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BREV FRÅN VD:N

Kära läsare, 
Tack för att du tar dig tid att lära känna ROL 
och vår resa mot en mer hållbar framtid. I 
årets rapport fokuserar vi på förbättringar-
na av vår organisation, fortsatta investe-
ringar i vår framtid och viktiga initiativ som 
bättre förbereder oss för de utmaningar 
som väntar.

Med tanke på den globala pandemin var 
2020 ett år som ingen kommer att glömma. 
Det var ett år av stress, svårigheter och för-
ödande förlust för många. Året förändrade 
också mönster i arbete och liv och skapa-
de nya möjligheter att tänka om angående 
hur vi använder utrymmen. Oavsett om 
utrymmet är hemma eller på kontoret, be-
finner	sig	ROL	vid	skärningspunkten	mellan	
dessa förändringar. Eftersom företag har 
omvärderat vad kontoret och arbetsytorna 
betyder för dem och deras anställda har vi 
sett ett ökat intresse för våra ergonomiska 
skrivbord	och	RIO,	ROL	Intelligent	Office.	Vi	
ser fram emot att se hur vi fortsatt kan bidra 
till säkra och stimulerande arbetsytor under 
2021. 

Under 2020 lanserade vi vår nya organisa-
tionsstruktur som vi kallar "One ROL." Som 
One ROL fokuserar vi på en tydlig vision för 
att möjliggöra inspirerande och integrerade 
miljöer där vi bor, arbetar, handlar och um-
gås. Detta bygger på det rika arvet och de 
olika	 kompetenserna	 som	finns	 i	 vår	 före-
tagsgrupp, samtidigt som det förenar vårt 
kollektiva arbete kring gemensamma mål. 

Jag är också stolt över att säga att under 
2020	definierade	vi	vår	nya	hållbarhetsstra-
tegi. Strategin bygger på en omfattande 
väsentlighetsanalys och en hållbarhetsbe-
dömning	 som	 tillsammans	 definierar	 vad	
som är viktigast både för ROL och för våra 
intressenter när det gäller vår förvaltnings-
metod. Hållbarhetsstrategin kommer att 
vägleda oss i vår ambition att bli en av de 
mest hållbara aktörerna i vår sektor – med 
start i driften av försörjningskedjan. 

Idag ökar initiativen relaterade till hållbarhet 
och cirkularitet – för produkter, tjänster och 
den byggda miljön. Som ett resultat tar våra 
kunder en djupare titt på värdekedjan för att 
förstå hur deras leverantörer hanterar resur-

ser, effekter och risker. De överväger återan-
vändning, reparation och återvinning som 
alternativ. Detta har lett till en breddning av 
totalkostnaderna för de ägandeberäkningar 
som driver innovation inom material, för-
packning, montering och affärsmodeller. 

Att skapa hållbara försörjningskedjor är ett 
strategiskt utvecklingsområde för ROL och 
vi är fortfarande fokuserade på att vara den 
utvalda innovativa partnern för de företag 
som delar dessa värderingar. När vi går in 
i 2021 ser vi fram emot att verkställa fyra 
andra prioriteringar:

Att främja vår hållbarhetspraxis i försörj-
ningskedjan.

Att förstå och marknadsföra ROL:s rykte 
som en säker arbetsplats för alla våra an-
ställda, över hela vårt operativa fotavtryck.

Att	identifiera	och	definiera	vår	plats	inom	
den cirkulära ekonomin. 

Att undersöka möjligheter till samarbete 
med kunder och partners för att testa olika 
cirkularitetsåtgärder. Till exempel kommer 
vi att använda en intelligent tillverkningspro-
gramvara vid våra anläggningar i Sverige 
för att få en djupgående förståelse för vår 
användning av energi och resurser. Detta 
gör det möjligt för oss att rationalisera vår 
tillverkningsprocess och göra förbättringar 
vid behov. 

På ROL vet vi att hållbarhet är en pågående 
process. Vi har fortfarande mycket kvar att 
lära oss, och vi ser fram emot att göra det. 
I resten av denna rapport beskriver vi spe-
cifika	 förändringar,	 mätvärden	 och	 andra	
initiativ för att hjälpa våra intressenter och 
partners att få en djupare förståelse för vår 
väg mot att skapa en mer hållbar framtid.

Tack för att du följer med oss på den här 
resan. 
Vänliga hälsningar,

Rod Walker
VD – ROL

Rod Walker
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  PRODUKTGRUPPER | 5  NETTOOMSÄTTNING | 1 584 MSEK

  SKULD | 465 MSEK   EGET KAPITAL | 380 MSEK

DETTA ÄR ROL
ROL grundades av Kaj Hjelm i Jönköping, Sverige 1985, och det är 
fortfarande ett familjeägt företag. Företaget fokuserade till en bör-
jan på projektledning och nyckelfärdiga lösningar för detaljhandels-
miljöer, men utvecklade inom kort sin första tillverkningsplats, vilket  
ledde till konkurrensfördelar och ett växande team av specialister 
inom	tillverkning,	teknik	och	produktutveckling.	Dessa		styrkor	finns	
kvar än idag, vilket gör det möjligt för ROL att arbeta och konkurrera 
globalt, och erbjuda tjänster till några av de bäst drivna företagen på 
de marknader vi fokuserar på. 

Idag är vårt uppdrag att utveckla och leverera produkter och tjäns-
ter som skapar inspirerande och integrerade miljöer där vi bor, ar-
betar, handlar och umgås. Detta uppdrag stöds av en internationell 
plattform och levereras genom våra affärsområden, som beskrivs 
här. Den internationella plattformen består av fyra tillverknings- och 
monteringsanläggningar, ett centralt hanterat resurshanteringssys-
tem för företag, ett nätverk av regionala kontor och 890 anställda 
i 9 länder.

Denna rapport har upprättats i enlighet med  årsredovisningslagen. 
Data har samlats in från våra huvudsakliga verksamhetsländer: 
Kina, Litauen, Sverige och USA. För att förstå vår globala närvaro, 
se världskartan.
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VI ÄR 
ONE ROL
År 2020 genomgick ROL den mest omfattande förändringen av 
sin organisationsstruktur hittills. Omstruktureringen syftade till att 
 framtidssäkra vår verksamhet och effektivisera vårt hållbarhetsar-
bete. Under hela vår tillväxtresa har vi fulländat vårt produkt- och 
tjänsteerbjudande och skapat inspirerande och integrerade miljö-
er där vi bor, arbetar, handlar och umgås. I en ständigt föränderlig 
värld med ökad digitalisering, störande flöden i värdekedjan och 
mer krävande hållbarhetsförväntningar från intressenter, såg vi ett 
behov av att förena alla erfarenheter, färdigheter och kapacitet i 
våra affärsområden för att skapa det vi kallar "One ROL."

One ROL är centrerad kring fyra kvadranter, som visas i bilden till 
höger. Mandat, ansvar och kapacitet har  förtydligats och tilldelats 
respektive kvadrant. Implementeringen  pågår fortfarande och lan-
seringen kommer att fortsätta under 2021. Med våra 13 hållbar-
hetsfrågor (sidan 14), hållbarhetsstrategin (sidan 19) och visionen 
för 2025 (sidan 19) är vi väl rustade för att ta oss an de utmaningar, 
möjligheter och ansvar som ligger framför oss – som One ROL.
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ROL UPPFÖ-
RANDEKOD
Vår uppförandekod fastställer grunderna för att arbeta på ROL, oav-
sett var eller vem du är. Den gäller för alla anställda och ROL-re-
presentanter. Uppförandekoden bygger på de tio principerna i FN:s 
Global Compact och beskriver vår vård och omsorg om miljön, vår 
respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, samt vårt 
engagemang för att bekämpa korruption och oetiska affärsmeto-
der i alla dess former (se avsnittet om hur vi arbetar med hållbarhet 
i distributionskedjan för mer information). Alla ROL-anställda, led-
ningen och styrelseledamöterna förväntas ha förstått och under-
tecknat uppförandekoden och ska alltid upprätthålla den. Under 
2020 reviderade vi uppförandekoden med stöd av en specialistkon-
sult för hållbarhet och uppdaterade den för att den skulle vara i linje 
med de ytterligare hållbarhetskrav som våra kunder uttryckte. Ett 
mål när vi går vidare är att erbjuda utbildning om vår uppförandekod 
till alla anställda, så att alla anställda förstår vad det innebär att re-
presentera ROL. Brott mot vår uppförandekod, till exempel korrup-
tion, kan rapporteras anonymt via vår whistleblower-mekanism. År 
2020 hade vi inga bekräftade fall av korruption.
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VÄSENTLIG-
HETSANALYS 

På ROL är vi fast beslutna att vara en sann 
förvaltare av hållbarhet. Därför förstår vi be-
hovet av att stärka våra insatser till förmån 
för vårt företag, vår miljö och våra intressen-
ter.

Under 2020 samarbetade vi med en expert-
konsult för hållbarhet, för att genomföra en 
grundlig väsentlighetsanalys vars mål var att:

Samla direkta insikter från interna och ex-
terna intressentgrupper om de hållbarhets-
frågor som de påverkas mest av.

Identifiera	 prioriterade	 hållbarhetsområden	
som ROL bör rikta resurser till för ytterligare 
framsteg. 

Främja pålitliga och transparenta förbindel-
ser med berörda parter i förhållande till ROL:s 
hållbarhetsarbete.

Intressentgrupperna	 identifierades	 enligt	
AA1000 Stakeholder Engagement Standard 
(AA1000SES). För att nå så många intressen-
ter som möjligt använde vi en hybridstrategi 
med onlineundersökningar, semistrukturera-
de intervjuer och en fokusgruppdiskussion. 
Intressentgrupperna, formerna av involvering 
och de viktigaste frågorna presenteras i ta-
bell 1. 

Under väsentlighetsanalysen granskade in-
tressenterna 21 olika hållbarhetsfrågor. De 
ombads att prioritera hållbarhetsfrågorna och 
granska de risker och möjligheter som hör till 

varje fråga. Efter att ha slutfört dialogerna med 
intressenterna jämförde vi resultaten med re-
sultaten av hållbarhetsriskbedömningen och 
en marknadsintelligensanalys med fokus på 
hållbarhet. De 21 frågorna konsoliderades till 
13. 

De 13 prioriterade hållbarhetsfrågorna har 
utvärderats utifrån ett dubbelt väsentlighets-
perspektiv, som beaktar: 1.) hur företaget 
påverkar sin omgivning, och 2.) den faktiska 
och/eller potentiella inverkan som hållbarhet 
kan ha på affärsframgångar. De prioriterade 
frågorna för hållbarhet presenterades och 
diskuterades vid en ledningsworkshop för 
att säkerställa att de överensstämde med de 
övergripande affärsprioriteringarna. 

Två viktiga budskap framgick från intressent-
dialogerna. För det första blev det omedelbart 
tydligt att det fanns en enad uppskattning av 
vårt engagemang för hållbarhet, särskilt när 
vi inledde väsentlighetsanalysen och fråga-
de våra intressenter vad som var viktigt för 
dem. Med vissa intressenter, som våra kun-
der, arbetar vi ständigt med hållbarhetsfrågor 
eftersom det är en förutsättning för att göra 
affärer med dem. För det andra, är det avgö-
rande att möjliggöra en omfattande analys. 
Aspekter som internetinfrastruktur, tillgång 
till datorer och/eller smartphones och språk 
är alla faktorer som påverkar deltagandegra-
den. Framöver kommer vi att noga överväga 
hur vi ytterligare kan öka vår räckvidd och 
svarsfrekvens för framtida väsentlighetsbe-
dömningar. 

TABELL 1: INTRESSENTDIALOGER

- Attrahera, behålla och utveckla medarbetare
- Energieffektivitet vid tillverkning 
- Hållbarhet och kvalitetsledning inom tillverkning
- Hantering av avfall och resurser i tillverkningen
- Säkra arbetsplatser med rättvisa arbetsförhållanden

- Minskade utsläpp av CO2 vid tillverkning
- Transparent kommunikation, marknadsföring och rapportering
- Säkra arbetsplatser med rättvisa arbetsförhållanden
- Säkra, ergonomiska och högkvalitativa produkter
- Inget barnarbete eller tvångsarbete

- Inköp av miljövänliga och socialt ansvarsfulla material
- Effektiv och hållbar hantering av försörjningskedjan
- Energieffektivitet vid tillverkning
- Hantering av avfall och resurser i tillverkningen
- Cirkulära produkter och tjänster

- Inköp av miljövänliga och socialt ansvarsfulla material
- Hållbarhetsstrategi och ledning
- Säkra, ergonomiska och högkvalitativa produkter

- Effektiv och hållbar hantering av försörjningskedjan
- Inköp av miljövänliga och socialt ansvarsfulla material
- Cirkulära produkter och tjänster
- Hållbarhetsstrategi och ledning

- Säkra, ergonomiska och högkvalitativa produkter 
- Effektiv och hållbar hantering av försörjningskedjan
- Cirkulära produkter och tjänster
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LEDA 
01 |  Effektiv och hållbar hantering av försörjningskedjan

02 |  Smarta lösningar som påverkar hållbart beteende och möjliggör en mer 
effektiv förvaltning av resurser

03 | Hälsosam och säker arbetsplats med rättvisa arbetsförhållanden

UTVECKLA OCH PÅSKYNDA 
04 |  Säkra och ergonomiska produkter med överlägsen kvalitet och cirkulär design

05 | Effektiva system för hantering av hållbarhet och kvalitet i vår tillverkning

06 |  Attrahera, behålla och utveckla medarbetare

07 |  Främja jämställdhet, mångfald och inkludering

08 |  Kundens integritet och datasäkerhet

09 |  Låga koldioxidutsläpp och energieffektiv tillverkning

10 |   Transparent kommunikation, marknadsföring och rapportering

HANTERA OCH ÖVERVAKA 
11 |  Kontor, transporter och affärsresor med låg klimatpåverkan

12 |  Motverka korruption i alla dess former

13 | Partnerskap för hållbar utveckling

ROL 13 
HÅLL BARHETS- 
FRÅGOR
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ATT FÖRSTÅ 
RISKLANDSKAPET 
FÖR HÅLLBARHET
Under 2020 genomförde vi en riskbedömning för att höja vår förstå-
else för det hållbarhetsrisklandskap som branschen och miljön vi 
arbetar med står inför. Under utvärderingen bedömde vi totalt 168 
interna och externa risker – allt från globala  makrohållbarhetsrisker 
till	sektors-	och	landsspecifika	risker	–	och	hur	dessa	risker	potenti-
ellt kan påverka ROL:s förmåga att arbeta på ett  hållbart sätt. 

Bedömningen visade att de viktigaste hållbarhetsriskerna som ROL 
står inför är de som är förknippade med hantering av försörjnings-
kedjor och tillverkningsprocesser. I vår försörjningskedja måste vi 
samarbeta med våra leverantörer och underleverantörer för att för-
hindra alla former av barnarbete, korruption och felaktig miljöhan-
tering, samt för att skydda de anställdas mänskliga rättigheter och 
arbetsmiljöbehov. När det gäller korruption ser vi att riskerna och 
utmaningarna	 varierar	 beroende	 på	 var	 i	 världen	 vi	 befinner	 oss,	
och på situationen. Vi arbetar redan proaktivt för att förhindra kor-
ruption i vår upphandlings- och inköpsprocess, och vi kommer att 
undersöka hur vi bäst kan förse alla anställda med rätt verktyg för 
att	identifiera	och	motverka	korruption	i	alla	dess	former.	

Vidare erkänner vi klimatförändringarna som ett av de största ho-
ten mot mänskligheten och den globala ekonomin. Som ett resultat 
erkänner vi också behovet av att mildra vårt direkta och indirekta 
bidrag till klimatförändringarna och mer effektivt hantera de risker 
som vårt företag står inför på grund av klimatförändringar. Vi måste 
till exempel överväga hur extrema väderhändelser kan störa vår för-
sörjningskedja och  tillverkningsmetoder. Dessutom måste vi förstå 
hur nya regler som syftar till att begränsa klimatförändringarna gör 
det dyrare att arbeta med icke-förnyelsebara material och energi 
under tillverkningsprocessen och skapa nya sätt att mildra  dessa 
 effekter på lång sikt, till fördel för alla intressenter och för  miljön.
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ATT DEFINIERA 
EN HÅLLBAR-
HETSSTRATEGI
Utvecklingen av ROL:s nya hållbarhetsstrategi slutfördes 2020. 
Strategin bygger på den grund som kom från vår väsentlighetsa-
nalys och innehåller organisationens mest väsentliga hållbarhets-
risker. Hållbarhetsstrategin kommer också att hjälpa oss att nå vår 
vision 2025, där: 

 ROL är ett globalt företag som erbjuder en rad produkter och 
tjänster som möjliggör inspirerande och integrerade miljöer där vi 
bor, arbetar, handlar och umgås.

 ROL integrerar dessa produkter och tjänster med en molnbaserad 
plattform som använder data och analys för att förbättra design 
och beslutsfattande.

 ROL skapar nya möjligheter för hållbara och cirkulära miljöer i 
samarbete med våra kunder och partners.

 ROL är en ansvarsfull företagsmedborgare som stöder starka 
värderingar, en mångsidig och inkluderande arbetskraft, etiska re-
lationer i distributionskedjan och hållbara metoder under hela till-
verkningsprocessen. 

Vi har genomfört en detaljerad kartläggning av hur vårt företag kan 
bidra till 2030-agendan för hållbar utveckling och de globala håll-
barhetsmål som är mest relevanta för vår verksamhet. Under 2021 
fortsätter	vi	att	arbeta	med	att	identifiera	de	möjliga	åtgärder	vi	kan	
vidta för att nå dessa mål och kommer att kommunicera vår plan 
när den är redo. 

Under 2021 kommer vi att påskynda vårt arbete med att kommuni-
cera och genomföra hållbarhetsstrategin, både internt och externt. 
Transparent kommunikation och marknadsföring är en prioritet för 
oss och vi kommer att fortsätta att arbeta för att förse våra intres-
senter med den information de värdesätter. Vår hållbarhetsrapport 
är en del av den processen. Vårt mål är att se till att alla ROL-intres-
senter är medvetna om vårt hållbarhetsuppdrag, våra mål och vårt 
arbete när vi går vidare.
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VÅRA ANSTÄLLDA 
DEFINIERAR 
FÖRETAGET
När vi fortsätter vår resa mot att bli One ROL kommer vi att fort-
sätta prioritera våra mest värdefulla tillgångar: våra anställda. Våra 
teammedlemmar har kompetensen, drivkraften och kunskapen 
som gör ROL till det företag det är idag. För att fortsätta inspirera 
våra anställda och stimulera tillväxt inom ROL ligger det i vårt dju-
paste intresse att:

 Bibehålla säkra och hälsosamma arbetsplatser där anställda och 
arbetstagare arbetar under rättvisa arbetsförhållanden.

 Attrahera och behålla de bästa kandidaterna för de rätta möjlig-
heterna, genom att kontinuerligt utveckla personalens kompetens-
uppsättningar. 

 Främja jämlikhet, mångfald och inkludering genom att kontinuer-
ligt utvärdera hur vi kan införliva dessa principer i vår rekryterings-
metod. 

Som ett svenskt företag med anläggningar i många länder styrs 
vi av vår uppförandekod och lokala arbetsmiljöriktlinjer. Vårt dagli-
ga arbete styrs också av vår whistleblower-politik, mångfalds- och 
jämställdhetspolitik och antidiskrimineringspolitik, som uppdatera-
des 2020. Under de kommande åren kommer vi att investera i att 
granska alla lokalt utvecklade riktlinjer och implementera policyer 
för att säkerställa anpassning till vår hållbarhetsstrategi.

TABELL 2: MÅNGFALD
MÅNGFALD EFTER KÖN OCH ÅLDER (%)

Anställningskategori < 30 år 30–50 år Män > 50Kvinnor

Handledare

*Uppgifterna representerar våra verksamheter i Kina, Litauen, Sverige och USA. 
För kommunikationsändamål har siffrorna avrundats för att nå 100 %.

4 % 83 %67 % 13 %33 %

Anställda

Ledningsgrupp

Styrelsen

25 % 54 %70 % 21 %30 %

0 % 25 %

0 % 40 %

100 % 75 %

60 % 60 %

0 %

40 %

Chefer 2 % 65 %84 % 33 %16 %
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TABELL 3: ANSTÄLLDA 
FÖRDELAT PÅ ANSTÄLLNINGSAVTAL OCH REGION.

Totalt 8838890

Region Tillfälligt anställdaFast anställda Totalt antal

Sverige

Italien

Slovakien

*Det totala antalet i denna tabell, 890 anställda, inkluderar alla anställda i alla 
verksamhetsländer. Fördelningen av fasta och tillfälligt anställda står för våra 
huvudsakliga verksamhetsländer: Kina, Litauen, Sverige och USA (totalt 846).

0182182

21

1

USA

Nederländerna 

Storbritannien

Kina

Danmark

36164

6

13

06767

1

Litauen

Tyskland

5528533

2

*Alla siffror hänvisar till antal anställda, (Head Count – HC).

TABELL 4: ANSTÄLLDA 
FÖRDELAT PÅ ANSTÄLLNINGSAVTAL, ANSTÄLLNINGSTYP OCH KÖN

Totalt 595251846

Anställningsavtal MänKvinnorTotalt antal

Heltid

*Siffror angående personal anges i antal anställda (Head Count – HC) och redovi-
sar de anställda i Kina, Litauen, Sverige och USA. Fördelningen mellan 102 och 8 i 
återstående länder är för närvarande inte tillgänglig. 

591249840

Deltid

Fasta tjänster

426

591247838

Tillfälliga tjänster 448

TABELL 5: ANSTÄLLDA 
NYANSTÄLLNINGAR OCH PERSONALOMSÄTTNING EFTER KÖN, ÅLDER OCH REGION 

Totalt 16 %137 20 %173

Anställd 
omsättning (%)

Anställd 
omsättning HC

Nyanställda 
(%)

Nyanställda 
HC

< 30 år

Litauen

USA

*Nyanställningar och personalomsättning har beräknats på det totala antalet 
av 846 anställda i Kina, Litauen, Sverige och USA. 

7 %56

9 %77

4 %31

9 %80

15 %126

1 %11

30–50 år 

Sverige

Kvinnor

> 50 år

7 %57

2 %19

9 %74

3 %23

3 %22

3 %24

6 %54

2 %19

Män

Kina

14 %115

1 %10

14 %119

2 %13
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TOTALT ANTAL ARBETSRELATERADE NOTERBARA 

SKADOR | 18

*Vi har inte haft några dödsfall eller skador med svåra konsekvenser under 
år 2020. De huvudsakliga typerna av arbetsrelaterade skador är mindre 
skärskador och skador som orsakas av att snubbla och falla.

ATT BIBEHÅLLA 
SÄKRA 
ARBETSPLATSER
Olyckor eller incidenter på arbetsplatsen är en betydande risk i alla 
tillverkningsföretag . Som ett resultat av detta är vi fokuserade på 
att införa systematiska arbetsmiljöprocedurer i alla våra anlägg-
ningar	 för	 att	 minska	 vår	 totala	 riskexponering.	 Vi	 intensifierar	
ansträngningarna för att effektivisera detta arbete genom att sä-
kerställa att all verksamhet är förenlig med nationell lagstiftning 
och alla ROL-riktlinjer. Vi har implementerat arbetshälso- och led-
ningssystem (OHS) vid alla våra anläggningar, vilket har gjorts på 
grund av lagkrav i Kina (olika arbetslagar i Folkrepubliken Kina), 
Sverige (AML) och i USA (OSHA, MIOSHA och LARA). Litauen blev 
ISO45001-certifierat	2020,	en	implementering	som	drivs	av	vårt	en-
gagemang för systematiska OHS-processer. OHS-systemen täcker 
alla anställda och arbetare utom i USA, där arbetare täcks av sina 
respektive arbetsgivare. 

Alla platser utövar systematiska processer för riskbedömning, som 
att involvera representanter för säkerhetskommittéer, hålla månat-
liga hälso- och säkerhetsgranskningar och genomföra interna re-
visioner av ledningssystemet. Anställda kan rapportera yrkesrisker 
genom en anonym whistleblower-mekanism som hanteras av en 
tredje part, muntligt eller på vissa platser, via en brevlåda. Våra an-
ställda skyddas mot repressalier genom vår whistleblower-policy 
och i vissa fall genom nationell lagstiftning. När brister i arbetshäl-
sa och säkerhet påträffas kommer orsaken att undersökas nog-
grant och dokumenteras. Incidentrapporter skrivs av arbetstaga-
ren tillsammans med dennes chef och säkerhetsrepresentanten. 
Undersökningen kan i slutändan leda till förändringar i rutiner och 
processer för att säkerställa att arbetstagarnas hälsa och säkerhet 
alltid är skyddad. Alla våra anställda har rätt att avlägsna sig från 
arbetssituationer som de tror kan orsaka skada eller ohälsa, och 
vi kommer att rikta resurser för att förtydliga detta i våra lokala ar-
betsmiljöriktlinjer. 

Vi kan bara kontrollera hur arbetshälsa och säkerhet hanteras i vår 
egen verksamhet. När det gäller situationer där vi inte kan kontroll-
era arbetet eller arbetsplatsen uttrycker vi tydliga krav i vår uppfö-
randekod för leverantörer. För mer information om hur vi verkställer 
och följer upp det, se 33.
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FRÄMJA AR-
BETSPLATSENS 
SÄKERHET
Arbetsplatssäkerhet handlar lika mycket om de psykosociala as-
pekterna som de fysiska. Våra anställda ska känna sig säkra och 
uppskattade på jobbet, skyddade från alla former av diskriminering. 
Vår antidiskrimineringspolitik inkluderar de sju skyddade diskrimi-
neringsgrunderna som anges i svensk lagstiftning. 

Vårt mål är att fortsätta utveckla våra anställdas kompetenser 
genom att erbjuda utbildning för att stärka arbetsmiljöpraktiken 
vid alla ROL-anläggningar. Utbildningens omfattning och karaktär 
skiljer sig från land till land beroende på kraven på anläggningen 
och eventuell nationell lagstiftning. Till exempel får USA-baserade 
anställda utbildning om nödåtgärder, räddningspersonal, grund-
läggande 6S-information, personlig skyddsutrustning, hörselskydd, 
brandevakuering, tornadoskydd, första hjälpen, säkerhetsdatablad, 
ergonomi	och	avdelnings-specifika	faror.	Utöver	dessa	möjligheter	
finns	det	flera	säkerhetsutbildningar	för	gaffeltruckförare,	truckföra-
re och bullerföroreningsstandarder. Utbildningen upprepas årligen, 
liksom brandövningar. Anställda har tillgång till första hjälpen-kit 
och nödutgångarna är aldrig blockerade. Passande skyddsutrust-
ning krävs alltid i en sådan miljö.

 INGA INCIDENTER AV DISKRIMINERING REGISTRERADES 2020.
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TABELL 6: ANTAL ANSTÄLLDA SOM FÅTT PRESTATIONS- 
OCH KARRIÄRUTVECKLINGSUTVÄRDERINGAR

Anställningsavtal MänKvinnorTotal

Anställda

*Uppgifterna täcker Kina, Litauen, Sverige och USA.

406202608

Chefer 19322

Arbetsledare 13720

STÖDJA DE  
ANSTÄLLDAS 
VÄLBEFINNANDE
När	 det	 gäller	 kollektivavtal	 förstår	 vi	 att	 det	 finns	 skillnader	 i	 lo-
kala system och försöker göra vad vi kan för att komplettera det 
som	redan	finns	på	plats.	Alla	våra	anställda	(100	%)	omfattas	av	
kollektivavtal i Sverige. I Kina omfattas alla anställda (100 %) av 
fackföreningens	kollektivavtal.	Det	finns	inga	kollektivavtal	i	Litauen	
och USA, men vi försöker spegla den högsta arbetsstandarden och 
förmånerna för anställda. 

Företagshälsovårdstjänster erbjuds av avtalade tredje parter och i 
vissa fall av utbildad intern personal. Dessa tjänster involverar oli-
ka komponenter beroende på land. I Kina genomförs till exempel 
årliga företagshälsoundersökningar, medan företagshälsovården 
i Sverige inkluderar förebyggande vård. I Sverige erbjuder vi dess-
utom hälsotillägg till våra anställda, och i USA får våra anställda 
ett bidrag till medicinska, tandvårds- och synförsäkringar. Alla an-
ställda har rätt till årliga prestationsrelaterade utvärderingar. Däre-
mot genomfördes inga prestationsutvärderingar i Sverige 2020 på 
grund av pandemin. Prestationsutvärderingarna i Sverige kommer 
att återinföras och utföras i början av 2021.
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HÅLL BARHET I FÖR-
SÖRJNINGSKEDJAN
På ROL arbetar vi nära våra leverantörer för 
att säkerställa att de säkraste materialen och 
komponenterna av högsta kvalitet används 
i tillverkningen av våra produkter. Vi har för-
delen att äga våra tillverknings- och monte-
ringsanläggningar, vilket resulterar i att vi har 
omfattande kunskap och direkt kontroll över 
tillverkningsprocessen. 

Ändå kommer en global försörjningskedja 
alltid med en viss riskexponering. Trots att vi 
har kontroll över tillverkningsprocessen är vi 
beroende av våra många leverantörer och un-
derleverantörer. Det betyder att om vi köper 
från länder med ett högt korruptionsindex, 
erkänner	vi	proaktivt	att	det	finns	en	förhöjd	
risk för oetiskt beteende och vidtar ansvars-
fulla åtgärder för att mildra dessa risker.

Att främja våra hållbara 
inköpsrutiner 
Inköpsteamet är en del av ROL:s verksam-
hetskvadrant	och	består	av	 flera	kvalificera-
de roller, såsom kategoriledare, strategiska 
köpare, operativa köpare och personal för 
kvalitetssäkring av leverantörer (SQA). De 
strategiska köparna är baserade i våra verk-
samhetsländer där de forskar och initierar 
kontakt med potentiella leverantörer. Dessa 
möjligheter presenteras senare för katego-
riledarna för beslutsfattande. Vi ser separa-
tionen mellan det första leverantörsvalet och 
beslutsfattandet som ett ytterligare sätt att 
mildra den potentiella risken för oetiskt bete-
ende och korruption.

Som en del av väsentlighetsanalysen och 
utvecklingen av hållbarhetsstrategin som ge-
nomfördes	2020	 identifierade	 vi	 vår	 försörj-
ningskedja som ett område där vi behöver fo-
kusera mer resurser. Vår ambition att skapa 
en hållbar försörjningskedja pågår löpande, 
men vi vidtar redan åtgärder.

 I slutet av 2020 genomförde vi en hållbar-
hetsbedömning av 113 av 200 återkomman-
de	 leverantörer.	 Vi	 identifierade	 högriskle-
verantörer som kommer att granskas och 
utvärderas ytterligare för att säkerställa att 
de uppfyller ROL:s hållbarhetskrav. 

 Vi utvecklade en uppsättning kriterier för 
hållbarhetsundersökning som vi nu använder 
för att granska nya, potentiella leverantörer. 

	 Vi	 arbetar	 aktivt	med	befintliga	 leverantö-
rer som behöver hjälp med att följa uppfö-
randekoden. 2020 hade de leverantörer som 
representerade 90 % av vår inköpsvolym un-
dertecknat uppförandekoden för leverantö-
rer. Målet är att ha nått 95 % år 2022.  

 Vi kräver att alla våra nya leverantörer un-
dertecknar vår uppförandekod för leveran-
törer och erkänner att de uppfyller relevanta 
hållbarhetskrav	enligt	specifika	kunder.	
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TABELL 7: MATERIAL SOM ANVÄNDS FÖR ATT PRODUCERA VÅRA PRIMÄRA 
PRODUKTER OCH FÖRPACKNINGAR.

Metriska ton

Andel återvunnet material som används vid produktion 
av primärprodukter

*Uppgifterna har extraherats från vårt affärssystem och inkluderar direktmaterial. 

8 %

Icke-förnybara material 19134

Förnybara råvaror

Total

911

20 045

År 2021 är vårt mål inte bara att göra ROL till ett mer hållbart företag 
utan också att bidra till våra leverantörers och deras intressenters 
hållbarhetsagendor. Som ett resultat är vi engagerade i att:

 Granska vår uppförandekod för leverantörer för att säkerställa att 
den är uppdaterad och lätt att följa.

 Erbjuda hållbarhetsutbildning till våra kategoriledare, strategiska 
köpare och SQA-revisorer.

  Bredda färdigheter och kapacitet att genomföra platsbesök och  
hållbarhetsrevisioner när pandemin tillåter.

 Implementera ett nytt system för leverantörshantering, som möj-
liggör enkel uppföljning av frågeformulär för självbedömning, re-
visioner, avvikelser och korrigerande åtgärdsplaner, samt ledtider 
och  kvalitetsaspekter.

Vi arbetar flitigt för att bygga nästa generations
hållbarhetspraxis genom hela vår organisation. Vår anläggning i 
Litauen	är	ISO28000-certifierad	och	vi	arbetar	på	certifieringen	för	
vår verksamhet i Sverige. Inom hantering av försörjningskedjan är 
vi fokuserade på att fördjupa våra långa och givande relationer med 
kunderna. Ett växande mandat i att främja dessa relationer är att 
stödja deras övergång till cirkularitet. På ROL är de primära mate-
rialen vi köper stål, plast, trä och elektronik, som alla är utmanande 
ur ett hållbarhets- och cirkulärekonomiskt perspektiv. Vi vet att vi 
har en lång väg att gå, men vi är fast beslutna att stärka förvalt-
ningskapaciteten inom vår inköpsavdelning såväl som på produk-
tutvecklingssidan, för att bidra till vår och våra kunders långsiktiga  
hållbarhetsframgång.
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EFFEKTIV 
HÅLL BARHET 
OCH KVALITETS- 
HANTERING

På ROL är vi fast beslutna att minimera de 
negativa effekterna av vår verksamhet på 
miljön, inklusive eventuella antropogena 
klimatbidrag. Vi tillämpar försiktighets-
principen i vår verksamhet, något som är 
särskilt viktigt vid produktutveckling, för 
att skydda människors hälsa och miljön. 
Förutom att följa nationell och regional 
lagstiftning, såsom Miljöbalken och EU 
REACH-lagstiftningen, styrs vårt arbete av 
ROL:s miljöpolicy och uppförandekod. År 
2021 kommer vi att investera i att anpassa 
miljöpolitiken i vart och ett av våra verk-
samhetsländer såväl till lokala miljöriktlin-
jer som omfattar nationell lagstiftning, som 
till den övergripande miljöpolitiken. 

ROL:s chef för hållbarhet och stiftelse, som 
har sitt huvudkontor i Jönköping i Sverige 
och rapporterar direkt till företagets CFO, 
leder företagets hållbarhetsarbete. I varje 
land där vi har tillverknings- och monte-
ringsanläggningar	finns	det	anställda	som	
ansvarar för att genomföra och hantera 
miljörelaterade problem. Vår miljöpåverkan 
kommer främst från:

 Förbrukning av energi, material, vatten 
och kemikalier

 Utsläpp av växthusgaser

 Generering av avfall och avlopp
Vi har en lång historia av att arbeta med 
kvalitetsstyrning, som vi anser vara kärnan 
i vår verksamhet och nära kopplad till vår 
hållbarhetsvision. ROL-anläggningar i Sve-

rige, Litauen och USA är ISO14001- och 
ISO9001-certifierade.	Under	2020	nådde	vi	
vårt	mål	att	uppnå	ISO9001-certifiering	för	
vår anläggning i Kina. Alla webbplatser har 
tilldelat kvalitetssäkringsroller, till exempel 
våra kvalitetstekniker. På vår anläggning i 
Sverige gör vi dagliga kvalitetsgenomgång-
ar	för	att	bedöma	och	identifiera	eventuella	
avvikelser från vårt kvalitetsprotokoll. Vid 
avvikelser kommer vi att felsöka problemet 
och tillhandahålla föreslagna lösningar. År 
2020 inträffade inga incidenter av bristan-
de efterlevnad av regler och/eller frivilliga 
koder angående hälso- och säkerhetspå-
verkan av våra produkter. Materialen vi 
använder är av högsta kvalitet och vi kom-
mer att fortsätta vårt arbete för att stärka 
deras hållbarhet. En utmaning ligger i vår 
ambition att använda mer återvunnet stål 
eftersom tillgängligheten fortfarande är 
begränsad. Dessutom behövs ytterligare 
forskning kring hur vi kan öka andelen åter-
vunnet stål i våra produkter utan att kom-
promissa med kvaliteten och funktionen. 
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År 2020 fortsatte vår miljögrupp baserad på huvudkontoret att ar-
beta med kemikalier och avfall.  Miljögruppens syfte är att:

 Främja och stödja ROL:s systematiska miljöarbete

 Stödja interna processer enligt vårt miljöledningssystem

 Utbilda teammedlemmar 

 Sprida medvetenhet i hela organisationen

	Identifiera	områden	för	förbättringar	och	brådskande	åtgärder

Miljögruppen består av 13 personer och leds av vår chef för håll-
barhet och stiftelse. De övriga gruppmedlemmarna har alla opera-
tiva positioner inom företaget och ger fördjupad information om 
hur miljöfrågor ska hanteras dagligen. Som ett resultat gör dessa 
teammedlemmar det möjligt för arbetsgruppen att prioritera resur-
ser där de behövs mest. 

Tre gruppmöten hölls under 2020, varav ett bestod av utbildning i 
kemikalieriskhantering.	Gruppen	identifierade	ett	behov	av	att	ha	en	
samordningsfunktion, och en gruppmedlem tilldelades ansvaret för 
kemikalier med hjälp av den digitala programvaran EcoOnline. Pro-
gramvaran	ger	tillgång	till	korrekt	information	om	specifika	kemika-
lier, inklusive säkerhetsdatablad med noggranna riskbedömningar. 
Gruppens arbete kommer främst att ses över i Sverige; tillägget 
av den nya samordningsfunktionen fortsätter dock att stödja vår 
ambition att förbättra kemikaliehanteringsmetoderna i hela organi-
sationen.
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TABELL 8: AVFALL

Metriska ton

*Under det kommande året kommer vi att samla in mer avfallsdata, inklusive bort-
skaffningsmetoder. 

Farligt avfall 1211

Icke-farligt avfall 4180

Totalt 5391

HANTERING AV 
AVFALL FÖR 
CIRKULARITET
På vår väg mot att skapa en hållbar framtid förstår vi att vi måste 
hantera avfall på ett hållbart sätt. Vi måste också utveckla vår syn 
på avfall som en resurs som ska användas i ett cirkulärt system 
snarare än något att helt enkelt göra sig av med. De främsta källor-
na till avfallsproduktion är relaterade till tillverkning och förpackning 
av våra produkter, med tanke på att det som förpackas på en ROL-
plats kan bli avfall hos en annan. Metallavfall har sitt ursprung i vår 
tillverkningsprocess, medan avfallet från förpackningar, som trä, 
papper, kartong och plast, härrör från våra leverantörers processer. 

Vi arbetar nära våra leverantörer för att minska mängden avfall från 
förpackningar genom strängare krav på förpackningsmaterial. Det 
är ett pågående arbete och delvis beroende av tillgången på mate-
rial, lokal infrastruktur och materialkvaliteten, för att inte skada våra 
produkter under transport. Allt avfall samlas in av väletablerade av-
falls- och återvinningsföretag från tredje part. 

I Sverige och Litauen har infrastrukturen för återvinning utvecklats 
för länge sedan och är ganska avancerad, medan omständighet-
erna i Kina och USA är något annorlunda. Vi kommer att bedöma 
hur vi ytterligare kan minska vår totala avfallsproduktion och öka 
mängden avfall som leds från bortskaffande till återanvändning 
och återvinning.
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FÖRVALTARSKAP  
AV VATTEN
Även om vi inte konsumerar mycket vatten 
är den ansvarsfulla hanteringen av vatten-
resurserna en av våra miljövårdspriorite-
ringar. Vi har systematiska arbetsproces-
ser på plats vid alla våra anläggningar som 
följer lokal lagstiftning och kundkrav. Det 
har dock blivit uppenbart att vi måste för-
bättra vår lokaliserade kunskap kring hur 
vi interagerar med vatten och ytterligare 
åtgärder vi kan vidta för att verkligen vara 
hållbara vattenförvaltare. På ROL erkänner 
vi sammankopplingen mellan klimatför-
ändringar och vattenanvändning. Vi kom-
mer att fortsätta att fördjupa vår kunskap 
om vattenförbrukning och sätta mål som 
går	längre	än	de	som	redan	finns	på	plats.	

I Litauen upprätthåller vår uppdaterade och 
ombyggda fabrik de högsta miljönormer-
na när det kommer till energiförbrukning, 
hantering av kemikalier, övervakning av 
avfall och vatten och tillhandahållande av 
korrekt miljödata till våra kunder. Det kom-
munala vattenföretaget levererar vattnet 
som används i målningsprocessen, och 
allt förorenat vatten som härrör från mål-
ning testas dagligen av ROL:s ingenjörer. 
Så länge föroreningsnivåerna ligger inom 
godkända gränser återcirkuleras vattnet 
och återanvänds i målningsprocessen. 
Avloppsvatten behandlas först på en lokal 
reningsanläggning. När vattnet når de lag-

ligt godkända föroreningsnivåerna släpps 
avloppsvattnet ut genom det kommunala 
avloppssystemet för slutbehandling på en 
statlig  anläggning. 

Vår vattenförbrukning övervakas och rap-
porteras fortlöpande. År 2020 utgjorde den 
totala vattenförbrukningen 15,5 megaliter 
vatten vid våra fyra tillverknings- och mon-
teringsanläggningar. På vår tillverknings-
anläggning i Sverige har vi en tank där det 
förorenade vattnet från målningsproces-
sen lagras. En serviceleverantör ansvarar 
för att tömma tanken och behandla det 
förorenade vattnet på ett korrekt sätt en-
ligt miljölagstiftningen. I Kina använder vår 
fabrik en del vatten för pulverlackeringslin-
jen, och det förorenade vattnet behandlas 
på plats i enlighet med miljölagstiftningen. 
Därefter cirkuleras vattnet i det kommuna-
la avloppssystemet. I USA är vår fabrik an-
sluten till det kommunala vattensystemet 
som försörjs från Lake Michigan. Fabriken 
använder inte vatten för något annat än 
hygieniska och personliga konsumtions-
ändamål.
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TABELL 10: TOTALA UTSLÄPP*, TON CO2E

Total

*Utsläppen har beräknats med hjälp av AIB 2019 för scope 2-utsläpp och DEFRA 2020 för scope 1-ut-
släpp och scope 3-utsläpp. Scope 3-utsläpp inkluderar affärsresor (45 ton) och logistik. 
Logistikdata har sammanställts med hjälp av leverantörsdata (WTW) och uppskattningar baserat på ton.
km. 
Vi arbetar med våra logistikpartners för att säkerställa fullständig och korrekt information under de 
kommande åren.  

**Scope 2-utsläpp, platsbaserad metod: 3547 ton. 

Scope 2 (marknadsbaserad metod) ** 848

Scope 3 13603

Scope 1 1481

Totalt 15932

*Vi har för närvarande inga uppgifter om bränslet som används i företagsfordon. Detta kommer att 
analyseras under det kommande året. Lokalt använda energienheter har omvandlats med allmänt 
tillämpade standarder.

TABELL 9: ENERGIFÖRBRUKNING, MWH

Energiförbrukning inom organisationen TotalIcke-förnybarFörnybar

El 

Ånga 

Total

8189

0

11041

3475

0

5916

4714

0

5125

Bränsleförbrukning

Fjärrvärme

1006

1435

1006

1435

0

0

Självgenererad energi (solenergi)

Fjärrkyla

411

0

0

0

411

0

FÖRBÄTTRING AV 
MILJÖHANTERINGS-
PROCESSER
Renoveringarna vid vår anläggning i Sveri-
ge fortgick under 2020, där vi installerade 
nya, effektivare gasbrännare och energief-
fektiva processer för uppvärmning. Dess-
utom förbättrar vi ständigt vår övervakning 
och utvärdering av alla miljöparametrar 
som vi anser vara väsentliga. År 2021 är 
vårt mål att implementera ett nytt system 
vid våra anläggningar i Sverige som gör 
att vi kan mäta energi och förbrukning var 
femte minut med hjälp av en leverantör. 
Detta kommer att drastiskt förbättra vår 
kunskap om effekter och hjälpa oss att 
bättre förstå vilka steg vi kan vidta för att 
minska vår energiförbrukning och  därmed 
våra växthusgasutsläpp. 

I Litauen gjorde vi framsteg med att im-
plementera en ny fettapplikationsprocess, 
som tidigare genomförts i USA. Den nya 
processen kommer att sträcka sig längre 
än den allmänna miljölagstiftningen för att 
spara betydande mängder smörjning och 
olja. Initiativet beräknas  ha genomförts 
2021. Solpanelerna  på fabrikstaket levere-
rade 8 % av energin 2020, medan resten 
kommer från det nationella nätet.

När det gäller våra växthusgasutsläpp står 
vi inför betydande utmaningar gentemot 
den rådande energiinfrastrukturen i både 
USA och Kina, där fossila bränslen fortfa-
rande är den dominerande energikällan.   
Detta kommer att tas upp under de kom-

mande åren, med låg koldioxidproduktion 
som en prioritet. Under 2020 genomförde 
vi olika  energibesparingsåtgärder vid vår 
anläggning i USA, såsom installation av 
LED-lampor, förbättrad isolering och smar-
ta termostater som reglerar temperaturen 
när ingen är på kontoret. I Kina minskade vi 
dieselförbrukningen under 2020 till följd av 
effekterna av pandemin. 

Under 2020 tog vi viktiga steg för att samla 
in mer data för scope 3. I årets rapport är vi 
stolta över att säga att vi har en bättre för-
ståelse för effekterna av vår verksamhet, 
vilket främst beror på omfattande logistik-
data. Med en bättre förståelse för utsläp-
pen från logistik kommer vi att undersöka 
hur vi kan optimera våra processer för att 
minska vår miljöpåverkan och förbättra 
vår avkastning. Ändå har vi en lång väg att 
gå och arbetet med att samla in data för 
scope 3 kommer att fortsätta. Detta kom-
mer att inkludera närmare dialoger med 
våra logistikpartners för att säkerställa 
tillgång till fullständiga och tillförlitliga mil-
jörapporter, liksom med våra leverantörer 
för att beräkna eller uppskatta växthusga-
sutsläppen från de material som används i 
våra primära produkter.
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ROL INTELLIGENT 
OFFICE
När vi ser på framtiden för hållbarhet i våra 
byggda miljöer är en mer balanserad in-
ställning till resursanvändning avgörande 
för att nå våra mål på personlig, företags- 
och samhällsnivå. När ROL överväger 
denna utmaning verkar det troligt att en 
kombination av lagstiftning, företagspolicy 
och en kollektiv beslutsamhet för att agera 
bättre bör flytta oss alla i rätt riktning.

ROL	 Intelligent	Office,	 RIO,	 var	 ursprungli-
gen inte planerat med dessa högre mål i 
åtanke – vårt syfte i början var att förbättra 
effektiviteten i resursanvändningen i kon-
torsmiljön. Detta ledde till utvecklingen av 
en plattform, inbyggd i molnet, med IoT-en-
heter och en enkel uppsättning funktioner 
som stödde bokningsutrymme, mätning av 
aktivitet och hjälp för anställda att samar-
beta på ett enkelt sätt med ett enkelt gräns-
snitt. 

Det senaste året har accelererat långsikti-
ga trender som redan etablerats – särskilt 
"att arbeta var som helst" och fokus på håll-
barhet och miljö, båda antagligen som en 
följd av Covid-19 och de politiska föränd-
ringar som har skett under denna tid.

RIO är fortfarande ett användarcentrerat 
system som ger användare möjlighet att 
ordna sin tid och sina behov på ett enkelt 
intuitivt sätt. Uppgifter är skyddade enligt 
ISO27001 och GDPR-standarder, men kan 
nu bearbetas med hjälp av business intel-
ligence-system för att generera rapporter 

som gör det möjligt för företag att fokuse-
ra på ett mer hållbart beteende – genom 
investeringar i nya sätt att arbeta eller ratio-
nalisering	av	befintliga	resurser.

ROL kommer att erbjuda denna plattform 
till andra miljöer under 2022, såsom åter-
försäljare, livsmedelskedjor och utbild-
ningsanläggningar, vilket möjliggör flera 
datadrivna insikter som leder till bättre be-
slut och fördelning av resurser.
Våra kunder överväger för närvarande ut-
maningarna med att komma ut från pande-
min. ROL ger stöd på olika sätt – genom att 
utveckla produkter för att hålla människor 
friskare, erbjuda projektledningstjänster för 
att smidiga förändringar i användningen av 
utrymmen, installera RIO för att hjälpa till 
att skapa insikter och stärka medarbetare. 

RIO kan vara en språngbräda som företag  
kan använda för att nå en mer hållbar ak-
tivitetsnivå och bredda horisonterna för 
framtida hållbarhetsinitiativ. Det är också 
nu en hörnsten i ROL:s framtid, eftersom 
kärntekniken anpassas för användning i 
andra miljöer där vi bor, arbetar, handlar 
och umgås.

Vår vision är att skapa inspirerande och in-
tegrerade miljöer där hållbarhet och cirku-
laritet är centrala för lösningen. Detta ska-
par en ny typ av partnerskap mellan ROL 
och våra kunder, och vi välkomnar möjlig-
heten att diskutera dessa idéer med dig 
och erbjuda en del insikter att fundera på.
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UPPRÄTTHÅLLA 
KUNDENS 
INTEGRITET
I en alltmer digitaliserad och datakomplex 
värld är cybersäkerhet och skydd av kun-
ders integritet grundläggande för att göra 
bra affärer. Fler produkter och tjänster er-
bjuds online, anställda arbetar på distans 
och stora mängder information lagras i 
molnet. När det gäller dataskydd är våra 
prioriteringar att:

 Tjäna och behålla förtroendet hos alla 
våra intressenter

 Skydda integriteten hos våra kunders, kli-
enters och partners information

 Säkerställa att vår verksamhet skyddas 
från skadlig programvara och aktivitet

På ROL regleras vår praxis för dataskydd 
och cybersäkerhet av vår personuppgifts-
policy. Policyn beskriver hur vi hanterar 
kunddata, och det är styrdokumentet som 
styr våra processer och procedurer i rela-
tion till den allmänna dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Finansdirektören, som rap-
porterar till den verkställande direktören, 
har direkt inflytande över policyns genom-
förande. Alla anställda är skyldiga att strikt 
följa policyns riktlinjer och upprätthålla alla 
GDPR-processer. 
I vårt pågående genomförande och under-

håll av GDPR-processer och -förfaranden 
arbetar vi med en extern advokatbyrå för 
att se till att vi håller oss uppdaterade både 
vad gäller kontinuerlig lagstiftningsutveck-
ling och dagligt utförande. Tillsammans 
genomför vi kvartalsmöten om GDPR, där 
vi diskuterar både framsteg hittills och nöd-
vändiga framtida åtgärder. 

Dataskydd och riskreducering av cybersä-
kerhet är ett primärt mål för ROL. Vi har 
ändå upprättat ett resolutionsförfarande 
för att rapportera alla händelser och/eller 
intrång genom företagets ledningssystem. 
Eventuella rapporterade incidenter gran-
skas av vår globala chef för IT och dennes 
team, som är ansvariga för att genomfö-
ra de nödvändiga stegen som beskrivs i 
våra GDPR-procedurer. Ledningssystemet 
ger också alla tillgängliga anvisningar och 
information om GDPR till alla anställda. 
IT-teamet	finns	lokalt	i	Sverige	och	i	Litau-
en. År 2021 vill vi utöka teamet, till exempel 
genom att rekrytera en cybersäkerhets-
specialist, för att möta företagets växande 
krav. Inga underbyggda klagomål angå-
ende kränkning av kunders integritet eller 
förlust	av	kunddata	har	identifierats	under	
2020.
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RESAN  
FORTSÄTTER
Vår hållbarhetsstrategi handlar om vad som är väsentligt för oss 
på ROL och vår dagliga verksamhet, och att erkänna att vi kan göra 
den största skillnaden genom att ändra och stärka våra egna me-
toder. Vi tror däremot också att vi kan bidra till positiva effekter på 
andra sätt, till exempel genom partnerskap för hållbar utveckling. I 
vår hemstad Jönköping stöder vi Circular Center, ett socialt företag 
som arbetar för inkludering av  kvinnor som har uteslutits från ar-
betsmarknaden. Vårt stöd har bidragit till en deltidsanställning (70 
%) för en kvinna.

Vi kommer att fortsätta vår resa som One ROL och främja vår håll-
barhetsstrategi. Med datainsamlingen från 2020 har vi kunnat ska-
pa en baslinje för våra miljödata, som gör att vi bättre kan bedöma 
vår framtida inriktning. En av våra huvudprioriteter för det komman-
de	året	är	att	definiera	och	fastställa	mål	relaterade	till	våra	13	håll-
barhetsområden. 

Våra kunder och klienter ska kunna känna sig säkra på att vi är  fast 
beslutna att förbli en värdefull och pålitlig partner som erbjuder en 
rad produkter och tjänster som möjliggör inspirerande och integre-
rade  miljöer där vi bor, arbetar, handlar och umgås. Vi kommer att 
rikta resurser, till exempel rekrytering av kompetenta individer som 
kommer att ge välbehövlig kompetens och insikt till ROL, för att 
upptäcka hur vi bäst kan bidra till den cirkulära ekonomin och ett  
samhälle med låga utsläpp av koldioxid, utan att kompromissa med 
kvaliteten och tillförlitligheten hos vår produkt.
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Ansvarsfriskrivning AnsvarsfriskrivningSida
nummer

Sida
nummerKommentar Kommentar

102-1 Organisationens namn

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

102-3 Huvudkontorets placering

102-4 Verksamhetsplats

102-52 Rapporteringscykel

102-53 Kontaktpunkt för frågor angående rapporten

102-54 Påståenden om rapportering i enlighet med GRI-standarderna

102-55 GRI-innehållsindex

102-56 Extern försäkring

54

6-7

7

59

55, 59

59

54-57

55

35, 41

35, 37, 41

35, 37, 41

35

35

42

55

42

55

37

37, 45

45

44

11, 16, 32

11, 32

11, 32

11

Circular Centre Jönköping SIS, Svenska Institutet för Standarder

Inga omskrivningar av information.

Detta är vår första rapport i enlighet med GRI-standarderna, nivå Core. 
Rapportens struktur och innehåll är därför annorlunda jämfört med 
tidigare år.

ROL AB

Förutom de länder som ses på världskartan var ROL tidigare närvarande 
i Slovakien där vi hade en anställd. Vi sålde vårt dotterbolag i Slovakien i 
slutet av 2020.

Den organisationsförändring som beskrivs på sidan 8 har inte inneburit 
några betydande förändringar i vår distributionskedja.

Se ROL:s årsredovisning 2020 för fullständig information om enheter. 
Läs ”Om denna rapport” för information om vilka företag som omfattas 
av rapporten. Avgränsningen har gjorts för tekniska rapporteringsändamål 
och de inkluderade företagen representerar den största påverkan
på ROL som helhet.

102-45 Enheter som ingår i koncernredovisningen 54

GRI 102: ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR GRI 102: ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

102-46	Definiera	rapportinnehåll	och	ämnesgränser

102-47 Lista över materiella ämnen

102-48 Återställningar av information

102-49 Förändringar i rapporteringen

12-14

14

54

54

Hållbarhetsredovisningen har inte utvärderats externt.

Utelämnande:	Vi	kommer	att	definiera	vår	ledningsstrategi	under	det	
kommande året.

Utelämnande:	Vi	kommer	att	definiera	vår	ledningsstrategi	under	det	
kommande året och avslöja information om hur vi utvärderar den.

info@rolgroup.com

303-3 Vattenuttag

GRI 303: Vatten och avloppsvatten (2018)

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

Vi tar inte ut något vatten i områden med vattenstress. Allt vatten 
som används är sötvatten från tredje part.

GRI 301: Material (2016)

GRI 302: Energi (2016)

GRI 205: Antikorruption (2016)

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

301-1 Material som används i vikt eller volym

301-2 Återvunnet ingångsmaterial som används

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

302-1 Energiförbrukning inom organisationen

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

205-3 Bekräftade incidenter av korruption och vidtagna åtgärder

MILJÖBETINGAD

EKONOMISKT

37

54 

5

11

8-9

13

29

12

12

13

8

7

6

6-7

7

23

32,35

102-11 Försiktighetsprincip eller -strategi

102-12 Externa initiativ

102-14 Uttalande från ledande beslutsfattare

102-16 Värden, principer, standarder och beteendestandarder

102-18 Ledningsstruktur

102-40 Lista över intressentgrupper

102-41 Kollektivavtal

102-42	Identifiera	och	välja	intressenter

102-43 Tillvägagångssätt för intressentengagemang

102-44 Viktiga ämnen och problem som tas upp

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och dess distribu-                  
              tionskedja

102-5 Ägarskap och juridisk form

102-6 Marknader som betjänas

102-7 Organisationens skala

102-8 Information om anställda och andra arbetare

102-9 Distributionskedja

59

59

102-50 Rapporteringsperiod

102-51 Datum för den senaste rapporten

42

42

303-1 Interaktioner med vatten som en delad resurs

303-2 Hantering av vattenutsläppsrelaterade effekter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden
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16, 37, 45

37, 45

37, 45

44

44

44

41

41

41

41

41

41

32

32

32, 35

32

20, 32

20, 32

20

23

25

MILJÖBETINGAD

Anställning (2016)  

Arbetshälsa och säkerhet (2018) 

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

401-1 Nyanställningar och personalomsättning

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

403-1 Arbetsmiljöledningssystem

403-2	Riskidentifiering,	riskbedömning	och	incidentundersökning

403-3 Företagshälsovård

403-4 Arbetardeltagande, samråd och kommunikation  
om arbetshälsa och säkerhet

403-5 Arbetarutbildning om arbetsmiljö

403-6 Främjande av arbetstagares hälsa

SOCIALT

Utelämning: På grund av pandemin och möjligheten till kortare arbets-
tider som orsakats av pandemin har vi för närvarande inga tillgängliga 
uppgifter om arbetade timmar, och kan därför inte  beräkna ett antal 
enligt 403-9.

Under 2021 kommer vi att arbeta med att uppdatera vår 
 leverantörsbedömningsprocess för att klargöra GRI 308-2. 

403-9 Arbetsrelaterade skador

Utsläpp (2016)  

Avfall (2020)

Miljöbedömning av leverantörer (2016)

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

305-1 Direkta (scope 1) växthusgasutsläpp

305-2 Energirelaterade indirekta (scope 2) växthusgasutsläpp

305-3 Andra indirekta (scope 3) växthusgasutsläpp

403-7 Förebyggande och lindring av arbetshälso- och säkerhetspå-
verkan direkt kopplade till affärsrelationer

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

306-1 Avfallsproduktion och betydande avfallsrelaterade effekter

306-2 Hantering av betydande avfallsrelaterade effekter

306-3 Avfall som genererats 

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

Egen KPI: riskbedömning av leverantörer

25

25

25

25

25

25

25

25

26

32

20

20, 29

29

20

20

20, 26

20, 26

26

26

32

32

32, 35

32

37

37

37

37

51

51

51

51

SOCIALT

Utbildning (2016)

HÅLLBARHETSÄMNEN SOM INTE TÄCKS AV GRI-STANDARDERNA

Under 2021 kommer vi att arbeta för att uppdatera vår leverantörsbe-
dömningsprocess för att klargöra GRI 414-2. 

Icke-diskriminering (2016) 

Social bedömning av leverantörer (2016)

Kundens hälsa och säkerhet (2016)

Kundens integritet (2016)   

Smarta lösningar som påverkar hållbart beteende och möjliggör effektivare hantering av resurser

Partnerskap för hållbar utveckling

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

406-1 Incidenter av diskriminering och korrigerande åtgärder som 
vidtagits

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

Egen KPI: riskbedömning av leverantörer

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

416-2 Incidenter av bristande efterlevnad avseende hälso- och
säkerhetspåverkan av produkter och tjänster

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

418-1 Motiverade klagomål rörande kränkning av kunders
integritet och förlust av kunddata

Mångfald och lika möjligheter (2016)

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

103-2 Ledningsmetoden och dess komponenter

103-3 Utvärdering av ledningsmetoden

404-3 Andel anställda som får regelbundna prestations- och
karriärutvecklingsutvärderingar

29

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns 

103-1 Förklaring av det väsentliga ämnet och dess gräns

48

20

20

52

405-1 Mångfald hos styrningsorgan och anställda

Vi kommer att undersöka hur vi kan förbättra vår utvärderingspro-
cess för ledning med avseende på mångfald och lika möjligheter.

Ansvarsfriskrivning AnsvarsfriskrivningSida 
nummer

Sida 
nummerKommentar Kommentar
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Detta är ROL AB:s, organisationsnummer 559000-7224, lagstad-
gade hållbarhetsredovisning som täcker räkenskapsåret 2020 
(2020.01.01 till 2020.12.31). Denna hållbarhetsrapport återges 
som en separat rapport som läggs till i årsredovisningens lednings-
rapport i enlighet med Årsredovisningslagen . Våra hållbarhetsrap-
porter publiceras årligen och den tidigare rapporten publicerades 
2020-05-25. Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Stan-
dards: Core option. HR-data presenteras som antal anställda (Head 
Count – HC) och förutom det totala antalet (890 HC) redovisar alla 
andra HR-siffror våra verksamheter i  Kina, Litauen, Sverige och USA 
(ROL ERGO AB, ROL  Production AB, ROL USA, ROL Litauen , ROL 
ERGO LT, KIH Hongkong, KH  China, ROL Fredbergs AB, ROL Retail 
AB). HR-data har samlats in från våra HR-system. CO2e-utsläpp har 
beräknats  med hjälp av  utsläppsfaktorer från AIB 2019 och DEFRA 
2020. Vissa scope 3-utsläpp har tillhandahållits av leverantörer. 
Baslinjen för vårt  miljödatum är 2020.   

Har du frågor om rapporten eller hur vi arbetar med hållbarhet? 

Vänligen kontakta: 
 info@rolgroup.com eller besök vår webbplats www.rolgroup.com
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