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OM RAPPORTEN
Cibes Holding AB presenterar sin hållbarhetsrapport avseende 2020. Den täcker alla 
enheter som ingår i koncernredovisningen och speglar vår utveckling under perioden 
1  januari 2020 till 31 december 2020. Verksamheten i bolaget sker i Cibes Lift Group. 
Rapporten har upprättats i enlighet med GRI-standard, nivå Core. Den är inte externt 
granskad. Har du frågor om rapporten är du välkommen att kontakta Lars Kronberg, 
Hållbarhetschef på Cibes Lift Group,   
sustainability@cibesliftgroup.com

Publicerad den 19 april 2021
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BETYDANDE FÖRÄND-
RINGAR I ORGANISA-
TIONEN OCH DESS 
 LEVERANTÖRSKEDJA
Under 2020 etablerade Cibes Lift 
Group en ny produktionsenhet i 
Jiaxing, Kina och med nya försäljning-
skontor i Florida, USA, samt Mumbai 
och Bangalore, Indien. Företaget 
förvärvade de återstående aktierna 
i österrikiska GS-Aufzüge Cibes 
GmbH och äger nu 100 % av bolaget. 
RH Tekniikka OY i Finland och Titan 
Elevators Ltd, Storbritannien, förvär-
vades också under året.
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Fokus på hållbarhetsfrågor ökar i alla delar av 

samhället, vilket är välkommet. Världen behöver 

förändras snabbt om vi ska klara av att skapa en 

hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveck-

ling för kommande generationer.

En hållbar utveckling för alla är kärnan i Parisavtalet och hela 
syftet med FN:s hållbarhetsmål som antogs 2015. Men samti-
digt som all fakta ligger på bordet och de flesta är överens om 
behovet av förändring, är frågan om förändringen sker tillräckligt 
snabbt. Jag tror att all förändring är en utmaning, oavsett om 
det handlar om att ändra sin egen diet, att skapa vanor för ett 

hälsosammare liv eller att göra förändringar i ett företag som ska 
växa hållbart och fortsätta vara konkurrenskraftigt.

Ur detta perspektiv tror jag att samma tillvägagångssätt och 
principer gäller alla typer av förändringar. Därför integrerar vi håll-
barhetsarbetet i vårt vanliga sätt att arbeta, göra affärer och driva 
förändringar i alla delar av företaget. Vi kallar det The Cibes Way.

För att driva förändring krävs en tydlig vision, en strategi, 
nödvändiga förmågor och kanske viktigast av allt en ambition 
och beslutsamhet att uppnå målen. Vårt arbete med håll-
barhet är inget undantag och jag väljer att se utmaningarna 
som möjligheter; något som kommer att skapa värde för alla 
intressenter: kunder, anställda, samarbetspartners, ägare, 
 samhället och vår planet. Det är så vi bidrar till en hållbar framtid.

VD HAR ORDET

COVID-19 LEDDE TILL NYA SÄTT ATT ARBETA 

Pandemin drabbade Cibes Lift 

Group direkt när samhällen och 

gränser stängde och rese- och 

mötesrestriktioner infördes. 

Vi var dock snabba med att 

anpassa oss till nya sätt att 

arbeta och har lyckats navigera 

oss genom pandemin på ett bra 

sätt.

Tack vare goda relationer med lever-
antörer och skickliga medarbetare på 
inköp och godshanteringen lyckades vi 
nå vårt leveransprecisionsmål på >97 % 
under året. De har verkligen gjort sitt 

yttersta för att hitta alternativa rutter och 
använt alternativa leverantörer när det har 
krävts. Förseningar under andra halvåret 
berodde framför allt på bristen på contain-
rar för båttransporter.

Många av våra anställda har antingen 
helt eller delvis arbetat hemifrån under 
pandemin. Tack vare att vi har arbetat 
aktivt med digitala verktyg under många 
år har övergången fungerat bättre än 
 väntat och vi har lyckats upprätthålla god 
service och goda relationer till kunder, 
samarbetspartners och inte minst till 
varandra i företaget. Nya utmaningar 
skapar också nya arbetssätt. Vår säljper-
sonal har lyckats nå ut till nya kunder 
 digitalt och vi har hittat nya sätt att 
intervjua arbetssökande, anställa och 

introducera nya medarbetare, sälja pro-
dukter, köpa företag och genomföra 
styrelsemöten.

Sjukfrånvaron har varit något högre 
än vanligt på arbetarsidan, men var 
betydligt lägre bland tjänstemän under 
året,  t roligen som en effekt av det ökade 
hemarbetet. Pandemin har gjort det tyd-
ligt att alla anställda inte behöver vara på 
plats hela tiden utan kan arbeta hemifrån, 
vilket även ger en positiv effekt på vårt 
koldioxidavtryck. Personliga möten krävs 
dock i viss utsträckning, inte minst för 
mer kreativa yrken, såsom forskning och 
utveckling.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på fem 
prioriterade områden:

 – Säkerhet
 – Vår affär
 – Planeten
 – Människorna 
 – Etik 

Alla dessa fem områden är integre-
rade i vårt dagliga arbete, hur vi bedriver 
verksamheten och i vår strategimotor, 
Cibes Way. Vår kultur styrs av starka 
värderingar:

 – Personligt
 – Professionellt
 – Progressivt

Baserat på dessa värderingar har vi 
lyckats mycket bra med att utveckla vår 
verksamhet genom åren och jag är säker 
på att de ger oss förutsättningar att bidra 
till FN:s hållbarhetsmål.

Per Lidström
Vd, Cibes Lift Group
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PLANETEN – vi tar ansvar för ett 
högre syfte 
Vår planet står inför allvarliga hot och det 
råder ingen tvekan om att vi är på väg 
mot en global miljökris om vi inte drastiskt 
minskar den globala uppvärmningen. 
Vid första anblicken kan det verka som 
en alltför stor utmaning för ett företag 
som Cibes Lift Group. Det är sant att ett 
enskilt företag inte kan bryta utvecklingen 
ensam, men vi är övertygade om att före-
tag och människor runt om i världen kan 
göra det tillsammans. Om vi ska lyckas 
får ingen sitta vid sidolinjen utan att göra 
någonting. Vi är fast beslutna att mobilis-
era vår organisation och göra vad vi kan. 
Vi tar ansvar för ett högre syfte.

Cibes Way är vår strategiska motor för 

hållbar och lönsam tillväxt med hjälp av 

ständiga förbättringar. Den bygger på 

principer, praxis och metoder som kan 

användas och delas i hela organisationen.

SÄKERHET – ingen ska komma till 
skada på arbetsplatsen
Hälsa och säkerhet för våra anställda, 
kunder och partners är högsta prioritet 
och en förutsättning för vår verksamhet. 
En äkta säkerhetskultur är därför inte-
grerad i allt vi gör: våra produkter, våra 
tjänster, vårt beteende och våra attityder. 
Vi har skapat en systematisk säker-
hetsstrategi för att uppnå målet att ingen 
ska skadas på arbetsplatsen.

AFFÄREN – hållbar affärsnytta
Det finns ingen motsättning mellan lön-
samhet och hållbarhet. Vi är en ledande 
aktör inom vår nisch och vi har en hållbar 
affärsmodell. Det ger oss konkurrenskraft. 
Med innovation kan vi skapa fördelar på 
marknaden, stärka vårt varumärke, behålla 
och utveckla våra medarbetare och 
locka rätt talanger för framtiden. Vi söker 
aktivt efter lösningar som gynnar både 
planet och affär. Där kommer cirkulära 
affärsmodeller att spela en nyckelroll i 
framtiden.

MÄNNISKORNA – gör hela skillnaden
Att inte utnyttja människors potential 
är slöseri och ligger inte i linje med vår 
definition av ett hållbart företag. Vi vill 
utveckla individer och team att nå sin fulla 
potential genom att erbjuda utveckling-
smöjligheter och utbildningar, men också 
genom att bygga inkluderande team där 
alla respekteras och blir lyssnade på. Våra 
anställda är vår mest värdefulla resurs; de 
gör hela skillnaden.

ETIK – värderingar är betydelsefulla
Höga etiska värden är kärnan i ett hållbart företag. Man kan bygga upp sitt varumärke 
i årtionden och sedan förstöra det på några minuter om man inte agerar etiskt i alla 
situationer. Vi arbetar aktivt med uppförandekoden i hela organisationen och tillsam-
mans med våra samarbetspartners för att ytterligare stärka vår redan starka kultur. Den 
vägleder oss att agera etiskt. Vi har nolltolerans mot trakasserier, diskriminering, mob-
bning och alla former av mutor och korruption, säkerställer rättvisa avtal med kunder 
och leverantörer, samt ser till att våra anställda alltid har rättvisa löner. Vi bidrar även till 
samhället genom socialt engagemang. Ett hållbart företag kräver höga etiska standarder 
och värderingar - det är därför de är så viktiga.

R&D
Marknad

Sälj

Efter-
marknad

Installation

Produktion

Inköp

DIGITALISERING
FINANS

MODULARITET
HÅLLBARHET

The            Way

ETIK

MÄNNISKOR

PLANET

AFFÄR

SÄKERHET

Hållbarhet på Cibes Lift Group 
bygger på fem pelare och är en 
integrerad del av strategin: 
 – Säkerhet
 – Vår affär
 – Planeten
 – Människorna 
 – Etik

Var och en av de fem pelarna består av ett antal komponenter som är specifika för området. 
Komponenterna beskrivs med en rad attribut som visar nivån av operationell styrka. Det här 
är ett decentraliserat sätt att uppmuntra ständiga förbättringar genom att lära av varandra.

CIBES WAY:  
VÅR STRATEGISKA MOTOR
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VÅRT ANSVAR
Vi strävar efter att driva vårt hållbarhetsar-
bete tillsammans med våra intressenter 
i hela värdekedjan. Det gör vi genom att 
uppmuntra till en öppen och kontinuerlig 
kommunikationskultur. Den första analysen 
av våra intressenter var en viktig milstolpe 
i detta arbete, där kunder, leverantörer, 
anställda och vår ägare bjöds in för att dela 
kunskap, förväntningar, trender och disku-
tera olika samarbetsmöjligheter.

ÅTERANVÄNDA
ÅTERVINNA

HANTERING AV
UTTJÄNTA HISSAR

UNDER-
LEVERANTÖRER

VÄRDEKEDJA
2020

PRODUKTIONSENHET

JIAXING

PRODUKTIONSENHET

 GÄVLE

SÄLJ-
KONTOR

SLUTKUNDDISTRI-
BUTÖR

SLUTKUND

LEVERANTÖRER

SÄLJ-
KONTOR

DISTRI-
BUTÖR

ANSVAR  
I LEVERANTÖRSLEDET
Cibes Lift Group har en uppförandekod för leverantörer 
som används för att systematiskt utvärdera nya lever-
antörer och säkerställa efterlevnad hos de befintliga. 
Koden inkluderar etiska frågor, mänskliga  r  ättigheter och 
miljöfrågor, inte bara när det gäller att följa regler och 
förordningar, utan också i produktutveckling,  processer, 
design och materialval.

19 av 505 direktleverantörer har undertecknat 
uppförandekoden, vilket omfattar 72,5 % av de totala 
kostnaderna. Målet är att 90 % av de direkta lever-
antörerna (räknat i volym) ska ha undertecknat koden 
senast den 31 december 2021.

Cibes Lift Group strävar efter att vara den obestridliga marknadsledaren inom nischen 
platseffektiva vertikalhissar. Det gör vi genom att erbjuda mer; vi ger människor frihet och 
glädje genom att föra dem samman och vi får det att hända genom att erbjuda lösningar 
som är skräddarsydda efter kundernas behov. För att lyckas har vi nu två produktionsan-
läggningar: en i Gävle, Sverige och en i Jiaxing, Kina, samt försäljningskontor i hela världen.

Cibes Lift Group har ett globalt nätverk av leverantörer för komponenter, tjänster och 
transporter. En genomgång av värdekedjan bekräftar att relativt få direktleverantörer står 
för majoriteten av de totala inköpskostnaderna. Hållbarhetsrapporten 2020 omfattar verk-
samheten från våra direkta leverantörer uppströms, hela vägen till installationsfasen hos 
våra kunder, illustrerat i bilden nedan.

NÄSTA STEG 
UPPSTRÖMS
Vi ser det som vårt ansvar att verka för att  mänskliga 
rättigheter, säkerhet, etik och miljöfrågor  hanteras 
i hela värdekedjan, även utanför våra direkta 
 leverantörer. Nästa steg är därför att involvera våra 
 leverantörers leverantörer. För att lyckas med detta 
kommer vi att uppgradera vår leverantörskod och 
planera en kontinuerlig granskningsprocess för att 
säkerställa efterlevnad av koden.

NÄSTA STEG 
 NEDSTRÖMS
Nästa steg är att utforska hur vi kan bygga en mer 
cirkulär värdekedja hela vägen från designfasen till 
hantering av hissen när den monteras ned. Vi kommer 
att utvärdera hur vi kan ersätta komponenter i install-
erade hissar, reparera dem och därmed förlänga deras 
livslängd, samt om det är försvarbart ur ett hållbarhet-
sperspektiv att ta tillbaka dem till Cibes Lift Group.

VÄRDEKEDJAN 2020
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LEVERAN-
TÖRER ANSTÄLLDA

KUNDER

VÅR PLANET

ÄGARE

INTRESSENT -

DIALOG

Vi vill ha en 
tydlig bild av 
era krav.

Säkerhet, hälsa 
och etik är våra 
tre högsta 
prioriteringar.

Det är enkelt – 
man måste 
jobba med 
hållbarhet för 
att kunna driva 
företag i framti-
den. Företag 
som jobbar med 
hållbarhet har 
helt enkelt 
en högre 
värdering.

Gör det ni gör bäst, 
men inkludera 
mig i varje beslut.

Vi kommer inte att 
arbeta med er om ni 
inte lever upp till 
våra hållbarhetskrav.

Minskade koldioxid-
utsläpp är den viktigaste 
frågan för oss.
  

Möjligheten att ta isär och 
återvinna är oerhört viktigt. 
Ännu bättre om hissarna 
återanvänds.

Minimalt med avfall 
är ett tydligt krav i 
våra upphandlingar.

Vi för en kontinuerlig dialog med våra 
intressenter för att förstå deras behov 
och krav samt för att göra det enkelt att 
arbeta med oss. I slutet av 2020 skapade 
vi en strukturerad metod för att diskutera 
hållbarhetsfrågor med våra ägare, anställda, 
utvalda kunder och leverantörer när det 
gäller hållbarhet. Detta öppnade upp ärliga 
och kreativa diskussioner om nya samar-
beten och idéer framöver och lade grunden 
för vår väsentlighetsanalys. 

Intressentdialogen genomfördes under 
fyra månader och omfattade alla de tre 
aspekterna av hållbarhet: ekonomisk, mil-
jömässig och social.

Vi började med tre marknader i vår första 
intressentdialog: Sverige, Tyskland och 
Storbritannien. De tre marknaderna valdes 
ut för att de är relativt mogna när det gäller 
hållbarhet, samtidigt som de är viktiga 
marknader för Cibes Lift Group. Vår säljkår 
valde ut kunder i tre kategorier: arkitekter, 
konstruktörer och hissbyggare för att få  
en bred bild av kundernas förväntningar. 

Intervjuer hölls och rapporterades digitalt. 
Ytterligare marknader kommer att täckas 
framöver.

Logistikavdelningen valde ut leveran-
törer av transporter och material. Intervjuer 
hölls och rapporterades digitalt även här. 
Leverantörerna uppskattade diskussionerna 
och visade ett stort intresse för vårt tydlig-
are fokus på hållbarhetsfrågor.

En enkät skickades ut till alla medarbe-
tare. Svarsfrekvensen blev 31 % vilket kan 
förklaras med en relativt låg medvetenhet 
om hållbarhetsfrågan bland medarbetarna 
vid tillfället när enkäten skickades ut.

Vår ägare, Nalka Invest AB, deltog 
i en diskussion som omfattade samma 
frågeställningar som övriga intressenter. 
Även denna dialog skedde digitalt.

Planeten ingick som en av intressent-
erna och där är klimatförändringarna den 
del som Cibes Lift Group kan påverka med 
hjälp av minskade koldioxidutsläpp.

HÖJDPUNKTER  
2020

Höja ribban
Under 2020 har Cibes Lift Group påbörjat en ambitiös hållbar-
hetsresa med syftet att leda omställningen i vår nisch, men 
också för att utforska nya sätt att arbeta, skapa nya idéer och 
nya samarbeten.

Ett större grepp
Vår egen produktion har en 
begränsad klimatpåverkan, 
men vi kommer givetvis att 
göra vad som krävs för att 
minimera vårt eget koldioxid-
avtryck. Vi strävar även efter 
att påverka de utsläpp vi 
skapar upp- och nedströms. 
Det är där vårt största avtryck 
finns och det är därför viktigt 
att ta med våra leverantörer 
och samarbetspartners på 
resan.

Sluta cirkeln
Cirkularitet är så mycket mer 
än återvinning; det är ett ekon-
omiskt system där man mini-
merar avfallet och använder 
resurserna klokt. Ambitionen 
är att ställa om från ett linjärt 
arbetssätt till ett mer cirkulärt, 
med nyfikenhet, beslutsamhet 
och ett öppet sinne för att hitta 
nya sätt att arbeta och nya 
spännande samarbeten.
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Vårt mål är att ingen ska komma till skada 
på arbetsplatsen, vilket innebär att vi 
fortsätter att arbeta för förbättrad hälsa 
och säkerhet i hela verksamheten. Denna 
fråga har visat sig prioriterad för alla 
intressenter. Under 2020 hade vi inga all-
varliga olyckor, men däremot 19 så kallade 
LTI:er, vilket innebär olyckor som leder till 
minst en dags sjukskrivning. Majoriteten 
av olyckorna är kläm- och skärskador. 

Vd:n för varje land är ytterst ansvarig 
för frågor som rör arbetsmiljö och säker-
het. De rapporterar utvecklingen löpande 
till ledningsgruppen på Cibes Lift Group. 
För att minska antalet olyckor och mini-
mera risken för att liknande olyckor ska 
ske igen undersöker vi, åtgärdar och 
följer upp alla olyckor mycket noggrant. 
Ansvaret innefattar att säkerställa att våra 
anställda har rätt kompetens, förutsättnin-
gar, verktyg och säkerhetsutrustning. 

KPI: Antal LTIFR (Lost Time Injury Frequency 
Rate)

2. HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Medarbetarnas hälsa och välbefinnande 
är en förutsättning för produktivitet och 
för att kunna behålla våra medarbetare. 
Intressentanalysen visar att denna fråga 
är av yttersta vikt för vårt företags 
existens. I vår strävan att lyfta medarbe-
tarnas välbefinnande genomför vi årliga 
dialoger mellan anställda och chefer för 
att utvärdera hur varje anställd utvecklas 
och trivs på Cibes Lift Group. Utifrån 
dessa dialoger skapar chef och medarbe-
tare en personlig utvecklingsplan

Vartannat år genomför Cibes Lift 
Group en medarbetarundersökning för 
att mäta våra anställdas uppfattning om 
ledarskap, engagemang, teameffektiv-
itet och den psykosociala arbetsmiljön. 
Undersökningen mäter även eNPS 
(employee Net Promoter Score), vilket 
ger en indikation på styrkan i vårt 
arbetsgivarvarumärke. 

En del i undersökningen handlar om 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSI). Den baseras på frågor kring om 
medarbetarna får tillräckligt med vila 
mellan skiften, om de får stöd vid hög 
arbetsbelastning, om de har en rimlig 
stressnivå på jobbet och om det före-
kommer diskriminering och konflikter på 
avdelningen. Denna del ger en övergri-
pande bild av hur medarbetarna ser på sin 
arbetsmiljö.

Resultatet från medarbetarundersök-
ningen är ett värdefullt verktyg för våra 
chefer i sitt förbättringsarbete. Resultatet 
2018 blev 10, vilket ska jämföras med 
produktionsindustrins snitt på 9.

Den första undersökningen genom-
fördes 2018 och hade en svarsfrekvens 
på 91 %. På grund av den extraordinära 
situationen som Covid-19 resulterade i, 
sköts undersökningen 2020 fram till 2021. 

Chefer lokalt ansvarar för medarbe-
tardialogerna. Personalavdelningen vid 
Cibes Lift Group ansvarar för den globala 
undersökningen och rapporterar resul-
tat och uppföljningsaktiviteter till Cibes 
Management Team. 

KPI: % genomförda medarbetardialoger

OSI-värde i medarbetarundersökningen

 

1. SÄKERHET

Med resultatet från värdekedjeanalysen och 

intressentdialogerna färdigställde vi vår första 

väsentlighetsanalys i februari 2021. Resultatet 

visar att medarbetarnas säkerhet och hälsa 

tillsammans med etik står högst på agendan, 

men att även cirkularitet och koldioxidavtryck är 

 viktiga aspekter för alla intressenter; inte minst 

för företaget självt.

VÄSENTLIGHETSANALYS

De frågor som fick högst prioritering finns med i matrisen nedan. 
Det är viktigt att betona att alla frågor i denna matris är viktiga 
och att vi har ett ständigt fokus på dem. Cirkeln illustrerar de 
områden där vi kommer att lägga extra kraft under 2021.

1. Säkerhet

2. Hälsa och välbefinnande

3. Etik

4. Cirkularitet

5. Tydliga krav på leverantörerna

6. Produktens livslängd

7. Koldioxidavtryck

8. Avfallshantering

9. EUtsläpp till luft, vatten  

och mark

10. Kompetensutveckling

11. Mångfald

46

7
89

2
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11

3
5 1

Mycket viktigt
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3. ETIK

Kulturen i Cibes Lift Group präglas av 
starka värderingar vad gäller personligt 
engagemang, en framåtsträvande inställn-
ing och professionell attityd. Med hjälp av 
dessa värderingar strävar vi efter att 
bedriva affärer etiskt runt om i världen. 
Vår uppförandekod uppdaterades 2020 
och alla anställda kommer att utbildas i 
den under 2021.

Koncernen stöttar med utbildningsma-
terial, men vd och lokala chefer ansvarar 
för att utbilda sina team i uppförande-
koden och policys. Antalet genomförda 
utbildningar kommer att följas upp av kon-
cernens personalavdelning under 2021.
Vi förlitar oss också på ett globalt nätverk 
av leverantörer och det är av yttersta vikt 
att de följer såväl lokala regler och före-
skrifter som våra krav på etik, mänskliga 
rättigheter och hänsyn till miljöfrågor. Vår 
uppförandekod för leverantörer används 

för att systematiskt utvärdera nya lever-
antörer och säkerställa efterlevnad hos 
våra befintliga.
 

KPI: Antal medarbetare som utbildats i 
uppförandekoden för anställda.

Intern medvetenhet om vår policy kring mutor 
och korruption.

Antal granskningar av leverantörers efterlevnad 
av uppförandekoden.

4.CIRKULARITET

Ett utökat fokus på cirkularitet är en 
förutsättning för att nå Parisavtalet och 
Agenda 2030. Vi är dessutom övertygade 
om att ökad cirkularitet kommer att result-
era i förbättrad resurseffektivitet, kost-
nadsbesparingar och nya, hållbara 
affärsmöjligheter.

Under 2020 beslutade Cibes Lift Group 
att undersöka möjligheterna i cirkulär 
ekonomi och klargöra vilka mål vi ska 
sätta. Ambitionen är att såväl mängden 
råvaror som mängden avfall, föroreningar 
och utsläpp ska minska samtidigt som 
vi bedriver lönsamma affärer. En över-
syn av nya, potentiella affärsmodeller 
kommer därför att ingå i arbetet, liksom 
att utveckla produkter som är lättare att 
ta isär, reparera och återanvända, med 
kvalitetsmaterial som är hållbart både ur 
sociala och miljömässiga aspekter samt 
att kontinuerligt optimera resurseffektivi-
teten i hela värdekedjan.

CIRCULAR
ECONOMY

Råvaror

Restavfall

Återvinning

Design

Produktion, 
omtillverkning

Konsumtion

Reparation, 
återanvändning

Distribution

Installation

Vi började med att skicka en kom-
plett plattformshiss till Stena Recycling, 
vår största återvinningspartner, för att 
 definiera återvinningsgraden på en 
typhiss. Vi har också börjat kartlägga 
avfallsflöden för att skapa en baslinje för 
kontinuerliga förbättringar.

Under 2021 kommer vi att undersöka 
olika möjligheter att integrera cirkularitet 
i våra affärsmodeller, hela vägen från 
designfas till sluthantering.

Företagets hållbarhetsdirektör är 
ansvarig för återvinning och cirkularitet. 
Han kommer att driva initiativet att 
utforska möjligheterna med cirkulär 
ekonomi samt definiera våra mål för 
2021. Avfallshantering i produktion är ett 
delat ansvar mellan produktionscheferna 
på våra två produktionsenheter i Gävle, 
Sverige och Jiaxing, Kina. De rapport-
erar avfallshantering till företagets 
hållbarhetsdirektör. 

KPI: % återvinningsbarhet 

Mängd avfall

5. TYDLIGA 
KRAV PÅ LEVER-
ANTÖRERNA

19 av våra leverantörer har skrivit på 
uppförandekoden, vilket står för 72,5 % 
av vårt inköpta material i kostnad. 
Intressentdialogen med leverantörerna 
visade att de vill ha tydligare riktlinjer när 
det gäller hållbarhetskraven och därför har 
vi uppdaterat koden med miljömässiga 
hållbarhetskrav. Den innehåller nu etik, 
mänskliga rättigheter och generell miljö-
hänsyn, men också kravet på att inkludera 
miljöfrågan i utveckling av nya produkter 
och val av material. Den uppdaterade 
koden kommer att implementeras globalt 
och även omfatta utvalda indirekta lever-
antörer under 2021.

Vd för varje land ansvarar för imple-
mentering och efterlevnad av Cibes Lift 
Groups uppförandekod för leverantörerna. 
Verksamheterna i Gävle, Sverige och 
Jiaxing, Kina, står för merparten av våra 
inköp, varför inköpsavdelningarna på 
dessa enheter blir extra viktiga för att 
säkerställa en smidig implementering. 

KPI: Antal signerade uppförandekoder för 
leverantörer 

Antal genomförda granskningar av lever-
antörernas efterlevnad

6. PRODUKTENS 
LIVSLÄNGD

Produktens livslängd ligger högt på 
agendan för våra kunder och är kritiskt för 
Cibes Lift Group. Det är en av våra 
konkurrensfördelar och vi kommer aldrig 
att kompromissa när det gäller kvalitet. 
Ett flertal aktiviteter pågår löpande för att 
säkerställa kvalitet och livslängd.

Source: Stena Recycling
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BEDÖMNING AV UTSLÄPP I 
VÄRDEKEDJAN, SCOPE 3

Under 2020 gjorde vi en analys av värde-
kedjan för att öka förståelsen för var vår 
största påverkan sker och för att skapa 
en bas för framtida prioriteringar och 
aktiviteter. De två största bidragen till vårt 
koldioxidavtryck är inköpt material och 
transporter.

INKÖPT MATERIAL

Stål, aluminium och glas står för den 
största andelen av våra inköpta material. 
Av dessa står stål och aluminium för 
de största koldioxidutsläppen. Ur ett 
växthusgasperspektiv kommer material-
återvinning alltid att vara mer fördelaktigt 
än att använda jungfruligt material tack 
vare de stora energibesparingarna. 
Därför har vi fokuserat vår genomgång på 
 andelen återvunnet material i de kompo-
nenter vi köper in.

Resultat och utmaningar:
 – Stål till panelerna: 20 % återvunnet, 

vilket är maximalt för den kvalitet vi 
använder

 – Stål och metaller i sammansatta 
delar: svårt att få tag i data av hög 
kvalitet från vissa leverantörer.

 – Aluminium: stor klimatpåverkan och 
låg grad av återvinning i de produkter 
vi köper in. Data av hög kvalitet har 
visat sig vara svårt att få från vissa 
leverantörer.

 – En närmare dialog med lever-
antörerna kommer att krävas för att 
säkerställa att vi får utsläppsdata av 
hög kvalitet. 

TRANSPORTER (FLYG, LASTBIL  
OCH BIL)

Vi har gjort en genomgång av vårt logistik-
flöde upp- och nedströms och begärt in 
rapporter om koldioxidutsläpp där det har 
varit möjligt. 

Resultat och utmaningar: 
 – Komplext logistikflöde: stort antal 

leverantörer globalt.
 – Kontrollen varierar: Vissa transporter 

ligger utanför Cibes Lift Groups 
kontroll, där kunder och distributörer 
väljer sina egna transporter.

 – Tillgängliga rapporter om koldiox-
idutsläpp står för 25 % av antalet 
utgående hissar.

 – En närmare dialog med leverantörer 
och kunder kommer att krävas för att 
säkerställa att vi får utsläppsdata av 
hög kvalitet. 

KPI: Koldioxidutsläpp i scope 1 och 2

Koldioxidutsläpp i utvalda scope 3-områden

7. KOLDIOXID-
AVTRYCK

Cibes Lift Group redovisar växthusgasut-
släpp från scope 1 (direkta utsläpp från 
byggnader, verksamhet och ägda eller 
leasade bilar) och scope 2 (indirekta 
utsläpp från köpt elektricitet, värme och 
kyla för produktionsenheter, lager, kontor 
och utställningslokaler) för 2020 i enlighet 
med Greenhouse Gas Protocol (GHG).

Vi använder den operativa metoden för 
att konsolidera växthusgasutsläpp och vi 
klimatkompenserar inte. Vi kommer att 
sträva efter att minska koldioxidutsläppen 
i scope 1 och 2 samt kartlägga relevanta 
utsläpp i scope 3 (indirekta utsläpp från 
värdekedjan).
 
EMISSIONSFAKTORERNA ÄR BASE-
RADE PÅ FÖLJANDE PRINCIPER: 

 – Så nya som möjligt
 – Så specifika som möjligt

SCOPE 1 
1. Specifika emissionsfaktorer från 

leverantörerna
2. Generella emissionsfaktorer

SCOPE 2
1.   Specifika emissionsfaktorer från 

leverantörerna 
2.   Publicerade generiska, regionala 

emissionsfaktorer
3.   Publicerade generiska, nationella 

emissionsfaktorer 

SCOPE 1
DIRECT SCOPE 3

INDIRECT

UPSTREAM ACTIVITIES DOWNSTREAM ACTIVITIESCIBES LIFT GROUP

COMPANY 
FACILITIES

COMPANY 
VEHICLES

SF6

NF3

PFCs

HFCs

CH4

CO2

N2O

SCOPE 3
INDIRECTSCOPE 2

INDIRECT

PURCHASED 
GOODS & 
SERVICES

CAPITAL 
GOODS

FUEL & 
ENERGY 
RELATED

TRANSPOR-
TATION & 

DISTRIBUTION

WASTE
 FROM 

OPERATIONS

BUSINESS 
TRAVEL

   EMPLOYEE 
COMMUTING

LEASED 
ASSETS

LEASED 
ASSETS

FRANCH-
ISES

INVEST-
MENTS

END-OF-LIFE 
TREATMENT OF 

SOLD PRODUCTS

USE
 OF SOLD 

PRODUCTS

ELECTRICITY, STEAM, 
HEATING & COOLING 

FOR OWN USE

PROCESSING 
OF SOLD 

PRODUCTS

TRANSPORTATION 
& DISTRIBUTION

Källa: GHG Protocol

* Cirka 50 % av fordonsbränsleförbrukningen är 
uppskattad enligt försiktighetsprincipen, vilket 
innebär att det rapporterade värdet antagligen är 
högre än den faktiska förbrukningen.

Saknas: elektricitet och uppvärmning för 
Tyskland med kontor på 471 m2 och en lagerlokal 
på 105 m2. 

MWh tCO2e

Direkta utsläpp (scope 1) 2020 2020

Byggnader & processer
Naturgas

 
267

 
120

Delsumma 267 120

Fordon* tCO2e

Diesel 799

Biodiesel  -   

Bensin 48

Hybrid/bensin 1,23

El 0,03

Delsumma 848

Indirekta utsläpp (scope 2) tCO2e

Elektricitet 1 585 589

Direktuppvärmning 1 125 11

Delsumma 2 710 600

Summa totalt 2 977 1 568
 

PRODUKTIONSENHET

JIAXING

PRODUKTIONSENHET

GÄVLE

SÄLJ-
KONTOR

SLUTKUNDDISTRI-
BUTÖR

SLUTKUND

LEVERAN-
TÖRER

SÄLJ-
KONTOR

CIBES har kontroll
UTANFÖR CIBES kontroll

LOGISTIK 
OCH KONTROLL

DISTRI-
BUTÖR

Ett gram CO2 per 
omsatt krona.

I FÖRHÅLLANDE TILL 
LEVERERADE 

HISSAR:

295 kg CO2/ hiss

 I FÖRHÅLLANDE TILL 
ANTAL

ANSTÄLLDA:

1768 kg CO2/ anställd

VÄXTHUSGASER
UTSLÄPP

Fordon 54 %

Elektricitet  38 %

Byggnader & processer 8 %

Fjärrvärme 1 %

1,568
t CO2e

Energiförbrukning och växthusgaser 
(GHG-utsläpp)

LOGISTIK OCH KONTROLL
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9. UTSLÄPP TILL 
LUFT, VATTEN 
OCH MARK

Denna fråga är viktig för våra intressenter, 
men med tanke på att Cibes Lift Group 
inte har några andra utsläpp än koldioxid, 
vilket täcks i egen punkt, har denna 
fråga en lägre rankning internt. Vi följer 
hanteringen av farligt avfall mycket noga, 
vilket täcks i området Avfallshantering.

0.21 GRAM AVFALL PER 
OMSATT KRONA

Under 2020 förbrändes ungefär 62% av 
den totala mängden avfall, medan 35% 
återvanns och 3% gick till deponi. 

KPI: Mängd avfall

Siktar högre
När vi nu har en baslinje på plats kan 
Cibes Lift Group börja arbeta för att 
minska mängden avfall och sikta högre 
i avfallstrappan. Med tanke på att det är 
svårt att mäta avfall som undvikits har vi 
satt målet att minska den totala mängden 
avfall. 

Under 2020 gick den största delen 
av vårt avfall till förbränning för ener-
giproduktion. Trä stod för 98% av denna 
andel, vilket gör att vi kommer att fokus-
era på den fraktionen under 2021. 

8. AVFALLS-
HANTERING

Under 2020 gjorde vi en utvärdering av 
avfallsflödena i våra två produktionsan-
läggningar i Gävle, Sverige och Jiaxing, 
Kina, för att skapa en baslinje som ligger 
till grund för kommande 
förbättrings aktiviteter.

10. KOMPETENS-
UTVECKLING

Våra anställda och distributörer är utbil-
dade för att installera våra hissar på ett 
säkert och korrekt sätt. Utbildningen 
utförs av tekniska experter på vårt utbild-
ningscenter i Gävle, liksom på andra 
platser runt om i världen. För att säker-
ställa att alla anställda har rätt kompetens 
för sitt jobb och att de känner sig säkra 
utför vi intern utbildning, arbetsrotation 
och extern utbildning. Medarbetarnas 
utbildningsbehov följs upp i de årliga 
medarbetardialogerna.

Under 2020 lanserade Cibes Lift Group 
ett internt ledarskapsprogram, Cibes 
Global Management Training, med målet 
att utveckla starka ledare som stöttar 
både team och individer och ger dem 
möjlighet att växa. Med det här program-
met ökar vi chefernas kompetens och ger 
dem de verktyg de behöver för ett effe-
ktivt och värderingsstyrt ledarskap med 
fokus på högpresterande team.

Vi lanserade även Cibes Way under 
2020 för att främja ständiga förbättrin-
gar, gemensamt lärande och inspiration 
genom att dela erfarenheter från olika 
delar av verksamheten. 

KPI: Antal genomförda medarbetardialoger

AVFALLSFLÖDE

RÅVARORRÅVARU-
HANTERING 

OCH 
FÖRSÖRJNING

ÅTERVUNNET 
MATERIAL

FÖRBEREDELSE 
FÖR 

ÅTERANVÄND-
NING

ÅTERVUNNA 
PALLAR

AVFALL 
UPPSTRÖMS

ANNAT 
BORTSKAFFANDE

AVFALL
NEDSTRÖMS 

ANVÄNDNING
REPARATION 
& SERVICE

PRODUKTER 
& FÖRPACKNING

FARLIGT 
AVFALL

ICKE-FARLIGT 
AVFALL

ÅTERVINNING

ÅTERVINNING

ÅTERVINNING

FÖRBRÄNNINGDEPONI

DEPONI

FÖRBRÄNNINGDEPONI

CIBES
LIFT GROUP

Begränsad information

Material och produkter

Mål: återanvända gamla 
hisskomponenter och 
material i framtiden

UPPSTRÖMS I 
VÄRDEKEDJAN

EGNA AKTIVITETER NEDSTRÖMS I 
VÄRDEKEDJAN

ENERGIPRODUKTION

35 %

62 %

3 %

AVFALLSTRAPPAN

295
ton

Trä 67 %

Metallskrot 19 %

Aluminum 3 %

Papper 9 %

Plast 1 %

Farligt avfall 0.19%

Återvunnet 35 %

Deponi 3 %

Förbränning 62 %

Den totala avfallsvolymen från våra två 
produktionsanläggningar var 295 ton, 
varav 290 (99%) kommer från anlägg-
ningen i Gävle, Sverige. Anledningen är 
att anläggningen i Jiaxing, Kina öppnade 
först i augusti 2020 och inte var helt igång 
under året.

Trä stod för majoriteten av vårt avfall, följt 
av metallskrot, papper, aluminium och 
plast. Farligt avfall stod för 0,2% av det 
totala avfallet, av vilket 46% återvanns, 
39% förbrändes och 14% gick till deponi.

AVFALLSFLÖDE

AVFALLS-
TRAPPAN
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LEDNINGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
TILL VÄSENTLIGA FRÅGOR

Ledningsgruppen på Cibes Lift Group 
är ansvarig för att hantera risker och 
möjligheter för samtliga väsentliga frågor. 
Mål, initiativ och nyckeltal är uppdelade i 
följande områden:

 – SÄKERHET

 – AFFÄR

 – PLANET

 – MÄNNISKOR

 – ETIK

Hållbarhetsdirektören är ledningsgrup-
pens förlängda arm i hållbarhetsfrågor och 
driver initiativen tillsammans med ett internt 
tvärfunktionellt team. 

Uppförandekoderna för medarbetare och 
leverantörer är våra styrdokument för håll-
barhetsarbetet. Koderna innehåller principer 
för mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, yttre 
miljö och anti-korruption. Under året har 
båda koderna uppdaterats för att ge tydlig-
are miljömässiga riktlinjer.

Utvärdering av ledningens arbete
Styrelsen styr Cibes Holding AB på en över-
gripande nivå och vd rapporterar väsentliga 
händelser till styrelsen. Cibes Lift Group 
rapporterar hållbarhetsarbetet löpande till 
styrelsen.

11. MÅNGFALD

Vi strävar efter att attrahera och behålla 
en varierad arbetsstyrka där alla medarbe-
tare har samma möjligheter oavsett kön, 
etnicitet, religiös övertygelse, national-
itet, ålder, civilstånd, civilt partnerskap, 
funktionshinder och sexuell läggning, i 
enlighet med uppförandekoden.

Lokalt finns även separata policys för olika 
områden, såsom:

 – Samma möjligheter
 – Sexuell diskriminering
 – Rasdiskriminering
 – Diskriminering på grund av 

funktionshinder
 – Ras- och sexuella trakasserier
 – Åldersdiskriminering
 – Mobbning 

Varje medarbetare är ansvarig för att läsa 
och förstå våra policys att agera utifrån 
dem och meddela ledningen om de inte 
följs. Varje chef är ansvarig för att utbilda 
sin personal.

Könsfördelning den 31 december 
2020 (2019)
  MÄN KVINNOR
Anställda 66 % (69  %) 34  %(31 %)

Ledningsgruppen 89  % (100 %) 11  % (0  %)

Styrelse:  100  % (100 %) 0 % (0 %)

Vi arbetar för att öka balansen i succes-
sionsplaneringen för ledande befattningar 
och fortsätter verka för en inkluderande 
arbetskultur. 

Kollektivavtal 
Alla anställda inom Cibes Lift Group har 
rätt att ansluta sig fackligt och förhandla 
gemensamt i enlighet med lokala lagar 
och regler. Lokala lagar och regler säk-
erställer också rättvisa villkor, inklusive 
avtalsenlig arbetstid, övertid, vilotid och 
helgdagar. Anställda, oavsett om de 
omfattas av kollektivavtal eller inte, kom-
penseras rättvist och konkurrenskraftigt 
för sitt arbete.

KPI: Andel anställda kvinnor 

LEDNINGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VÄSENTLIGA FRÅGOR
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Cibes Lift Group stödjer Agenda 2030 och FN:s hållbara utveck-
lingsmål, samt Parisavtalet. De flesta av världens länder arbetar i 
linje med målen, och det är viktigt att företagen bidrar så mycket 
de kan. Därför är vi fast beslutna att bidra där det är möjligt.

 MÅL 5: JÄMSTÄLLDHET  

 – 5.1 Utrota diskriminering av 
kvinnor och flickor

 – 5.5 Säkerställ fullt deltagande 
för kvinnor i ledarskap och 
beslutsfattande

JÄMSTÄLLDHET

RISKHANTERING

Cibes Lift Group är ett företag som växer snabbt, både organiskt 
och via förvärv. För att säkerställa en hållbar och lönsam tillväxt 
med bibehållna etiska standarder och ett fortsatt starkt var-
umärke krävs en tydlig riskhantering. Under 2020 har Cibes Lift 
Group därför förberett för lansering av ett riskhanteringssystem 
som ska säkerställa ett systematiskt arbete med hantering av 
nuvarande och framtida risker, att identifiera sätt att undvika 
dem och hantera de problem som uppstår. En pilot genomfördes 
under 2020 och systemet kommer att implementeras globalt 
under 2021.

MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETS-
VILLKOR OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

 – 8.2 Främja ekonomisk produktiv-
itet genom diversifiering, teknisk 
innovation och uppgradering

 – 4.4 Öka antalet personer med fär-
digheter för ekonomisk trygghet

 – 4.5 Utrota diskriminering i utbildning
 – 8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg 

och säker arbetsmiljö för alla

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

MÅL 13: BEKÄMPA 
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

 – 13.2 Integrera åtgärder mot 
klimatförändringar i politik och 
planering

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

MÅL 12: HÅLLBAR KONSUM-
TION OCH PRODUKTION

 – 12.2 Hållbar förvaltning och 
användning av naturresurser

 – 12.4 Ansvarsfull hantering av 
kemikalier och avfall

 – 12.5 Minska mängden avfall 
markant

 – 12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder 
och hållbarhetsredovisning

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Cibes Lift Group har störst möjlighet att bidra till 
följande mål:FN:S HÅLLBARA 

UTVECKLINGSMÅL

Källa: Stockholm Resilience Center
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PARAMETER PRODUKTUTVÄRDERING KOMMENTARER

Materialval Metallerna är återvinningsbara men mycket av plasten 
och gummit är inte det. Mineralull kan bara återvinnas hos 
tillverkaren.

Materialkombination Inga uppenbara materialkombinationer hindrar återvinningen, 
men ju mindre materialsorter, desto bättre, till exempel alumin-
ium eller stål.

Sammansättningsmetoder I en mekanisk process kommer de flesta materialen att 
separeras från varandra, men glas och mineralull kommer 
inte att återvinnas. Om dörren vore konstruerad för manuell 
demontering och mineralullen inte limmades skulle chansen för 
återvinning öka.

Återvinningsprocesser Produkten kommer att återvinnas i den mekaniska återvin-
ningsprocessen för blandat metallavfall, elektroniskt avfall och 
farligt avfall.

Återvinningssystem Det finns ett väletablerat system för att behandla och återvinna 
denna produkt efter användning, men inget givet steg där de 
elektroniska modulerna tas ut från plattformen.

Beteenden Idag finns det ingen garanti för att både elektroniskt avfall och 
batterier kasseras på bästa sätt, vilket kan hindra återvinning av 
ädelmetaller.

Etiketter är vanligtvis gjorda av en blandning av papper och 
plast eller i tyg och fästs på produkten med lim. Det enda sättet 
att uppnå en hög återvinningsgrad för själva etiketterna är att 
utforma dem i samma material som den komponent de är fästa 
på. Om de är fästa på en plastkomponent är det svårt, om inte 
omöjligt, att identifiera plastmaterialet under etiketterna efter-
som densiteten ändras och etiketterna döljer materialytan. Om 
de är fästa vid en metalldel kommer de att brinna under proces-
sen och förorenar därmed inte metallen.

ÅTERVINNINGSPROCESSER OCH -SYSTEM

Glas är återvinningsbart och vissa kommunala återvinnings-
centraler  erbjuder glasinsamling. Om glaskomponenterna 
sorteras tillsammans med det blandade metallavfallet kommer 
det dock inte att återvinnas eftersom glas inte kan separeras i en 
mekanisk återvinningsprocess. Det måste därför tas ut manuellt 
innan den mekaniska återvinningsprocessen börjar. De ekon-
omiska incitamenten för manuella steg avseende glas är dock 
mycket låga.

I vår strävan att skapa en övergång till en mer cirkulär ekonomi 
började vi med att undersöka hur återvinningsbara våra hissar 
är idag. Vi skickade därför en komplett plattformshiss med 
kompletterande dörrar med ramar: en säkerhetsdörr och 
en  aluminiumdörr, till vår största återvinningspartner, Stena 
Recycling i Sverige.

Med största noggrannhet tog Liv Andersson, Circular Design 
Specialist på Stena Recycling, emot hissen och plockade isär 
den till minsta beståndsdel, utvärderade återvinningsbarhet, 
eventuella svårigheter att separera delar från varandra, vägde 
varje del och skrev en rapport.

Rapporten omfattar både den teoretiska återvinningsbarheten 
för varje komponent och den faktiska återvinningsbarheten, 
baserat på hur produkten skulle hanteras i återvinningssystemet 
idag. Det är viktigt att komma ihåg att återvinningsbarhet bara 
är en del i det cirkulära pusslet. Den här studien tar exempelvis 
inte hänsyn till materialets klimatpåverkan. Rapporten har dock 
bidragit till ökad medvetenhet inom företaget, identifierat förbät-
tringsområden och lett till viktiga diskussioner.

Den faktiska återvinningsbarheten beror på sex parametrar, 
varav materialvalet bara är en.

Teoretisk återvinningsbarhet

Siffrorna i diagrammet ovan är teoretiska och utgår ifrån att 100% av 
produkten går igenom processen. Plast, elastomerer, glas och mineralull 
återvinns inte i dagens process. Den höga nivån återvinningsbarhet är 
relaterad till det höga innehållet av stål och aluminium, vilket är mycket 
återvinningsbara material.

Den faktiska återvinningsbarheten beror på sex parametrar, varav 
materialvalet bara är en.

Hissen väger 600 kilo och diagrammet visar de ingående delarna i procent 
av totalvikten.

CASE:  
BASLINJEN FÖR ÅTERVINNING

Stål 73 %

Aluminium 15 %

Glas 7 %

Plast 1 %

Koppar 1 %

Batterier 1 %

Mässing 1 %

Gummir < 1 %

Omöjliga att ta isär < 1 %

Materialåtervinning 91 %

Energiutvinning 2 %

Deponi 7 %

MATERIALVAL
MATERIAL-

KOMBINATION
SAMMANSÄTT -

NINGSMETODER

ÅTERVINNINGS-
PROCESSER

ÅTERVINNINGS-
SYSTEM

BETEENDEN

KOMBINATION AV MATERIAL OCH SAMMANSÄTTNINGAR

Ju renare materialet är från början, desto renare blir det åter-
vunna materialet. Ett hinder för att aluminium ska återvinnas på 
rätt sätt är när det fästs ihop med en stålkomponent med skru-
var eller popnitar. Ett exempel är tvärstängerna i stål som fästs 
ihop med aluminium med popnitar. Under demonteringen finns 
det risk för att aluminium runt nitarna följer med i järnströmmen 
eftersom de inte lossnar ordentligt. Detta problem finns på flera 
ställen i hissen. 

Det är inte heller möjligt att separera mineralullen från 
ståldörren. Det enda sättet att återvinna mineralull idag är att 
skicka tillbaka det till tillverkaren som kan använda den vid pro-
duktion av ny ull. När den kapslas in i ståldörren kommer miner-
alullen att hamna i fragmenteringsanläggningen. Ullen hamnar då 
i en fraktion som kallas ’fines’ (finfraktion). En del kan eventuellt 
förbrännas och användas till värme, men det som finns kvar går 
till deponi. 

BETEENDEN

Återvinningsbarhet är en bra start, men hur säkerställer vi att 
hissarna återvinns? Det spelar egentligen ingen roll hur hög den 
teoretiska återvinningsbarheten är om delarna inte hanteras rätt 
när hissen tas ned. Återvinns de som de ska, eller slängs allt i 
blandad återvinning?

Utvärdering av studien och förslag. 

Källa och foto: Stena Recycling, Stena Nordic Recycling Center (SNRC).

SAMMANFATTNINGMaterial

Återvinningsbarhet
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När man tittar närmare på 

Cibes Lift Groups avfall är det 

en  fraktion som sticker ut från 

resten: trä från pallar. Här finns 

en myriad av storlekar, vikter och 

kvalitet – och stor potential. 

För standardpallen, den så kallade 
Europapallen som är 1200 x 800 millimeter, 
finns ett välfungerande återvinningssystem. 
De flesta pallarna som används på Cibes 
Lift Group är dock skräddarsydda för sin 
specifika uppgift. För vissa av dessa har 
Cibes Lift Group skrivit återvinningsavtal 
med leverantörerna, men inte för alla.

– Vi levererar ungefär 100 hissar i veckan 
från Gävle, vilket betyder att det är många 
pallar som kommer in, säger Anne-Lie 
Lindquist, Plant Controller på Cibes Lift AB i 
Gävle. Det mesta av förpackningsmaterialet 
går raka vägen till avfallshanteringen. 

Allt träavfall från Cibes Lift Group i Gävle 
går till förbränning. En del av avfallet går till 
en leverantör i närheten som använder pal-
lar som inte går att återvinna till uppvärmn-
ing av sina lokaler. Majoriteten av avfallet 
tas om hand av Stena Recycling.

Vissa leveranser kommer på pallar som 
är större än standard för att rymma så 
många komponenter som möjligt.

– I en första anblick kan det verka som 
en god idé, säger Lindquist, men lever-
anserna blir extremt tunga och behöver 
packas om. Dessutom är pallarna inte återv-
inningsbara, vilket gör att det både blir en 
fråga om arbetsmiljö, avfall, tid och pengar.

Att minska mängden avfall är en väsen-
tlig fråga både för Cibes Lift Group och 
för intressenterna. En av kunderna förk-
larade: "Vi utmanar våra leverantörer när 
de inte återanvänder eller återvinner sina 
förpackningar när de levererar produkter till 
oss. De ska ta med sig avfallet när de åker 
härifrån." 

MINSKA AVFALLET
En ambition för 2021 är att minska 
mängden träavfall. Till att börja med 
kommer vi att ta en diskussion med våra 
leverantörer: 
 – Vad kan vi göra tillsammans för att 

optimera transporterna och minska 
avfallet?

 – Kan vi skapa fler återvinningsprogram 
som vi båda kan tjäna på?

 – Kan vi öka andelen pallar som är desig-
nade för att återanvändas?

 – Är det möjligt att optimera materi-
alanvändningen med hjälp av större 
kvantiteter och färre order, men där vi 
ändå använder standardpall?

CASE:  
TRÄ – EN FRAKTION MED POTENTIAL

Avfall som skickas från 
Gävle varje år (kg)

290 411

Träavfall som skickas från 
Gävle varje år (kg)

139 850
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GRI INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GRI Standard Upplysning Sidhänvisning
Koppling till 
Agenda 2030

GRI 102: Generella upplysningar Organisationen

102-1 Organisationens namn 3

102-2 Aktiviteter, varumärkken, produkter och tjänster 3

102-3 Huvudkontorets plats 3

102-4 Länder där verksamhet bedrivs 3

102-5 Ägarstruktur och legal form 3

102-6 Marknader 3

102-7 Organisationens storlek 3

102-8 Information om anställda 3

102-9 Leverantörskedja 9

102-10 Betydande skillnader i organisationen och dess försörjningskedja 3

Strategi

102-14 vd-ordet 4

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder och uppförandekod 4,7

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 31

102-19 Delegeringsprocess för hållbarhetsansvar 21

102-20 Personer i företagsledningen med ansvar för hållbarhetsfrågor 21

102-21 Processer för samråd med intressenterna 11

102-22 Sammansättning av styrelse och utskott 31

102-23 Styrelsens ordförande
Peter Nilsson, Vd,   
Trelleborg AB

102-29 Identifiering och hantering av väsentliga hållbarhetsfrågor 12

102-31 Granskning av hanteringen av väsentliga frågor 12

102-32 Styrelsens roll i hållbarhetsredovisningen 21

Intressentrelationer

102-40 Intressentgrupper 11

102-41 Kollektivavtal 20

102-42 Identifiering och urfal av intressenter 11

102-43 Metoder för intressentinvolvering 11

102-44 Intressenternas väsentliga frågor 12

102-45 Enheter som inkluderas i redovisningen 8

102-46 Innehåll och avgränsningar 8,12

102-47 Väsentliga frågor 12

102-48 Korrigeringar från tidigare redovisning -

102-49 Förändringar i rapportering -

102-50 Rapporteringsperiod 2

102-51 Datum för senaste rapport 2

102-52 Rapporteringscykel 2

102-53 Kontaktuppgifter för hållbarhetsrapporten 2

102-54 Anspråk på att rapportera i enlighet med GRI-standarden 2

102-55 GRI-innehållsförteckning 28

102-56 Extern granskning 2
  

KOLDIOOXIDUTSLÄPP OCH CIRKULARITET

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 16,21

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin  21

GRI 305: Utsläpp 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp 16

305-2 Energi - indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp 16

305-3 Andra indirekta (Scope 3) växthusgasutsläpp 17

305-4 Intensitet för växthusgasutsläpp 17

305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Mäts för första året

305-6 Utsläpp av ozonförtunnande substanser (ODS) -

305-7 Kväveoxider (NOX), svaveloxider (SOX) och andra betydande luftut-
släpp

-

AVFALL

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 18

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin 21

GRI 306: Avfall 306-1 Avfallsproduktion och betydande avfallsrelaterade effekter 18

306-2 Hantering avväsentliga avfallsrelaterade effekter 21

306-3 Avfallsmängd 18

306-4 Avfall som härrör från bortskaffande 19

306-5 Avfall som avfallshanteras 19

SÄKERHET OCH HÄLSA

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 13

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin 21

GRI 403: Occupational Health 
and Safety

403-1 System för arbetsrelaterad hälsa och säkerhet -

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentutredning Riskhanteringssystem ska 
implementeras 2021

403-3 Företagshälsovård -

403-4 Medarbetardialoger, samråd och kommunikation om arbetsmiljö och 
säkerhet

Decentraliserat arbetssätt

403-5 Utbildning i arbetsrelaterad hälsa och säkerhet Finns i Sverige, ska imple-
menteras i Kina

 403-6 Främjande av arbetsrelaterad hälsa och säkerhet Decentraliserat arbetssätt

403-9 Arbetsrelaterade skador 13

MÅNGFALD OCH INKLUDERING

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 20

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin 21

GRI 405: Mångfald och jämlika 
möjligheter

405-1 Mångfald i styrelsen och bland anställda 20

JÄMSTÄLLDHET

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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ÄGARSKAP &
LEGAL FORM

*Cibes 
Holding AB,
Sweden

Cibes Lift 
Group AB,

Sweden

Aesy Liften 
België BV 6) 

Belgium

Aesy 
Liften BV 

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Vastgoed BV

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Iberica S.L

Spain

Cibes Lift 
Deutschland 

GmbH,
Germany

Cibes Lift 
France SASU

France

Aratal 
Attractive 
Mobility

(AAM) SAS 2)

France

Cibes Lift 
MENA

DWC LLC
 UAE 1)

GS-Aufzüge 
Cibes GmbH

Austria 

Cibes Lift AB 
Jiaxing 

Company Ltd
China

Cibes Lift 
Norge AS
Norway

Cibes Amslift
OY

Finland

Cibes Lift 
UK Ltd, 

UK

Axess 4 
All Ltd

UK

Titan Elevators 
Limited

UK

Cibes Real 
Property AB, 

Sweden

Cibes Lift 
US Inc

USA

Cibes Lift AB 
Shanghai 

Company Ltd 
China

Platform Lift 
Solutions Ltd

UK

Home 
Elevation Lift 

Ltd
UK

Cibes Lift 
Vietnam 
Co Ltd
Vietnam

Cibes Lift 
(Thailand) 

Co Ltd 
Thailand 3)

Cibes Lift 
Indonesia 
Indonesia 4)

1) 75% Ägarskap, 75% Kontroll   
2) 49% Ägarskap, 49% Kontroll     
3) 49% Ägarskap, 100% Kontroll     
4) 67% Ägarskap, 100% Kontroll    
5) 99,99% Ägarskap, 100% Kontroll  
6) 99.9% Ägarskap Cibes Lift Group AB 
   och 0.1% Ägarskap Cibes Lift AB 
7) 99% Cibes Lift Group AB 
    and 1% Cibes Lift AB        

Cibes Lift AB 
Sweden

Cibes Kalea 
Sverige AB

Sweden

RH Tekniikka 
OY

Finland

Cibes Lift 
Asia Ltd, 

Hong Kong

Cibes Lift India 
Pvt Ltd
India 7) 

Cibes Lift 
Philippines Inc 

Philippines 5)

 

Cibes Lift 
International 

AB,
Sweden

ETIK

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 14

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin 21

GRI 205: Anti-korruption 205-1 Verksamheter som granskats för risker relaterade till korruption -

205-2 Kommunikation och utbildning om policies och procedurer för anti-kor-
ruption

19

205-3 Bekräftade incidenter av korruption där åtgärder vidtagits -

GRI 307: Miljömässig efterlevnad 307-1 Bristande efterlevnad av miljölagar och förordningar -

GRI 406: Icke-diskriminering 406-1 Incidenter av diskriminering där korrigerande åtgärder är vidtagna -

GRI 407: Föreningsfrihet och kollek-
tiva förhandlingar

407-1 Verksamheter och leverantörer där föreningsfrihet och kollektivavtal 
kan äventyras

20

GRI 408: Barnarbete 408-1 Verskamheter och leverantörer med betydande risk för barnarbete 14,15

GRI 409: Tvångsarbete 409-1 Verksamheter och leverantörer med betydande risk för tvångsarbete 14,15

GRI 412: Mänskliga rättigheter
412-1 Verksamheter som har granskats avseende mänskliga rättigheter eller 
konsekvensbedömningar

-

412-2 Utbildning av anställda i policies för mänskliga rättigheter 19

GRI 418: Kundintegritet
418-1 Motiverade klagomål angående kränkning av kunders integritet och 
förlust av kunddata

-

GRI 419: Socioeconomisk 
 efterlevnad

419-1 Bristande efterlevnad av lagar och förordningar inom det sociala och 
ekonomiska området

Visselblåsarfunktion ska 
implementeras 2021

TYDLIGA KRAV PÅ LEVERANTÖRER

GRI 103: Styrningsstrategi 103-1 Förklaring av den väsentliga frågan och dess avgränsningar 15

103-2 Styrningsstrategi och dess komponenter 21

103-3 Utvärdering av styrningsstrategin 21

GRI 308: Miljömässig utvärdering av 
leverantörer

308-1 Nya leverantörer som utvärderats enligt miljömässiga kriterier
Utvärdering av granskning-
ar under 2021

GRI 414: Social utvärdering av 
leverantörer

414-1 Nya leverantörer som utvärderats enligt sociala kriterier
Utvärdering av granskning-
ar under 2021

414-2 Negativa sociala effekter i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder -

GRI INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Cibes Holding regleras av den svenska aktiebolagsla-
gen. Dess högsta styrningsorgan är därmed årsstäm-
man, där bolagets styrelse väljs. Vår nuvarande 
styrelse består av fem ledamöter. Styrelsen har det 
övergripande ansvaret för företagets organisation och 
ledning. Den fastställer strategier och mål och beslutar 
bland annat om större investeringar, förvärv och av -

yttringar av verksamheten. 

BOLAGSSTYRNING

Styrelsens ordförande leder styrelsens 
arbete och övervakar kontinuerligt 
bolagets verksamhet i dialog med VD 
och ser till att övriga styrelseledamöter 
är välinformerade för att säkerställa ett 
effektivt styrelsearbete. Ordföranden 
leder utvärderingen av styrelsens och 
verkställande direktörens arbete och 
representerar företaget i ägarfrågor.

Cibes Holdings VD och koncernchef 
är ansvarig för och hanterar den dagliga 
styrningen av koncernen tillsammans 
med Cibes Executive Management Team, 
bestående av VD, CFO, Vice President 
Business Support, Sustainability 
Director, två Produktenhetsdirektörer, 
Försäljningsdirektör, Marketing & After 
Sales Director, Product Management & 
Modularization Director och två Sales 
Area Vice Presidents.

Verksamheten på Cibes Holding är 
decentraliserad och de globala enheterna 
drivs av dotterbolagens styrelser. De 
har delegerat ansvaret för att driva och 
utveckla sina respektive företag genom 
uppsatta mål och strategier, vilket följs 
upp i avstämningsmöten varannan månad.

De globala enheterna styrs av dotter-
bolagets styrelse.

ÄGARSKAP &
LEGAL FORM

*Cibes 
Holding AB,
Sweden

Cibes Lift 
Group AB,

Sweden

Aesy Liften 
België BV 6) 

Belgium

Aesy 
Liften BV 

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Vastgoed BV

The 
Netherlands

Cibes Lift 
Iberica S.L

Spain

Cibes Lift 
Deutschland 

GmbH,
Germany

Cibes Lift 
France SASU

France

Aratal 
Attractive 
Mobility

(AAM) SAS 2)

France

Cibes Lift 
MENA

DWC LLC
 UAE 1)

GS-Aufzüge 
Cibes GmbH

Austria 

Cibes Lift AB 
Jiaxing 

Company Ltd
China

Cibes Lift 
Norge AS
Norway

Cibes Amslift
OY

Finland

Cibes Lift 
UK Ltd, 

UK

Axess 4 
All Ltd

UK

Titan Elevators 
Limited

UK

Cibes Real 
Property AB, 

Sweden

Cibes Lift 
US Inc

USA

Cibes Lift AB 
Shanghai 

Company Ltd 
China

Platform Lift 
Solutions Ltd

UK

Home 
Elevation Lift 

Ltd
UK

Cibes Lift 
Vietnam 
Co Ltd
Vietnam

Cibes Lift 
(Thailand) 

Co Ltd 
Thailand 3)

Cibes Lift 
Indonesia 
Indonesia 4)

1) 75% Ägarskap, 75% Kontroll   
2) 49% Ägarskap, 49% Kontroll     
3) 49% Ägarskap, 100% Kontroll     
4) 67% Ägarskap, 100% Kontroll    
5) 99,99% Ägarskap, 100% Kontroll  
6) 99.9% Ägarskap Cibes Lift Group AB 
   och 0.1% Ägarskap Cibes Lift AB 
7) 99% Cibes Lift Group AB 
    and 1% Cibes Lift AB        

Cibes Lift AB 
Sweden

Cibes Kalea 
Sverige AB

Sweden

RH Tekniikka 
OY

Finland

Cibes Lift 
Asia Ltd, 

Hong Kong

Cibes Lift India 
Pvt Ltd
India 7) 

Cibes Lift 
Philippines Inc 

Philippines 5)

 

Cibes Lift 
International 

AB,
Sweden
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