalitet minskar 
företaget eventuella omarbetningar och onödiga 
kassationer. Ett exempel på detta förbättringsarbete 
är en befintlig leverantör som utvärderar möjligheten 
att använda friktionssvetsning av aluminiumdetaljer 
som sammanfogningsmetod. Det ger flera fördelar 
för arbetsmiljön, då svetsblänk, rök och ozonbildning 
elimineras. Ett annat exempel är en leverantör som 
utvecklar metoder för fiberlasersvetsning med väsent-
lig reducering av energiförbrukningen jämfört med 
konventionella svetsmetoder. Vid beredning av pro-
dukter eftersträvar Roxtec att anskaffa varor i större 
satser för att öka möjligheterna för samkörning av 
produkter hos leverantörer och därmed minimera spill 
och transporter.

En sourcingstrategi tillsammans med bindande uppfö-
randekod för leverantörerna är viktiga styrinstrument i 
arbetet. Leverantörerna förbinder sig att följa Roxtecs 
utförliga Code of Conduct som omfattar områden som 

exempelvis barnarbete, organisationsfrihet, löner och 
säkerhet på arbetsplatser.

Under året har Roxtec lanserat en portal där leveran-
törerna får göra en självutvärdering utifrån frågor inom 
arbetsmiljö, miljö och uppförandekod. Beroende på 
leverantörens svar görs vidare analys och sedan vidtas 
eventuella åtgärder med revision hos en leverantör. 
Självutvärderingen finns på både svenska och engelska 
och ett specifikt avsnitt berör transportörer. 

Under året har ett avtal slutits med en svensk tillver-
kare som har utvecklat en metod för att återvinna 
gummibaserat slipdamm från Roxtecs produktion. 
Det kan medföra att mängden damm, som idag går 
till deponi, kan reduceras. Initiativ för att reducera 
användandet av plastpåsar vid förpackning av Roxtecs 
produkter till förmån för pappersförpackningar har 
startats. 

Roxtec har ett pågående samarbete med en extern 
part för leverantörsrevisioner hos leverantörer i Asien 
för kontroll av ägarförhållanden, arbetsmiljö, upp-
förandekod, förenings- och organisationsfrihet, löner, 
arbetstider och miljöaspekter. De leverantörer som 
hittills har reviderats är en logistikleverantör, den egna 
fabriken samt en leverantör av svetsade produkter.

Roxtecs fastigheter
Roxtec International AB huserar i tre fastigheter på 
Verkö i Karlskrona i Sverige med en total tomtyta på 
43 000 kvadratmeter. Fastigheterna har totalt sex 
olika byggnader med en total golvyta på 20 000 
kvadratmeter. Byggnaderna rymmer kontorsverksam-
het, produktion och logistik samt testanläggningar för 
produktutveckling.

Samtliga byggnader har de senaste åren uppdaterats 
med fjärrvärme och energieffektiva ventilationsaggre-
gat. Roxtec har ett överordnat fastighetssystem för att 
övervaka energiåtgången.

Under 2019/2021 kommer ett nytt huvudkontor att 
byggas och inom de kommande åren är planen att 
utöka tomtytan med 20 000 kvadratmeter för  
framtida utvecklingsmöjligheter.
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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.

Roxtec Core Values
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Fokus på  
medarbetarnas utveckling
Roxtec har 233 anställda i åldrarna 23 till 66 år. Medelåldern på företaget är 
43 år. 27 % är kvinnor och 73 % är män och av cheferna är 29 % kvinnor och 
71 % män. Inom Roxtec finns möjligheter att få ett utlandsuppdrag under en 
begränsad tid. För närvarande är ett tiotal utsända.
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Code of Conduct
För att säkerställa ansvarsfull bolagsstyrning när det 
gäller grundläggande mänskliga rättigheter, arbets-
normer, miljöledning och korruptionsbekämpning på 
arbetsplatsen har Roxtec upprättat en uppförandekod. 
Roxtec Code of Conduct omfattar alla som Roxtec 
samarbetar med – medarbetare, leverantörer och 
partners. Uppförandekoden finns som e- learning och 
ska genomföras av alla medarbetare.

För att göra det möjligt för medarbetare att ano-
nymt anmäla allvarliga problem i samband med 

olämpligt beteende och handlingar har Roxtec även 
etablerat ett whistleblowingsystem inklusive ett 
rapporteringssystem. 

Efterlevnad av bolagets Code of Conduct tillses bland 
annat genom interna och externa revisioner, men 
också genom sedvanligt internkontrollarbete.

Roxtec Code of Conduct finns att läsa på roxtec.com.

Roxtec Core Values
Kärnvärderingarna från 1994 (se sidan 11) har starkt 
bidragit till företagskulturen. De talar om hur medar-
betarna ska agera och interagera, liksom hur Roxtec 
ska serva sina kunder på bästa sätt. Gemensamma 
värdegrunder för Roxtecs globala team har varit och 
är fortfarande ett villkor och en framgångsfaktor för 
lönsam tillväxt genom lojala kunder.

Policy för lika rättigheter  
och möjligheter  
Policy och dokumentation av aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter har upprättats av HR- 
avdelningen och fastställts av företagsledningen för 
att säkerställa Roxtec Internationals likabehandlings-
arbete. Begreppet likabehandling innebär samman-
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“With passion we make sure we develop each employee to use their full 
 potential and increase security in order to support  company growth.”

Roxtecs HR-avdelnings mission



fattningsvis att alla människor har samma värde och 
ska bemötas med respekt och värdighet oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

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

Bland de aktiva åtgärderna märks:

 O Fortsatt utbildning för chefer i diskrimineringslag-
stiftningen och i hur den samverkar med och stär-
ker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

 O Analys på regelbunden årsbasis av hur genom-
förda utbildningar fördelas mellan exempelvis 
kvinnor och män

 O Under hösten 2019 kommer Roxtec att genomföra 
en enkätundersökning gällande likabehandling

Förbättringar för  
arbetsmiljö och hälsa 
En trygg och säker arbetsmiljö ska vara en självklarhet 
på alla Roxtecs arbetsplatser. Därför pågår ett gediget 
systematiskt arbetsmiljöarbete.

Chefer, medarbetare och skyddsombud arbetar 
tillsammans vid framtagning av riskanalyser, kontinu-
erliga skyddsronder och möten i verksamheten. Det 
skapar delaktighet och möjlighet att påverka arbets-
miljön i det dagliga arbetet. Åtgärdsplaner tas fram 
och följs upp. Större frågor tas upp i en central arbets-
miljökommitté som har möte fyra gånger per år. 

Roxtecs lokaler
Roxtec är ett växande företag som investerar i nya 
kollegor och kompetenser. Det är viktigt att de lokaler 
som används är anpassade för att både ge en funk-
tionell och inspirerande miljö för medarbetarna och 
uppfyller de arbetsmiljö- och miljöaspekter som är 

Code of 
Conduct

Arbetsmiljö-
policy

Arbetsmiljö-
handbok

Safety Council

Organisatorisk 
och social 
arbetsmiljö

Personal-
handbok

Riskanalyser

Skyddsronder

Utbildning

Skydds-
utrustning

Medicinska 
kontroller

Nödläges-
övningar

Lag-
övervakning

Performance 
review

Medarbetar-
enkäter

Friskvård

Roxtecs systematiska arbetsmiljöarbete
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 specifika för olika typer av utrymmen. Därför gör Roxtec 
omfattande investeringar i en ny kontorsbyggnad samt i 
produktionslokaler under perioden 2019-2021.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Det är roligt och stimulerande att arbeta i ett snabbt 
växande företag. Nya marknader, utvecklingsprojekt, 
ökad produktion och nya mål engagerar, men utmanar 
samtidigt organisationen i att hitta en balans mellan 
arbetsuppgifter, tid och välmående. Genom utökad 
utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö under 
2019/2020 ska chefernas förståelse och proaktiva 
arbete kunna öka när det gäller att minimera och före-
bygga risken för arbetsrelaterad ohälsa. För Roxtec, 
som är ett globalt företag, är lika rättigheter för alla 
människor viktigt. Därför kommer Roxtec att fortsätta 
på den inslagna vägen och komplettera sin policy för 
att motarbeta diskriminiering och gynna lika rättig-
heter och möjligheter. 

Rapporteringssystem för incidenter
Roxtec uppmuntrar rapportering av incidenter då en 
öppen dialog kring detta kommer att bidra till att 
vidareutveckla företaget. En av fördelarna är att man 
kan skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö för samt-
liga medarbetare. För att stärka detta introducerar 
Roxtec ett nytt incidentrapporteringssystem med fokus 
på medarbetarnas säkerhet och välmående.

Ledningssystem för arbetsmiljö
Roxtecs ledningssystem för arbetsmiljö överensstäm-
mer med OHSAS 18001. Den nya internationella stan-
darden för ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001, 
släpptes våren 2018 och företaget har inlett en process 
för certifiering. 

Uppmärksammar och anmäler 
incidenter
Ett gott arbetsmiljöarbete bygger på gemensam vak-
samhet för incidenter och Roxtec har under de senaste 
åren prioriterat riskanalysarbetet. Diagrammet nedan 
visar att medvetenheten om att tillbud och olyckor ska 
rapporteras har ökat. Av antalet rapporterade inciden-
ter under 2018 ledde två till sjukskrivning.  

2016

2016

2017

2017

2018

2018
7

26
20

12
14

10

Antalet olyckor och tillbud

 Olycka (händelse som orsakat någon typ av personskada)

 Tillbud (händelse som skulle kunnat orsaka personskada)

Under 2018 har Roxtec påbörjat en förändring av 
processen avseende incidenter. Det har lett till ökad 
medvetenhet och ökad rapportering.

Sjukfrånvaro
Roxtec arbetar aktivt i förebyggande syfte för att 
 eliminera ohälsa. Om någon blir sjukskriven sätts reha-
biliteringsåtgärder in i tidigt skede. Sjukfrånvaro beräk-
nas genom sjukfrånvarotid dividerad med tillgänglig 
arbetstid.

År Sjukfrånvaro

2018 3,8 %

2017 2,76 %

2016 2,48 %

Roxtec har sett över de bakomliggande orsakerna till 
sjukfrånvaron, förstärkt de stödjande proaktiva proces-
serna och kommer kontinuerligt att följa upp resultatet.

Friskvård
Roxtec erbjuder alla sina medarbetare ett årligt frisk-
vårdsbidrag och mäter utnyttjandegraden per kalen-
derår. För 2017 var den 54 % och för 2018 64 %. Under 
2018 har Roxtec medverkat  till att en friskvårdsan-
läggning har byggts i närområdet. Samtliga anställda 
har tillgång till den.
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Personalomsättning
Under 2018/2019 var Roxtecs personalomsättning 
14 %, vilket är en minskning med 5 %. Under 2018 
påbörjades ett arbete för att stärka Roxtecs Employer 
Branding. Det kommer att fortsätta under 2019 och 
utmynna i olika aktiviteter. 

Medarbetarnöjdhet (Employee survey) 
Roxtec genomför en Employee survey två gånger om 
året. Målet för medarbetarnöjdheten är satt till 90 % 
positiva svar (gröna eller gula). Under 2018/2019 nådde 
företaget upp till 91 % positiva svar i oktober och 88 % 
i april. 

April 2019 April 2018 April 2017

 Mycket nöjd    Nöjd    Missnöjd    Mycket missnöjd

44%
43%

9% 3%

46%
42%

9% 2% 9%

46%
42%

9% 2%

Roxtec ser sina medarbetare som en investering som 
ska bli lönsam. Därför krävs det att man attraherar, 
behåller och utvecklar befintliga medarbetare. För att 
nå uppsatta mål arbetar respektive chef med planer 
tillsammans med sina medarbetare.

Internutbildningar
Roxtec ser det som ytterst viktigt att investera i 
utbildning för medarbetarna, både genom praktisk och 
teoretisk utbildning. Roxtec har ett internt utbildnings-
program i fyra steg som genomförs regelbundet, höst 
och vår. Basic Training är en introduktionsutbildning för 
alla nya medarbetare, medan Product & Applications 
Training är en introduktion för inne- och utesäljare 
samt för kundservice och support. 

Salesperson Development Program är ett längre 
introduktionsprogram för nya säljare och Value Added 
Sales Training är en påbyggnadsutbildning för säl-
jare och innesäljare. Båda dessa utbildningsprogram 
har under året utvecklats och digitaliserats med 
e-learningmoduler och förbättrat administrativt stöd 
via Roxtec LMS (learning management system) och 
införandet av Roxtec Academy – en samlingsplats för 
alla koncernens utbildningar. Utbildningarna har stor 
betydelse för utvecklingen av Roxtecs företagskultur. 
De ger ny, fördjupad kunskap och en möjlighet för 
medarbetarna att träffa kollegor från hela världen. 

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 hållbart 
lärande och vidareutveckling av medarbetarna och 
deras kompetens.

Roxtec investerade i snitt cirka 10 600 kronor per med-
arbetare i kompetensutveckling under 2018/2019.
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Performance review 
Performance review är första delen i Roxtecs Talent 
management-process. Genom en Performance 
review-dialog ser Roxtec till att säkerställa en fortsatt 
utveckling för respektive medarbetare. I dialogen går 
man igenom mål och karriärmöjligheter samt upprät-
tar individuella handlingsplaner för att skapa möjlig-
heter för medarbetarna att utvecklas med företaget 
och kunna möta framtida utmaningar. 

Antalet genomförda Performance review-dialoger 
beräknas genom antal utförda dividerat med genom-
snittligt antal anställda under året.

Antalet genomförda Performance review

2016

2017

2018 93%

96%

92%

Talent review 
Talent review är andra delen i Talent management- 
processen. Talent review är uppföljande möten med 
chefer/ledning och HR, då medarbetarnas fortsatta 
utveckling och karriärmöjligheter diskuteras och hand-
lingsplaner upprättas. Syftet med Talent review 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 är det påbörjade 
arbetet med att införa ett globalt HR-system. På så 
sätt kan Roxtec få en mer effektiv Talent manage-
ment-process och kunna ta tillvara statistik och göra 
analyser på ett enklare och effektivare sätt.

Successionsplan 
Talent review utmynnar i en successionsplan, där det 
för varje nyckelposition inom Roxtec finns en plan för 
ersättning, antingen internt eller genom extern rekry-
tering. I första hand vill man hitta en intern lösning för 
alla positioner.

Kompetensutveckling
För Roxtec är det viktigt att medarbetarnas kom-
petens ständigt utvecklas i enlighet med företagets 
verksamhet, både på kort och lång sikt. När det gäller 
kompetensutveckling arbetar företaget med både 
interna och externa utbildningsprogram och jobbar 
kontinuerligt för att utveckla arbetet med kompe-
tensutveckling. De senaste åren har Roxtec utvecklat 
sina interna processer för utbildning och bland annat 
implementerat ett LMS (learning management system) 
för att skapa bättre struktur, tillgänglighet och uppfölj-
ning på utbildningarna. Det ger förutsättningar för ett 
hållbart lärande.

Som global organisation gäller det att tillgängliggöra 
utbildning för alla medarbetare på ett effektivt sätt. 
Roxtec använder gärna ny teknik och har produce-
rat en rad utbildningar i form av e-learning för både 
internt och externt bruk som ett led i att skapa ett kva-
litativt, effektivt och flexibelt lärande. Under året har 
företaget även infört ett nytt system för micro-learning 
för att skapa än bättre förutsättningar för ett flexibelt 
lärande.

investerade Roxtec i snitt per medarbetare  
i kompetensutveckling under 2018/2019.

10 600:-

Roxtec Passion for Leadership 
Program 
Ledarskapet är avgörande för ett företag som vill vara 
framgångsrikt och kunna växa. Därför är  ledarskap ett 
fokusområde som Roxtec arbetar kontinuerligt med. 
Genom det uppskattade Roxtec Passion for Leadership 
Program skapas förutsättningar för chefer att agera i 
enlighet med Roxtec Core Values och företagets kultur. 
Detta sker bland annat genom att de bedöms mot 
fastställda ledarkompetenser. Sedan starten 2011 deltar 
125 personer i utbildningsprogrammet, varav 25 perso-
ner avslutar programmet under 2018/2019.
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Lokalt och  
globalt miljöarbete
Den mest betydande miljöaspekten för Roxtecs verksamhet är den positiva 
inverkan på miljön som täta rör- och kabelgenomföringar har. De bidrar till att 
förhindra mänskliga, ekonomiska och miljömässiga lidanden vid olyckor. 

Förra fiskala året, 2017/2018, skrev Roxtec sin första 
hållbarhetsredovisning. Företaget har lärt sig mycket 
under året och arbetat med att lägga grunderna för 
kommande redovisningar, men det återstår fortfarande 
en del att undersöka om hur det går att göra verksam-
heten mer hållbar och vilka beslut som måste tas. En 
digital plattform ska byggas upp under 2020 för att 
samla och utvärdera Roxtecs hållbarhetsarbete.

Roxtecs verksamhet på Verkö i Karlskrona omfattas 
av tillståndskrav enligt gällande miljölagstiftning. 
Företaget fick sitt miljötillstånd 2007 och har tillstånd 
att använda 4 000 ton ovulkaniserat gummi per år. 
Förutom gummiproduktionen har Roxtec även lager, 
monteringsavdelningar, test- och materiallaboratorier 
samt mekanisk verkstad.

Ökad kunskap och samarbete  
för hållbarhet
Roxtec har inrättat ett hållbarhetsråd, Roxtec 
Sustainability Council, som kommer att samordna 
Roxteckoncernens hållbarhetsarbete och fungera 
som en kommunikationskanal mellan medarbetare 
och ledning. Under det kommande året kommer även 
ett globalt utbildningspaket att tas fram för att öka 
 kunskaperna om hållbarhet i hela koncernen.
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Samarbete med forskningen 
Under 2019 startade Roxtec ett samarbete med 
Blekinge Tekniska Högskola för att identifiera och 
utveckla företagsanpassade hållbarhetskriterier och 
verktyg för en hållbar produktutveckling. Metodiken 
som har och kommer att användas för analys- och 
strategiarbetet är ramverket för strategisk hållbar 
utveckling, FSSD (framework for strategic sustainable 
development).

Roxtec har även planerat ett flerårigt partnerskap med 
BTH genom en Vinnovaansökan inom programmet för 
Utmaningsdriven Innovation. Projektet heter DSIP (digi-
tal sustainability implementation package) och kommer 
att växla upp forskningsarbetet till högre företagsimple-

mentering. Målet är att hållbarhet ska bli en integrerad 
och naturlig del i allt beslutsfattande från produktut-
veckling, tillverkning och strategiarbete till dagliga 
frågor. Besked på ansökan väntas i december 2019. 

Klimatet – vårt gemensamma ansvar 
Klimatförändringarna utgör en viktig utmaning. Roxtec 
respekterar näringslivets åtagande för att uppnå det 
globala målet med att minska den globala uppvärm-
ningen. Genom att mäta och beskriva klimatpåverkan 
från olika processer får man fram information som 
gör det möjligt för Roxtec att skapa en solid grund 
och utveckla konkreta mål och detaljerade handlings-
planer för att minska utsläppen på ett effektivt sätt. 
Identifierade områden är:

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

13 500

14

53

19

5 000

721

1 000

5

80

11

Kylmedel

El 

Fjärrvärme

Transport*

Resor**

Produkter

Avfall 

Avlopps-
vatten

Poolbilar

Propan för 
brandtest

*gods och produkter  **nationella och internationella tjänsteresor

Utsläpp i ton, CO2e
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Nytt brandlabb
I oktober 2018 togs Roxtecs nya laboratorium för 
brandtester i bruk. Det spelar en nyckelroll i produkt-
utvecklingen och certifieringsprocessen för tätnings-
lösningarna. En av faktorerna bakom Roxtecs globala 
framgångar är just möjligheten att säkerställa certifie-
rat skydd. 

Med en avancerad rening av luftemissionerna minime-
ras brandlabbets påverkan på den nära omgivningen 
och klimatet. Rökgasmätningar har genomförts i 
anläggningen under året och kommer att utvärderas 
hösten 2019.

Grönare transporter och förbättrad 
logistik
Transporterna till och från företaget utgörs av gods- 
och persontransporter. Godstransporterna sker främst 
på väg och vanliga varuslag är råvaror, förnödenheter, 
produktions- och driftmaterial, returgods, halvfabrikat, 
produkter, drivmedel, testmaterial och material för 
fastighetsunderhåll samt avfall.
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607

16865

18964

178

118

47

46
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Bil
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In- och utfrakter, totalt antal sändningar

 2018/2019   2017/2018
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In- och utfrakter, totalt antal ton CO2e-utsläpp

 2018/2019   2017/2018

Genom att medverka i ett kund-/transportörsamman-
satt miljöråd stödjer och bidrar Roxtec till arbetet för 
minskad klimatpåverkan, exempelvis genom  tydligare 
förmedling av krav och förväntningar gentemot 
transportleverantörerna.

Roxtec deltar också i TIPS, Transportinköpspanelens 
(IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Tekniska 
Högskola och Göteborgs Universitet) grupp för erfa-
renhetsutbyte inom transportinköp. TIPS kombinerar 
praktisk erfarenhet med akademisk forskning och 
bygger på ett gemensamt engagemang för frågor 
kring transportinköp.

Roxtecs transportörer genomgår årligen en miljöutvär-
dering. Utvärdering och uppföljning sker genom enkä-
ter, regelbundna möten och dialog. Det ger löpande 
kunskap om och insikter i transportörernas arbete och 
styrning inom miljö. 

Cirka 20 % av antalet ankommande leveranser från 
Europa har under de senaste tre åren överförts från 
lastbil till ett intermodalt upplägg, främst med tåg. Det 
har medfört en minskning av koldioxidutsläppen med 
cirka 36 % för dessa frakter.

Roxtec arbetar, tillsammans med några strategiska 
tjänsteleverantörer, med att upprätta sin egen beräk-
ning av utsläppen från alla transporter. Detta för att 
kunna säkerställa att alla mätningar och jämförelser 
mellan transportleverantörer görs på samma grund 
och med samma metod.

Strategisk planering och utplacering av lager i Europa, 
Amerika och Asien kommer, tillsammans med viss lokal 
produktion, att möjliggöra ett minskat antal transpor-
ter samt ett ökat antal mer klimatvänliga transporter 
till sjöss istället för per flyg.

Roxtec har begränsade möjligheter att påverka trans-
portsektorn, men uppfattar dagens trender i branschen 
som positiva. En stor utmaning för Roxtec är att kunna 
kombinera och optimera en förväntad, kontinuerlig och 
stark tillväxt samt kunders krav på snabba leveranser 
med tillgängligheten på klimatanpassade transporter. 
Roxtec ser en tydlig trend mot ett ökat antal paketle-
veranser på grund av högre krav på snabba leveranser, 
vilket innebär mer post- och flygfrakt.

Tjänsteresor
Det totala antalet tjänsteresor med flyg under 
2018/2019 var fördelat på 413 inrikesresor och 1 953 
utrikes. Sammanlagt utgjorde dessa en klimatpåverkan 
med utsläpp av 686 ton CO2e. Resor med företagsbilar 
(exkl. hyrbil och taxi) släppte ut motsvarande 34,93 ton 
CO2e.

Roxtecs mål för 2019/2020 är att vidareutveckla fakta-
insamlingen och möjligheten att få fram tydligare 
underlag för att kunna beräkna nulägesutsläpp och 
de förbättringar som görs i enlighet med Green House 
Gas Protocol (GHG) och Global Reporting Initiative 
(GRI). 

Genom ett deltagande i det EU-finansierade projektet 
Elbilslandet Syd har en energideklaration genom-
förts av Miljöfordon Sverige på företagets poolbilar 
och tjänstefordon. Som ett resultat av detta kommer 
poolbilarna successivt att ersättas med icke fossil-
drivna fordon där det är möjligt och tjänstebilspolicyn 
kommer att omarbetas. Under 2019/2020 planeras 
även en informationsdag för att låta de anställda 
provköra och lära sig mer om el- och gasdrivna bilar.

mindre utsläpp av koldioxid är resultatet av  
Roxtecs fokus på intermodal frakt i Europa.

36 %
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Logistik
Roxtec arbetar kontinuerligt med analys av rekla-
mationer och förbättringsåtgärder för att minska 
reklamationerna och därmed också hålla nere antalet 
ersättningsleveranser.

Lagret optimeras utifrån efterfrågan för att mini-
mera återvinning och deponi samt undvika onödiga 
kostnader.

Emballage och avfall
Roxtec arbetar med utmaningen att minska mängden 
avfall och öka andelen som kan återanvändas eller 
återvinnas.

Färre plastförpackningar
Roxtec arbetar nära sina leverantörer för att undvika 
plastmaterial vid packning av produkter. Roxtec inledde 
sitt arbete med att implementera pappkartonger som 
ersättning för plastpåsar under första kvartalet 2019.  

Utbytet har mottagits mycket väl och Roxtec kommer 
att fortsätta minska användningen av plast som för-

brukningsmaterial. Målet är att minska plastanvänd-
ningen med 75 % före andra kvartalet 2020 jämfört 
med före förändringen.

Roxtec återanvänder transportemballage från leve-
rantörer till kundsändningar. Emballaget (pallar och 
pallkragar i trä) kommer från ansvarsfulla källor i 
enlighet med FSC, Forest Stewardship Council. Det har 
lång livslängd och kan återanvändas många gånger. 
Emballaget är också valt för att ge den bästa arbets-
miljön ur ett ergonomiskt perspektiv. Roxtec har också 
investerat i lyftverktyg för att förbättra arbetsmiljön.

Avsättning för gummislipdamm och 
processförbättringar i produktionen
Det finns begränsningar i möjligheten att material-
återvinna gummiavfallet och utmaningen är fortfa-
rande att minska deponidelen. Fokus har de senaste 
två åren legat på processoptimeringar för att minska 
avfallets uppkomst under produktion. Under 2019 
har slipdamm skickats på försök till en producent för 
materialåtervinning.

Elektronikåtervinning
Roxtec strävar efter att hantera all förbrukad elek-
tronikutrustning samt elektronikavfall (datorer, skri-
vare, telefoner och liknande) i en tydligare process. 
Tillsammans med samarbetspartner hanteras materi-
alet i ett antal olika steg. Första steget är återan-
vändning. Då detta inte är lämpligt går utrustning och 
avfall först till miljösanering och därefter till nedbryt-
ning i fraktioner för materialåtervinning alternativt 
energiåtervinning. 

Framgångsrik energihushållning 
Roxtec använder 100 % grön, förnybar och ursprungs-
märkt el från vattenkraft. Sedan 2015 sker uppvärm-
ningen i stamnätet. Fjärrvärmen är producerad av 
förnybart biobränsle och är till 99,9 % fossilfri. Roxtec 
har under de senaste tio åren arbetat mycket aktivt 
med energibesparingsåtgärder inom bland annat elan-
vändning och uppvärmning. Under 2019/2020 kommer 
ett energiråd att startas med målet att inventera kom-
mande åtgärder och mål för el och uppvärmning inom 
fastighet och produktion.

Under våren 2020 kommer Roxtec IT att initiera projekt 
för att modernisera företagets datacenter. Ett av 
målen med detta projekt är att dotterbolagen runt 
om i världen så långt det är möjligt ska få service från 
datacenter drivna av förnybara energikällor. 
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Ansvarsfullt engagemang 
i samhället
Roxtec arbetar sedan många år tillbaka med lokala initiativ för att 
stödja olika verksamheter, exempelvis skolprojekt eller sponsring av olika 
idrottsföreningar.

Roxtec har avtal med ett företag som ger personer 
med funktionsnedsättning möjlighet till arbete.

De två främsta anledningarna till det sociala ansvars-
tagandet är att Roxtec vill:

 O göra positiv påverkan på samhället där man 
bedriver verksamhet

 O skapa en intern stolthet och attrahera nya 
medarbetare

Stöd som gör skillnad
I Roxtecs CSR-strategi (corporate social responsibility) 
är arbetet fokuserat på att stärka entreprenörskap i 
syfte att bekämpa fattigdom.

Med anledning av detta har Roxtec ett avtal med 
organisationen Hand in Hand. Hand in Hand är en icke 

vinstdrivande organisation som bekämpar fattig-
dom i världen. Genom avtalet har Roxtec hjälpt byn 
Kurumbapatty i sydöstra Indien.

I januari 2018 tecknade Roxtec ett nytt avtal med  
Hand in Hand för sponsring av ännu en by i Indien. 
Den här gången är det byn Bhilai i delstaten Madhya 
Pradesh, där 14 miljoner av 72 miljoner invånare räknas 
som fattiga.

Genom Hand in Hands Village Uplift Program kommer 
Roxtec att under 24 månaders engagemang stötta 
genom exempelvis följande fokusområden:

 O Hälsa

 O Utbildning

 O Stärka och utveckla kvinnor genom jobbskapande 
aktiviteter
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