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För Ferronordic innebär hållbarhet att skapa långsiktigt värde för bolagets samtliga 
intressenter. Bolaget ser ingen långsiktig motsättning mellan hållbarhet och lön-
samhet, snarare tvärtom. Efterfrågan på hållbara och miljövänliga affärslösningar 
ökar stadigt och den som leder den utvecklingen får konkurrensfördelar. Ferronordic 
arbetar med partners och tillverkare som är fokuserade på utvecklingen av hållbara  
affärer och med kunder som vill använda sina resurser på ett effektivt sätt och 
minimera sin miljöpåverkan.

Hållbarhet är central del av Ferronordics strategi. Det gäller allt bolaget gör, 
från kultur till processer. Hållbarhet är viktigt i Ferronordics strävan efter att ständigt  
förbättra och effektivisera verksamheten. 

 

En ny strategi för hållbarhet
Hållbar utveckling är en förutsättning för fortsatt välstånd – såväl globalt som nationellt och lokalt. Det 
handlar om att nyttja naturliga, mänskliga och tekniska resurser på ett sätt som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

En ny hållbarhetsstrategi
Under 2021 tog Ferronordic ytterligare steg för att fördjupasitt hållbarhetsarbete 
och också ytterligare höja sin ambition. Bland annat initierades en fördjupad  
väsentlighetsanalys och djupintervjuer genomfördes med ett antal intressenter. 

En viktig grund för den nya strategin är en större betoning på systemtänkande, 
vilket hjälper Ferronordic att förstå hur bolagets verksamhet är sammankopplat 
med samhället, planeten och dess invånare. Ett sätt att visualisera dessa samband 
är att studera Ferronordics värdekedja för att kartlägga risker och möjligheter samt 
vilken positiv eller negativ inverkan verksamheten kan ha på sin omgivning. Bilden 
visar Ferronordics resa från ett linjärt till ett cirkulärt förhållningssätt.
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Ferronordics hållbarhetsarbete baseras på internationella, nationella och lokala 
lagar och standarder. Under 2021 genomfördes en omfattande kartläggning som 
resulterade i flera uppdateringar av en rad processer, policyer och riktlinjer för att 
säkerställa att bolaget lever upp till internationella ramverk. Bland de policyer som 
uppdaterades återfinns:
• Policy om mänskliga rättigheter 
• Miljöpolicy 
• Policy för jämställdhet och mångfald och mot diskriminering 

Översynen av bolagets policyer baseras på bland annat följande standarder, 
deklarationer och riktlinjer:
• FN:s Global Compact
• FN:s globala utvecklingsmål (SDG)
• ILO:s grundläggande konventioner
• FN:s deklation om mänskliga rättigheter
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

 

De nya riktlinjerna, som till stor del överlappar bolagets existerande uppförande-
kod, syftar till att säkerställa att Ferronordics åtaganden är kända bland samtliga 
medarbetare samt att alla enheter arbetar i enlighet med dessa principer. Sedan 
tidigare har Ferronordic även en uppförandekod och antikorruptionspolicy.

Globala målen
FN:s globala mål syftar till att utveckla delad kunskap, underlätta samarbete, 
generera och harmonisera regelverk samt driva teknisk utveckling, vilket i sin tur 
bidrar till förändring.

Ferronordic ansluter sig till samtliga 17 mål, vilka samtliga har någon form av 
koppling till bolagets verksamhet. Huvudfokus ligger på de mål där verksamheten 
har störst direkt påverkan samt där Ferronordic bedömer sig ha störst möjligheter 
att kunna bidra till långsiktigt positiv utveckling.

I linje med internationella standarder
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Det bör påpekas att den analys som ligger till grund för denna hållbarhetsrapport 
utfördes innan konflikten i Ukraina påbörjades.

Intressentdialog
Väsentlighetsanalysen baseras på en kontinuerligt pågående intressentdialog 
bestående av bland annat enkätundersökningar, djupintervjuer, investerarmöten, 
samtal med kunder och medarbetarundersökningar. Dessutom hanteras kunder-
nas synpunkter och klagomål på ett strukturerat sätt för att bidra till ökad kunskap 
och förbättringar. Andra viktiga grupper som deltar i dialogen är leverantörer och 
partners, liksom myndigheter, kommuner och ideella organisationer.

Intressentdialog och väsentlighetsanalys
Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att identifiera risker och möjligheter samt att prioritera. 
Detta är nödvändigt för att kunna vidta relevanta åtgärder och använda resurserna effektivt, liksom för 
att möta olika intressenternas förväntningar. Vi använder oss därför av en väsentlighetsanalys, baserad 
på dubbel materialitet, som ett verktyg i hållbarhetsarbetet. 

Konsekvensanalys
En del av väsentlighetsanalysen handlar om att förstå Ferronordics påverkan på 
miljö, klimat, samhälle och människor. Som underlag i detta arbete har Ferronordic 
använt sig av egna och externa undersökningar, nuvarande och kommande 
regelverk och standarder, riskanalyser på land- och branschnivå samt studerat 
hur liknande företag bedömer och rapporterar sin påverkan. Tillsammans med 
intressentdialogen ger detta en sammanhållen bild av Ferronordics påverkan samt 
därmed också var bolaget bör lägga fokus för hållbarhetsarbetet.

Påverkan orsakad av Ferronordic
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A. Reduced carbon dioxide emissions
B. Health & Safety
C. Anti-corruption & Ethics
D. A green customer offer
E. Diversity & equal opportunities
F. Recycling
G. Responsibility for the supply chain
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Väsentlighetsanalysen fördjupar förståelsen för hur 
verksamheten påverkar Ferronordics omgivning 
samtidigt som den bekräftar bolagets tidigare hållbar-
hetsfokus. Därmed ger den också möjlighet att öka 
ambitionen ytterligare. Utifrån väsentlighetsanalysen 
bör Ferronordic framför allt fokusera på följande  
hållbarhetsaspekter:
A. Minskade koldioxidutsläpp
B. Hälsa och säkerhet
C. Antikorruption och etik
D. Ett grönt kunderbjudande
E. Mångfald och lika möjligheter
F. Återvinning
G. Ansvar för leverantörskedjan
H. Utbildning och utveckling av personal och organisation  

Som ett resultat av detta har  
Ferronordic lanserat en ny håll-
barhetsambition och tre fokus-
områden:
• Planeten först
• En bra och rättvis arbetsplats
• Ett hållbart erbjudande
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Volvo, Sandvik och våra övriga partner har samtliga höga ambitioner vad 
gäller hållbarhet. Det innebär att miljöfrågorna finns med hela vägen från 
produktion, via användning, underhåll och reparation, till återanvändning 
och återvinning.

Under 2021 uppdaterade Ferronordic sin bilpolicy i Tyskland för att 
stödja eldrivna fordon. I samband med detta erbjöds även medarbetarna 
laddinfrastruktur. Målet är att öka andelen eldrivna fordon i bolagets 
verksamhet i förhållande till andelen som drivs med fossila bränslen.

Under året mätte Ferronordic också sitt koldioxidavtryck i den mån 
det funnits tillgängliga data. Kartläggningen omfattade elanvändning, 
bränslekonsumtion och affärsresor. Ytterligare data kommer att samlas 
in och läggas till efter hand.

Mot slutet av året köpte Ferronordic certifikat för förnybar energi för 
den tyska verksamheten. Certifikaten kommer under 2022 att användas 
för 9 av 14 verkstäder. Övriga tyska anläggningar kommer att följa efter 
i takt med att nuvarande elavtal löper ut. De nio verkstäderna svarar 

för cirka 65 procent av elanvändningen i den tyska verksamheten. Vid 
utgången av 2022 kommer samtliga verkstäder i Tyskland att använda 
100 procent förnyelsebar energi.

Under året började Ferronordic också kartlägga sitt koldioxidav-
tryck i hela värdekedjan. Uppgifterna begränsar sig inledningsvis till ett 
antal utsläppskategorier men kommer efter hand kompletteras med fler. 
Uppgifterna om elförbrukning bygger i de flesta fall på uppskattningar då 
elen ofta ingår i hyran. I de fall Ferronordic äger anläggningarna används 
uppgifterna från elräkningarna. Utifrån detta  har bolagets koldioxidav-
tryck beräknats genom att använda utsläppsfaktorer från International 
Energy Agency (IEA). Affärsresedata kommer från bolagets resebyråer.

En viktig del av Ferronordics hållbarhetsarbete är bolagets an-
läggning för återtillverkning av maskiner och komponenter. Genom att 
grundligt restaurera äldre utrustning och sedan sälja denna med en nya 
garantier möjliggör Ferronordic ett bättre resursutnyttjande. I verksam-
heten ingår att reparera maskiner, tillverka nya komponenter samt att 

Planeten först

Elanvändning 2021 2020 2019 

Elektricitet, MWh* 3 250 2 501 2 123

MWh/nettoomsättning** 3,19 - -

Andel förnybar energi, % 0 0 0 

 * 2019 års data avser endast Ryssland. 2020 års data avser Ryssland och Tyskland. 
2021 års data avser även Kazakstan.

**Avser endast Tyskland.

Ton koldioxidekvivalenter  
från olika källor 2021 2020 2019 

El* 1 184 882 754

Bränsle** 65 253 36 057 32 879

Affärsresor*** 878 385 1 115

Totalt 67 314 37 324 34 747

* Inkluderar Ryssland 2019, Ryssland och Tyskland 2020 samt Ryssland, Tyskland 
och Kazakstan 2021.

** Exklusive bildata från Tyskland. Ökningen beror främst på ökade affärsvolymer 
inom contracting services.

*** Exklusive Tyskland 2019 och 2020 samt inrikes resor i Ryssland. Därtill kraftigt 
påverkat av pandemin.
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Återtillverkning efter kategori (antal) 2021 2020 

Ramstyrda dumprar 16 3

Motorer 38 15

Växellådor 50 19

Andra komponenter 158 45

7
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Avfall per kategori

*Elektronikavfall och lysrör är mindre än 0,5 procent.

återvinna metall och delar av maskiner som inte längre kan återställas 
till användbart skick. Trots att anläggningen färdigställdes så sent som i 
december 2019 har kapaciteten utökats under både 2020 och 2021.

För material som inte kan ges ett andra liv är målet att öka andelen 
återvinning och minska andelen som går till förbränning eller deponi.  
Ferronordic kommer därför att utveckla system för att säkerställa tillförlitliga 
data över andelen material som återvinns på samtliga marknader samt 
förbättra resurseffektiviteten. Uppgifterna avseende avfallsgenereringen 
på bolagets marknader visar att de största kategorierna utgörs av blandat 

avfall för förbränning samt använda däck, oljor och metaller. De ännu ej 
kompletta uppgifterna indikerar vilka avfallskategorier Ferronordic bör 
fokusera på för att öka andelen återvinning.

Som framgår av diagrammet utgör använda däck en betydande del 
av Ferronordics samlade avfall. Den största delen av dessa däck används 
inom contracting services som huvudsakligen bedrivs under utmanande 
omständigheter på avlägsna platser i norra Ryssland, vilket medför stora 
utmaningar vad gäller avfallshantering och återvinning. Under kommande 
år kommer därför kategorin att prioriteras när det gäller avfallshantering. 
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Hälsa och säkerhet utgör kärnaspekter för Ferronordic. Många av 
bolagets medarbetare arbetar under ansträngande och ibland extrema 
förhållanden. Alla dessa uppgifter är förknippade med risker kopplade till 
hälsa och säkerhet. Det är Ferronordics ansvar att arbetsförhållandena 
är så säkra som möjligt. Målet är självklart noll skador. 

Ferronordic arbetar systematiskt och förebyggande med arbetsmiljön 
för bolagets medarbetare. I detta ingår bland annat förebyggande kon-
troller vid bolagets anläggningar samt rapportering av samtliga tillbud. 
Därmed identifieras avvikelser som skulle kunna ha lett till olyckor ifall de 
inte uppmärksammats. Det bidrar i sin tur till att öka medvetenheten om 
hälsa och säkerhet samt att påminna varje medarbetare om betydelsen 
av säkerhetsrutiner. Incidentrapporteringssystemet som implementerats i 
Ryssland kommer under 2022 även att införas i Tyskland och Kazakstan.

Transportbranschen omvandlas i snabb takt. Även om ledtiderna 
innebär att det ibland tar flera år från det att ett beslut är fattat tills det 
faktiska skiftet äger rum så förändras de tekniska förutsättningarna och 
affärsmodellerna ständigt. För att vi ska kunna vara fortsatt relevanta är 
innovation en nyckelfaktor och för att vara innovativa behöver medarbe-
tarna hela tiden prestera på topp, vilket i sin tur kräver en mångfald av 
kompetenser och bakgrunder samt goda arbetsförutsättningar. Under 
2021 introducerade Ferronordic en ny KPI, mångfald, i syfte att markera 
ledningens fokus och för att mäta utvecklingen inom detta område. 

Ferronordic är verksamt i alla typer av yttre miljöer – från tätbe-
byggda stadsområden till avlägsna områden i svåra miljöer. Samtidigt 
som det betyder att Ferronordic skapar arbetstillfällen i glesbygd innebär 
det även utmaningar vad gäller att långsiktigt behålla medarbetarna. 
Ferronordic prioriterar därför sin HR-funktion och arbetar med ett brett 
spektrum av verktyg för att förbättra medarbetarnas nöjdhet och upprätt-
hålla mångfald.

Mångfald 2021 2020 2019 

Andel kvinnor i styrelsen, % 29  17 17 

Andel kvinnor i ledningen, % 32 28 -

Andel kvinnor bland anställda, % 12 10 13 

Mångfald, %1) 21 - -

Medarbetarengagemang, %2) 77,2 - -

1)  Beräknas som 361 anställda med mångfaldsbakgrund/1 712 genomsnittligt antal 
anställda.

2)  Gallup Q12 metodologi för undersökning av anställdas trivsel.

Hälsa och säkerhet 2021 2020 2019 

Totalt antal utbildningstimmar 61 027 49 761 56 954

Antal utbildningstimmar/medarbetare 34.1 33.9 47.9

Totalt antal timmar säkerhetsutbildning 6 810 4 282 9 344

Antal sjukdagar/medarbetare* 5.9 4.9 2.6

Antal tillbud** 129 48 169

Antal mindre allvarliga arbetsolyckor*** 24 1 1

Antal allvarliga arbetsolyckor 5 3 4

Antal dödsfall 0 0 0

LTIFR Tyskland 3.87 - -

LTFR Ryssland 2 - -

* Ökningen beror främst på pandemin.
**  Avser endast Ryssland och Kazakstan. Förändringarna mellan åren beror främst 

på pandemin.
*** Mindre allvarliga och allvarliga arbetsolyckor inkluderar fr o m 2021 även Tyskland.
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Antikorrupption
Sedan bolagets grundades har vi kontinuerligt lagt stor vikt vid åtgärder 
för att motverka korruption.

Ett viktigt område är inköp där det finns tydliga attestregler med 
tröskelvärden som säkerställer att beslut fattas av minst två personer. Ett 
annat verktyg som används är de årliga anti-korruptionsutbildningarna 
som är obligatoriska för alla anställda på samtliga marknader.

För att underlätta för medarbetarna att rapportera tecken på iden-
tifierade felaktigheter har Ferronordic infört en visselblåsarfunktion som 
medarbetarna kan använda anonymt om så önskas. 

Ferronordics uppförandekod finns tillgänglig på samtliga relevanta 
språk och för alla medarbetare. Bolaget verkar under Svensk kod för 
bolagsstyrning och hållbarhetsfrågor är en stående punkt på lednings-
gruppens möten, liksom på styrelsenivå.

Ansvar för leverantörskedjan
Ferronordics leverantörskedja är förknippad med flera risker och möjlig-
heter relaterade till hållbarhet. Den största delen av leverantörskedjan ut-
görs av tillverkarna av lastbilar, tunga fordon och anläggningsutrustning. 
Ferronordic har en stark relation med dessa aktörer, vilket underlättar 
förståelsen för betydelsen av vårt miljöavtryck. Ferronordic samarbe-
tar endast med kvalitetstillverkare som sedan länge har påbörjat sina 
hållbarhetsresor. Det innebär att bolagets fotavtryck, i volym, i leveran-
törskedjan minskar. 

Ferronordics anläggning för återtillverkning är certifierad enligt 
arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001. Delar av verksamheten i 
Ryssland är certifierad enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och 
miljöledningssystemet ISO 14001. Under 2022 avser bolaget att utöka 
kvalitets- och miljöledningssystemen genom hela verksamheten i Ryss-
land samt introducera dem i den Tyskland och Kazakstan.

ISO-certifieringar 9001 14001 45001 

Ryssland Ja Ja Ja

Kazakstan 2022 2022 - 

Tyskland 2022 2022 - 

Anti-korruption och compliance 2021 2020 2019 

Andel medarbetare som genomgått 
utbildning i antikorruption, % 100 100 100 

Antal utbildningstimmar i antikorruption/
medarbetare 1,08 1,06 1,04

Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 1,930 1,556 1,239

Antal anmälningar till visselblåsarfunktion 
som lett till åtgärd 1 0 1
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Kundernas påverkan
Kunderna står i centrum för all Ferronordics verksamhet. Bolaget och 
dess kunder ingår dessutom i varandras värdekedjor. Ferronordic strävar 
inte bara efter att möta kundernas behov, utan också att stödja deras 
hållbarhetsarbete. Det betyder till exempel att Ferronordic alltid strävar 
efter att erbjuda den produkt som medför minst miljöpåverkan. Bolaget 
erbjuder dessutom stöd med att förlänga produktens livscykel genom 
underhåll, reparation renovering och återtillverkning. Vid slutet av pro-
duktens livslängd säkerställer Ferronordic att de resurser som inte längre 
kan användas av kunderna eller i egen verksamhet återvinns då det är 
möjligt eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Möjligheter
Transportbranschen genomgår en enorm omvandling med nya typer av 
bränslen såsom biodiesel, etanol, bränslecellsteknik, biogas och el. Denna 
omvandling kräver också stora infrastrukturinvesteringar, vilket gör att 
alla bränslen troligen kommer att finnas tillgängliga under ett antal år. 
Ferronordic kan genom sina strategiska partnerskap erbjuda lösningar 
som ger låg miljöpåverkan, givet de behov kunden har i den region där 
denna verkar. Dessutom kan omvandlingen leda till nya partnerskap och 
lösningar för transport-, frakt- och byggbehov.

Ferronordics produkter och tjänster är ofta kopplade till kritiska infra-
strukturprojekt, vilket innebär att det finns höga förväntningar på kvalitet 

och god hållbarhetsprestanda. Både offentliga och privata aktörer ställer 
allt högre krav när det gäller minskning av CO2-utsläpp samt skydd av 
mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Detta innebär en fördel för 
företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, vilket kan noteras på 
samtliga Ferronordics marknader. 

Cirkulära erbjudanden
Ferronordics affärsmodell innefattar att underhålla, reparera, renovera 
och återtillverka maskiner och komponenter som kunderna köper eller 
redan har i drift. Det är en sund resurshushållning som leder till förbätt-
rad ekonomistyrning och minskad miljöpåverkan hos bolagets kunder. 
Ferronordics IT-lösningar gör det också möjligt att planera service och 
underhåll samt därmed minska risken för oplanerade driftstopp, vilket är 
förknippat med både kostnader och intäktsbortfall för kunderna. 

Vidare erbjuder vi utbildningar i hur man använder maskiner och  
annan utrustning på ett effektivt sätt samt minimerar miljöpåverkan. 
För att utmana oss själva att förbättra den egna miljöprestandan har vi 
upprättat en KPI för hållbart kunderbjudande och kommer även sätta 
långsiktiga mål. KPI:n inkluderar utbildning i hur bolagets maskiner an-
vänds på ett miljömässigt hållbart sätt samt försäljning av återtillverkade 
enheter och elektriska fordon. Denna KPI är utformad för att successivt 
kunna inkludera fler produkter och tjänster.

Hållbart erbjudande 

Hållbart kunderbjudnade 2021 Mål 2022

Andel av total försäljning , %  0,95   6 
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Hållbarhetsrisker
Riskkartläggning
För att kalibrera och vidareutveckla bolagets hållbarhetsrisker genomförde Ferronordic 
under 2021 en förnyad riskkartläggning gentemot de branscher och länder där 
man är verksamt. Huvuddelen av kartläggningen genomfördes med interna  
resurser, men den kompletterades även av en extern konsultfirma som bland 
annat säkerställde att inga risker förbisetts eller omedvetet nedgraderats. Kart-
läggningen av hållbarhetsrisker är naturligt kopplad till Ferronordics övergripande 
process för riskhantering.

 

Riskhantering (inklusive hållbarhetsområden)
Ferronordics riskhanteringsprocess involverar en mängd olika risker och utförs 
av enheten för intern kontroll och revision. Risker identifieras tillsammans med 
policyägare och interna områdesexperter för att i sin tur beskriva och utforma 
aktiviteter för att minska och kontrollera riskerna. Status på riskerna och genom  - 
fö randet av kontrollerna rapporteras av de medarbetare som ansvarar för respektive 
risk. Riskerna utvärderas och justeras på årsbasis, liksom statusrapporteringen. 

Dessa risker kommer att övervakas och rapporteras till Ferronordics lednings-
grupp kvartalsvis. Som ett resultat av ESG-riskkartläggningen utökades under året 
området ESG-risker med fler risker. Koncernens riskhanteringsprocess omfattar för 
närvarande Ryssland, Kazakstan och Sverige. Under 2022 kommer även Tyskland 
att infogas i koncernprocessen som en del av den övergripande onboarding-planen.
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Kartläggning av värdekedjans klimatavtryck
Under 2022 avser Ferronordic att fortsätta kartläggningen av bolagets CO2-av-
tryck genom hela värdekedjan. Arbetet kommer främst inriktas på att säkerställa 
konsekventa datakällor för inköpta produkter och logistik, vilka båda är källor till 
CO2-utsläpp.

 
Förberedelser inför Due Diligence om mänskliga rättigheter
Medvetenhet om mänskliga rättigheter ökar bland företag världen över. Frågan 
drivs av både konsumenter och intresseorganisationer. Fokus ligger främst på 
leverantörskedjan där de största utmaningarna finns. Det förväntas även tillkomma 
fler regleringar på lands- och EU-nivå i syfte att säkerställa att företag hanterar 
frågor som rör mänskliga rättigheter.  

Utsikter inför 2022
Under 2021 inledde Ferronordic ett arbete med att identifiera och åtgärda even-
tuella brister i bolagets upphandlingsrutiner. Bolaget ser bland annat över de håll-
barhetsförpliktelser som åläggs under upphandlingen. Upphandlingspolicyn och 
upphandlingsprocessen är andra områden som ska granskas under 2022. Därtill 
kommer Ferronordic att se över andra delar av värdekedjan där det bedöms finnas 
risker kopplade till mänskliga rättigheter.

Konsekvensbedömning av klimatförändringar
Trots att människor och företag gör sitt yttersta för att minska vår miljöpåverkan 
och begränsa klimatförändringarna behöver vi fortfarande förbereda oss inför ett 
varmare och mer nyckfullt klimat. Under 2022 avser vi därför fortsätta med en 
djupgående konsekvensbedömning av klimatförändringarna för att förstå i vilken 
utsträckning verksamheten kommer att påverkas och hur bolaget kan mildra 
effekterna.
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Denna rapport innehåller Ferronordics första rapportering enligt EU:s taxonomi-
förordning. Granskningen av relevant ekonomisk verksamhet inom Ferronordic 
gjordes genom att kartlägga omsättningen mot NACE-koderna för klassificering 
av ekonomiska aktiviteter. Arbetet leddes av finansavdelningen och verifieringen 
av NACE-koderna skedde tillsammans med hållbarhetsavdelningen. I detta steg 
studerades taxonomins kriterier både för att förstå avsikterna bakom och för att 
identifiera relevanta aktivitetskategorier. 

Efter denna granskning fastställas vilka ekonomiska aktiviteter som Ferronordic 
ska inkludera i taxonomirapporteringen. CapEx och OpEx fastställdes genom 
att jämföra Disclosures Delegated Act med Ferronordics redovisningsprinciper. 
KPI:erna i tabellen inkluderar den ekonomiska verksamhet som faller inom den 
båda kategorierna tillverkning av koldioxidsnål teknik för transporter samt god-
stransporttjänster på väg.

Granskningen visar att Ferronordic har stor potential att kunna påverka 
klimatförändringarna på de marknader som bolaget verkar på. Bolaget bedömer 
också att dess verksamhet som är kopplad till cirkulär ekonomi kommer att inklu-
deras i taxonomin i nästa våg. Förutsättningarna på Ferronordics marknader gör 
dock att det kommer att innebära en utmaning och att det kommer att ta tid, men 
målet är ändå att nå dit.

Även om rapporteringsskyldigheten för detta år inte inkluderar en taxonomian-
passningsdeklaration granskades Ferronordic utifrån kriterierna ”Do no harm”. 
Därför upprättades även en policy för mänskliga rättigheter i syfte att klargöra 
bolagets intention för interna och externa parter – en intention som gäller hela 
värdekedjan. Även den uppdaterade riskkartläggningen påskyndades av denna 
ansträngning för att säkerställa en helhetsbild och reducerad risk. Under kommande 
år behövs ytterligare arbete för att identifiera påverkan på mänskliga rättigheter 
inom bolagets verksamhet.

Ett av huvudmålen för EU-taxonomien är att förhindra ”green washing”. Ferro-
nordic respekterar detta och har ett konservativt förhållningssätt vid redovisningen 
av de taxonomiberättigade siffrorna och har därmed inte tagit med poster som inte 
specifikt nämns i taxonomin. Som en del av Ferronordics kartläggning av taxo-
nomin mot dess ekonomiska verksamhet identifierade företaget två kvalificerade 
ekonomiska aktiviteter som genererar extern försäljning inom:
• Godstransporttjänster på väg
• Tillverkning av koldioxidsnål transportteknik

För att uppskatta andelen kvalificerade verksamheter för taxonomi inkluderade 
Ferronordic de IFRS-baserade redovisningsbeloppen relaterade till sådana aktivi-
teter i kontona för inkomster, kapital och rörelsekostnader mot motsvarande totala 
belopp för intäkter, kapital och rörelsekostnader i nämnare.

Andel av verksamheten som omfattas av EUs Taxonomi
Andel av 

omsättning, %
Andel av 

kapitalkostnader, % 
Andel av 

rörelsekostnader, % 

A.  Andel aktiviteter som omfattas av taxonomin

- Tillverkning av koldioxidsnål teknik för transporter 0,1 7 1,3

-  Godstransporttjänster på väg 0 0 0

B. Andel aktiviteter som inte omfattas av taxonomin 99,9 93 98,7

Totalt (A+B) 100 100 100

Taxonomi
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KPI-index
Indikator Segment Enhet 2019 2020 2021 2021 vs. 2020 YoY
Antal styrelseledamöter Koncernen # 6 6 7 17%
Antal styrelsemöten per år Koncernen # 10 14 9 -36% 
Styrelsemötesnärvaro Koncernen # 93% 98% 100% 2% 
Kvinnliga medlemmar i styrelsen Koncernen % 17% 17% 29% 71%
Nationaliteter representerade i styrelsen Koncernen # 1 1 1 0%
Oberoende medlemmar i styrelsen Koncernen % 4 4 5 25%
Elförbrukning Koncernen MWh 2 123 2 501 3 250 30%
Bränsleförbrukning Koncernen 1 000 l 12 894 14 140 25 589 81%
Flygmilw Koncernen 1 000 km 9 980 3 549 8 034 126%
CO2-utsläpp i samband med flyg Koncernen ton 1 115 385 878 128%
LTIF Ryssland/CIS #   2  
Olyckor i arbetet (mindre) Koncernen # 1 1 24 2300%
Olyckor i arbetet (större) Koncernen # 4 3 5 67%
Personlig skyddsutrustning Ryssland/CIS MRUB 28,2 27,1 42,8 58%
ISO 45001:2018-certifiering Ryssland/CIS J/N Y Y Y  
Interna hälso och säkerhetsinspektioner Ryssland/CIS # 52 15 72 380%
Antal upptäckta överträdelser Ryssland/CIS # 618 315 855 171%
Andel överträdelser åtgärdade i tid Ryssland/CIS % 60 67 1 -99%
Beteendebaserade granskningar Ryssland/CIS # 1 480 655 1 104 69%
Antal incidenter Ryssland/CIS # 169 48 129 169%
Andel åtgärdade incidenter Ryssland/CIS % 0 -1 1 -203%
Incidentfrekvens Ryssland/CIS #   9  
Säkerhetsutbildning Koncernen h 6 810 4 282 9 344 118%
Utbildning i antikorruption Koncernen h 1 239 1 556 1 930 24%
Utbildning i antikorruption/anställd Koncernen h/# 1,04 1,06 1,08 2%
Antal anställda vid årets slut Koncernen #  12 17 42%
Peronalomsättning Koncernen % 13% 15% 14% -7%
Anställdas genomsnittsålder vid årets slut Koncernen # 37 39 39 0%
Andel kvinnliga anställda Koncernen % 13% 10% 13% 30%
Andel kvinnor i verkställande ledning Koncernen % 11% 16% 15% -6%
Andel kvinnor i ledningen Koncernen % 11% 17% 20% 18%
Nationaliteter bland medarbetare Koncernen # 7 19 20 5%
Andel vakansersom förmedlats internt under året Koncernen % 88% 93% 93% 0%
Andel vakanser som fyllts internt under året Koncernen % 60% 20% 25% 25%
Antal interna befordringar Koncernen % 268 187 273 46%
Antal av utbildningstimmar Koncernen h 56 954 49 761 61 027 23%
Totala utbildningstimmar per anställd Koncernen h/# 48 34 34 1%
Arbetsrelaterade allvarliga olyckor och dödsfall Koncernen # 4.0 3.0 5.0 67%
Antal sjukdagar under året Koncernen # 3 097 7 189 10 502 46%
Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd Koncernen # 2,6 4,9 5,9 20%
Antal leverantörer som skrivit under uppförandekod Koncernen # 4
Antal leverantörer som skrivit under policy om mänskliga rättigheter Koncernen # 4


