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HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Durocs hållbarhetsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och omfattar hela 
Duroc-koncernen, Duroc AB och dotterföretagen listade i not 34 i denna årsredovisning. Detta är 
fjärde gången Duroc upprättar en hållbarhetsrapport. Ingen förändring har skett av principerna för 
upprättande i förhållande till tidigare upprättad rapport.

Långsiktighet och lönsamhet är grundläggande förutsättningar 
för hur vi inom Duroc bedriver vår verksamhet. Allt från beslut 
om viktiga investeringar till dagliga aktiviteter baseras på vårt 
 engagemang för att skapa långsiktiga värden, såväl för aktie
ägarna som för de anställda, samhället och andra intressenter. 
Hållbara lösningar är en förutsättning för att kunna skapa värden 
på lång sikt och ökar konkurrenskraften i verksamheterna.

DUROCS HÅLLBARHETSAMBITION
Duroc stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling och ställer 
sig bakom Global Compacts 10 principer för hållbart företagande. 
Vi arbetar kontinuerligt för att stärka våra bolags hållbarhetsar
bete då vi är övertygade om att de bolag som kommer vara mest 
konkurrenskraftiga på lång sikt är de som kan leverera hållbara 
produkter framställda på ett hållbart sätt och i en företagskultur 
med engagemang för att göra bra saker på ett ansvarsfullt sätt.

Under verksamhetsåret 2019/2020 har vi höjt såväl vår ambi
tions som vår aktivitetsnivå inom hållbarhetsarbetet. Vi började 
året med att anta det koncerngemensamma policypaket som 
togs fram under 2018/2019 varefter implementeringsarbetet 
på börjades. Policypaketet omfattar flertalet hållbarhetsrelaterade 
styrdokument, exempelvis uppförandekod, CSRpolicy samt 
policy om antikorruption och mutor. För att ytterligare driva på 
koncernens utveckling av hållbara lösningar och hållbar verksam
het genomfördes under året ett projekt med avsikt att stärka den 
strategiska hållbarhetsagendan. Arbetet, som har genomförts till
sammans med dotterbolagens ledningar, började med en genom
lysning av våra affärsområden utifrån ett hållbarhets perspektiv. 
Med det analyserade nuläget som utgångspunkt och med Agenda 
2030 som målbild har förbättrings och utvecklingsmöjligheter 
identifierats och en handlingsplan för att stärka Durocs hållbar
hetsarbete tagits fram. I och med detta arbete har både kunskap 
och medvetenhet om olika hållbarhetsfrågor höjts inom kon cernen 
och hållbarhet är idag på ett tydligare sätt än tidigare på alla 
 bolagens agendor. 

DUROC FÖRVÄRVAR OCH UTVECKLAR BOLAG
Durocs affärsidé är att förvärva rätt bolag till rätt pris och att 
ständigt utveckla den befintliga bolagsportföljen genom succes
siva förbättringar. I vår förvärvsprocess identifierar vi bolag där 
vi ser att det finns en tydlig potential. Där vi genom satsningar på 
rätt styrning, rätt ledning, investeringar, produktutveckling och 
engagemang i verksamheten och de anställda kan skapa ett bolag 
som långsiktigt kan bidra med ett ökat värde till såväl kunder och 
anställda som ägare, samhälle och övriga intressenter. Hållbarhets
frågorna blir en allt viktigare del av förvärvsprocessen i takt med 
att omvärldens krav på ansvarsfulla affärer och långsiktigt hållbara 
lösningar och verksamheter höjs. Duroc investerar inte i bolag:
	y som tillverkar tobaksprodukter, framställer vapen eller är 

 förknippat med pornografi

	y som i sin huvudsakliga affärsverksamhet framställer energi  
på ett icke hållbart sätt
	y med verksamhet i vilken barnarbetskraft utnyttjas
	y vars verksamhet inte uppfyller FN:s stadgar om mänskliga 

 rättigheter

Duroc är en långsiktig ägare och våra bolag är som regel inte till 
salu. Vår målsättning är att skapa långa, bestående relationer och 
samarbeten. Vi skapar lönsamhet och växer tillsammans med 
våra bolag över tid. Det är vår övertygelse att detta ger de bästa 
förutsättningarna för långsiktigt hållbara lösningar och värde
skapande. Durocs affärsmodell och värderingar finns beskrivna på 
sidorna 5–6.

DUROCS AFFÄRSOMRÅDEN
Durocs bolag är indelade i affärsområdena Fiber, Tekniska  Textilier, 
Industri handel och Övrig Industri. Under räkenskapsåret 2019/ 2020 
stod affärsområde Fiber för knappt 60 procent av kon cernens om
sättning medan det näst största affärsområdet, Tekniska  Textilier, 
som förvärvades i juli 2019, stod för nästan 20 procent. 

Fiber: Affärsområde Fiber utgörs av International Fibres Group 
(IFG). IFG producerar polypropenbaserade stapelfibrer och garner 
samt syntetfiberbaserade textilier för professionella odlare.

Industrihandel: Inom affärsområde Industrihandel bedriver Duroc 
Machine Tool (DMT) handel med verktygsmaskiner inklusive 
automationslösningar, verktyg, service och support till verkstads
bolag. Universal Power Nordic (UPN) levererar dieselmotorer för 
 industriellt och marint bruk med tillhörande reservdelar, service 
och reparationer. Herber Engineering tillverkar rörbocknings
maskiner till bland annat möbel, bil och flygindustrin. 

Tekniska Textilier: Affärsområde Tekniska Textilier utgörs av 
Cotting Group. Inom affärsområdet produceras coated textiles 
(belagda textilier) som används inom bland annat bilinredning, 
skyddskläder, modeindustri och möbler.

Övrig Industri: Affärsområdet Övrig Industri utgörs av Duroc Rail 
och Duroc Laser Coating (DLC). Duroc Rail levererar kvalificerat 
underhåll av järnvägshjul för lok och vagnar. Duroc Laser Coating 
erbjuder renovering och nytillverkning av industrikomponenter. 
Kärnan är ytbehandling med hjälp av laser.

En utförligare beskrivning av respektive affärsområde återfinns 
på sidorna 7–10.

DUROCS HÅLLBARHETSSTYRNING
Durocs hållbarhetsstyrning bygger på ett delegerat ansvar till 
de olika bolagsledningarna och följer den decentraliserade 
styr modellen som används för Durocs övriga styrning. Durocs 
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värderingar och koncerngemensamma policyer lägger grunden 
till hållbarhetsarbetet, medan dotterbolagen själva står för att om
sätta dessa i arbetssätt anpassade för den egna verksamheten. 

Duroc ställer krav på systematiskt arbete för ständiga förbätt
ringar och utveckling i dotterbolagen. Då bolagen har mycket 
diversi fierad verksamhet sker central uppföljning av gemen samma, 
ickefinansiella nyckeltal i mindre omfattning. Regelbunden upp    
följning av bolagens utveckling sker via månatliga så kallade 
business reviews och styrelsemöten. Arbete med att sätta vissa 
gemensamma hållbarhetsmål och att definiera relevanta nyckeltal 
har pågått under 2019/2020.

Inom miljö och kvalitet är det systematiska arbetet och styr
ningen väl utvecklat och 8 av 11 av våra produktionsenheter är 
certifierade enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001 respek
tive miljöledningsstandarden ISO 14001. Duroc har ett uttalat mål 
att produktionsenheterna ska vara certifierade och under året har 
ytterligare ett bolag blivit ISOcertifierat för både miljö och kvalitet, 
och ännu ett beräknas klara certifieringen före utgången av 2020. 
Det systematiska arbetet omfattar bland annat riskhantering, mål
styrning samt framtagande och uppföljning av handlingsplaner.

Det gångna årets projekt för att stärka koncernens hållbarhets
arbete har genom fler hållbarhetsrelaterade aktiviteter visat på en 
ökad prioritering från centralt håll. Samtidigt har dotterbolagen visat 
eget engagemang i frågan då de uppfattat ett ökande tryck från 
marknad och omvärld och insett att hållbarhetsarbete behövs för en 
långsiktigt lönsam affär. Sammantaget har detta lett till en önskad 
kulturförändring där hållbarhetsfrågorna fått större vikt hos dotter
bolagen och hållbarhet har integrerats i de strategiska planerna. 

Duroc har som ambition att driva ett systematiskt och lång
siktigt hållbarhetsarbete. Som en del i detta pågår ett arbete 
med att formulera och definiera långsiktiga hållbarhetsmål samt 
att få till en strukturerad uppföljning av de nyckeltal som driver 
den önskade utvecklingen. Mål och uppföljning är prioriterade 
områden framöver för att ytterligare integrera hållbarhetsfrågorna 
i bolagens styrning, strategi och utvecklingsarbete. 

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
Durocs väsentliga hållbarhetsfrågor togs fram i en väsentlighets
analys under räkenskapsåret 2017/2018. De fyra identifierade 
områdena utgör grunden i koncernens hållbarhetsarbete och har 
vidareutvecklats i samband med det strategiska hållbarhetsarbete 
som genomförts 2019/2020. De prioriterade områdena är:
	y Långsiktigt engagemang
	y Ansvarsfulla affärer
	y Hållbara produkter och tjänster
	y Kompetenta medarbetare i en trygg och säker arbetsmiljö

LÅNGSIKTIGT ENGAGEMANG
Vår position som långsiktigt engagerade ägare gör att vi vågar 
satsa på investeringar och utvecklingsinitiativ, vilka inte alltid ger 
effekt i ett kortare perspektiv. Vi prioriterar inte heller kortsiktiga 
lösningar framför lönsamhet på lång sikt.

Under det gångna verksamhetsåret har vi haft stort fokus på 
bolags ledningarnas strategiska arbete. Grunden för detta handlar 
om rekrytering av rätt ledare till dotterbolagen, vilket är en för
utsättning för att Durocs delegerade styrmodell ska fungera. 
Våra ledare ska kunna genomföra nödvändiga förändringar, så 
utvecklings driv och strategisk kompetens är prioriterade egen

skaper. För att skapa bättre förutsättningar för våra ledare har 
vi påbörjat ett långsiktigt arbete med gemensam ledarskaps
utveckling inom koncernen. 

Vidare har Duroc kravställt och stöttat i framtagande av nya 
 strategiska planer. För att säkerställa inkludering av hållbarhets
frågorna i detta arbete genomfördes i början av 2020 en workshop 
med hållbarhetstema. En så kallad backcastingövning genom
fördes där Agenda 2030 utgjorde målbild och där de olika affärs
områdena fick identifiera utvecklingsbehov och ta fram förslag på 
mål och åtgärder att ta med i sina strategiska planer. 

Durocs köp av Cotting Group är ett exempel i enlighet med vår 
affärsidé. Att Duroc äger bolagen ger finansiell trygghet och möj
lighet till utveckling och investeringar. Mycket tid och energi har 
investerats både från centralt håll och från affärsområdet sedan 
Cotting Group blev en del av Duroc, främst för att höja säkerheten 
på dotterbolaget Griffine. När Duroc gick in som ägare fanns ett 
stort förbättringsbehov inom detta område då många arbetsplats
olyckor inträffat, både före och strax efter ägarbytet. De åtgärds
program som har tagits fram och sjösatts har snabbt gett resultat 
och efter en höst med fortsatta incidenter kunde  Griffine i början 
av juli fira 100 olycksfria dagar. Långsiktiga satsningar på såväl 
ledarskap som investeringar i säkrare utrustning och nya maskiner 
har möjliggjort denna positiva utveckling.

Investeringar är nödvändiga för långsiktigt hållbara verksam
heter och under året har vi fortsatt investera i våra bolag. Detta 
möjliggörs av vår goda finansiella ställning.
 

Ekonomiska nyckeltal 30 juni 2020 30 juni 2019 30 juni 2018

Nettoskuld (+)/Nettokassa ()  117,8 124,1 11,5

Soliditet*  52 % 51 % 53 %

Justerad soliditet**  52 % 63 % 63 %

Investeringsnivå*** 80 % 71 % 32 %
 
 * Exklusive effekter från IFRS 16
** Eget kapital dividerat med justerad balansomslutning där likvida medel 
och räntebärande skulder nettoredovisats.
*** Andel kapital som återinvesterats i verksamheten av resultatet efter skatt
 
ANSVARSFULLA AFFÄRER
Ansvarsfulla affärer innebär att skapa långsiktiga värden och håll
bara lösningar för våra anställda, samhället och andra intressenter. 

Durocs koncernövergripande uppförandekod innefattar riktlinjer 
för hur de anställda förväntas agera i sitt dagliga arbete inom 
om råden såsom hälsa och säkerhet, bemötande, mänskliga rättig
heter, miljöhänsyn, påverkan i samhället och affärsetik. Det är 
genom vårt agerande vi visar våra kunder och andra intressenter 
att vi står bakom våra åtaganden som beskrivs i vår uppförande
kod. Med en koncernövergripande uppförandekod skapar vi en 
gemensam utgångspunkt för våra bolag. 

Durocs uppförandekod bygger på de grundläggande värderingar 
som uttrycks i Global Compacts riktlinjer för hållbart företagande, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internatio
nellt vedertagna normer. Ansvarsfulla affärer kräver respekt för 
 människors lika värde och ett aktivt ställningstagande mot korrup
tion. Att inte följa lagar och regler inom området för antikorruption 
kan få allvarliga konsekvenser för Duroc. Med utgångspunkt i vår 
riskbedömning genomförs riktade, fördjupade genomlysningar för 
att motverka korruption. Exempel på åtgärder är genomgång av 
transaktioner inom utvalda verksamheter och riktade kontrollfrågor. 
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Under 2019/2020 har implementering av Durocs koncern
övergripande uppförandekod samt riktlinjer och gemensamma 
policydokument genomförts. Ansvaret för att implementera 
nya arbetssätt och rutiner ligger på bolagen och uppföljning av 
implementeringen sker via dotterbolagens styrelser. Ett själv
skattningsverktyg för att bedöma graden av implementering  
av de olika principerna i styrdokumenten har också tagits fram. 
Med anledning av att åtgärder för att hantera covid19situationen 
 prioriterats har användningen av självskattningsverktyget för
senats. En mer detaljerad uppföljning med tillhörande åtgärds
planer planeras till hösten 2020. 

Som en del i policypaketet har en visselblåsarrutin implemen
terats, inklusive en anonym visselblåsarfunktion som nås via de 
olika bolagens hemsidor. Den anonyma rapporteringen är tänkt att 
användas för allvarliga oegentligheter som exempelvis misstankar 
om korruption som svårligen kan lyftas i den ordinarie, interna, 
ärendehanteringen. Inga ärenden har kommit in via denna funktion 
under verksamhetsåret. 

Att följa principerna i uppförandekoden är ett gemensamt ansvar. 
Den genomlysning av hållbarhetsarbetet som genomförts under 
året har visat på förbättringsbehov i det systematiska  arbetet i 
leverantörskedjan, särskilt gällande krav inom social hållbarhet. En 
del i utvecklings och förbättringsarbetet fram över är att ta fram 
och implementera ett systematiskt arbete i leverantörskedjan. 
Detta för att tydligare kunna visa på ansvar och agerande i enlighet 
med uppförandekoden. Arbetet omfattar bland annat en tydli
gare kommunikation med leverantörerna, samt fram tagande av 
process inklusive verktyg och mallar för att bedöma och  hantera 
risker i leverantörskedjan. 

HÅLLBARA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Omvärldens krav på hållbara produkter och tjänster ökar stadigt. 
Lagar och regler skärps successivt, samtidigt som allt fler kunder 
efterfrågar mer hållbara alternativ. En stor del av de produkter och 
material som Durocs dotterbolag producerar är gjorda av fossil
baserad plast. Samhällets ökade krav på hållbar plastanvändning 

CIRKULÄR EKONOMI
Den cirkulära ekonomin syftar till att främja cirkulära resurs
flöden. Det handlar i grund och botten om att vi ska hushålla 
med våra resurser och säkerställa att produkter, material 
och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt samt 
att förebygga och minimera avfall. Material och resurser ska 
hållas i omlopp så länge som är rimligt för att undvika att de i 
onödan hamnar på deponi eller förbränns så att inte mer jung
fruliga resurser än nödvändigt behöver utvinnas. Betydelsen 
av ökad återanvändning och återvinning har ökat i takt med 
att levnadsstandarden ökar globalt och allt fler människor får 
möjlighet till en livsstil som är mer resurskrävande.

Övergripande definieras tre olika typer av cirkulär ekonomi:
	y Biobaserad cirkulär ekonomi, som fokuserar på biobaserade 

produkter med cirkularitet genom biologisk nedbrytbarhet
	y Symbiotisk cirkulär ekonomi, som fokuserar på integrering 

av industrier/processer över sektorgränser med cirkularitet 
 genom industriell symbios där den ena verksamhetens 
avfall/restflöden blir råvara för nästa verksamhet osv
	y Tjänstefierad cirkulär ekonomi, som fokuserar på ett skifte 

från produktorienterade affärer mot tjänstebaserade med 
cirkularitet genom ökad produktlivslängd, delning, återbruk 
och återtillverkning.

CIRKULÄRA EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETERNA 
I omställningen till en cirkulär ekonomi sker teknik utvecklingen 
snabbt och för UPN är miljöengagemanget en viktig trovärdig
hets fråga. UPN erbjuder bl.a. utbytesmotorer som ett alternativ 
till en fabriksny motor. Utbytesmotorerna bygger på åter använda, 
renoverade komponenter och har samma prestanda som en 
nytillverkad motor. Inom DMT ses stor potential att utveckla 
en cirkulär affär utifrån dagens tjänster inom service, tillbehör, 
utbildning och support.

Duroc Rails affärsidé är cirkulär i grunden då erbjudandet 
bygger på att reparera och återanvända komponenter till 
järnvägshjul för lok och vagnar till järnvägsoperatörer i Skandi
navien. Järnvägshjul är en kritisk komponent för säkerheten 
vad gäller trafik på järnväg. Genom att trygga försörjningen av 
järnvägshjul till våra kunder bidrar vi till ett ökat förtroende för 
järnvägstransporter och att fler transporter kan flyttas över 
till järnväg, vilket i sin tur bidrar till en minskad miljöbelastning 
och framförallt minskade klimatutsläpp. 

IFG Cresco producerar flera typer av klimatväv till växthus 
som med sina olika egenskaper optimerar odlingsprocessen 
och därmed kan bidra till minskad miljö och klimatpåverkan.

Fördelen med att odla i en kontrollerad miljö som växthus 
och att använda klimatväv är att det minskar behovet av 
vatten och användning av bekämpningsmedel, jämfört med 
konventionell odling utomhus. I Crescos sortiment finns 
dessutom markdukar producerade av den biobaserade plasten 
PLA, vilket är klimatmässigt bättre än produkter gjorda av t.ex. 
polypropen som produceras av fossil råvara.

Utvecklingen av högteknologiska växthus förutspås kunna 
möjliggöra både mer lokal odling och ökad inomhusodling 
i städer. Crescos klimatväv utgör ett komplement till dessa 
växthus i och med att de bidrar till minskad energiförbrukning 
och högre produktivitet.
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påverkar Durocs verksamheter i hög grad varför kraven behöver 
omsättas till strategisk utveckling. 

I det gångna årets hållbarhetsgenomlysning föreslogs cirkulär 
ekonomi som en gemensam bas för koncernens utvecklings
arbete och var även ett centralt inslag i den workshop som genom
fördes med alla dotterbolagsledningar i början av 2020. Cirkulär 
ekonomi för Duroc handlar om att utveckla såväl nya produkter 
och material som att hitta nya, cirkulära affärsmodeller för våra 
tjänster. Omställning till en mer hållbar produktion, med exempel
vis förnybar energi, ryms också inom det cirkulära perspektivet. 

PLAST – FANTASTISKT MATERIAL MED MÅNGA 
UTMANINGAR
Affärsområde Fiber producerar syntetiska fibrer och garner av 
polypropen (PP), polyeten (PE) och polyamid (PA); det vill säga 
olika typer av plast. Även inom affärsområde Tekniska Textilier är 
plast en viktig råvara då produkterna utgörs av textilier belagda 
med polyvinylklorid (PVC) eller polyuretan (PUR). De plaster som 
används i Durocs garner, fibrer och belagda textilier ger  materialen 
specifika och efterfrågade egenskaper som naturfiber ofta saknar. 
Exempelvis kan material göras i olika färger och slitstarkt, fukt
resistent, flamresistent, lätt, starkt, dränerande, absorberande eller 
filtrerande. 

Plast i allmänhet har varit i stort fokus i miljödebatten de 
senaste åren och det finns en politisk vilja att minska samhällets 
plastanvändning, framför allt med utgångspunkt i problem med 
nedskräpning, plast i haven och urlakning av farliga ämnen. Kon
ventionell plast är inte biologiskt nedbrytbar och blir därför kvar i 
naturen, om den väl hamnar där. Vidare tillverkas majoriteten av all 
plast idag av olja, som är en fossil resurs och därmed ger upphov 
till utsläpp av fossil koldioxid i de fall plasten förbränns. 

De ökade kraven kan ses både som en risk och en möjlighet. 
Inom Duroc verkar vi för en långsiktigt hållbar plastanvändning och 
tar oss an de utmaningar våra material innebär. Kan vi ligga i fram
kant i utvecklingen kan det ge oss marknadsfördelar på sikt. En 

svårighet är att materialen i stor utsträckning används i samman
satta produkter som i dagsläget ofta saknar system för demonte
ring och materialåtervinning. Å andra sidan bidrar våra material till 
förlängd livslängd hos produkterna de används till, vilket är en av de 
viktigaste aspekterna för att minska en produkts miljöavtryck ur ett 
livscykelperspektiv. Vi arbetar med olika utvecklingsprojekt där vi 
till exempel testar biobaserade och biologiskt nedbrytbara material 
eller en ökad användning av återvunnen råvara. 

Under förra räkenskapsåret anslöt sig samtliga Europiska 
enheter inom affärsområde Fiber till det internationella program
met Operation Clean Sweep, framtaget för att förhindra att 
plast material når marina miljöer. Programmet bygger på fri villiga 
åtaganden och exempel på åtgärder som har vidtagits hos Duroc 
under 2019/2020 är att identifiera svagheter i hanteringen av rå
material i produktionen, att ta fram en handlingsplan för att åtgärda 
svag heterna, att informera och utbilda personal i korrekt hantering 
samt att följa upp om åtgärderna haft önskad effekt. I några fall har 
utrustning införskaffats för att effektivt samla upp pellets. 

MARKNADSUTVECKLING OCH OMVÄRLDSANALYS 
Då Durocs bolagsportfölj är starkt diversifierad är det svårt att 
beskriva en gemensam marknadsutveckling. Det som dock kan 
sägas är att det på den europeiska marknaden, där merparten av 
koncernens omsättning finns, varit ett stort fokus på miljö och 
klimatfrågor. Efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar 
och vi ser exempelvis ökade krav från kunder på innehåll av åter
vunnen plast i nya produkter, men även på att materialen i sin tur 
ska vara återvinningsbara. Vi ser positivt på den här utvecklingen 
och arbetar aktivt med materialutveckling. Vi upplever dock att 
betalningsviljan i konsumentled inte ännu finns för att betala vad 
det kostar att få till cirkulära och hållbara lösningar.

Utöver miljö och klimatfrågorna har den globala covid19 
pandemin varit ett avgörande inslag detta verksamhetsår. Durocs 
affärsområden, dotterbolag och medarbetare har påverkats i 
olika grad. Inledningen av pandemin i mars 2020 präglades av 

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN
Universitetssamarbete för utveckling av bioplaster
2018 inleddes ett strategiskt utvecklingssamarbete mellan 
 Durocs fiberverksamhet och AachenMaastricht Institute for 
Biobased Materials, AMIBM. Institutets fokus är att tillsam
mans med industrin utveckla avancerade biobaserade  material 
som kan användas i olika  produkter. Förra året installerades 
en produktionsutrustning för prototyputveckling på Durocs 
dotterbolag i Österrike, som universitetet har rätt att använda 
under 8 veckor årligen i sitt forsknings och utvecklingsarbete. 
Samarbetet är en långsiktig strategisk satsning och avtalet 
kring prototyp  utrustningen löper över 25 år. Idén är att under 
testperioder tillsammans utbyta information och bygga upp 
kom petens om biobaserade och biologiskt nedbrytbara 
plaster – och att testa de nya materialen i produktion för att 
se vad som fungerar i praktiken. Under verksamhets året har 
två gemensamma utvecklingsprojekt bedrivits där ny så kallad 
PLAfiber har testats. Utmaningen är att hitta rätt polymer 

tillsammans med rätt additiv för att uppnå önskade material
egenskaper.  Utrustningen används även utanför dessa gemen
samma projekt och underlättar IFG:s utveckling av material 
och förkortar utvecklingstiden i produktutvecklingskedjan.
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stor ovisshet och oro. Först och främst fokuserade vi på att 
värna  personalens hälsa och uppmanade alla verksamheter att 
hör samma de lokala myndigheternas försiktighetsåtgärder och 
rekommendationer. 
	y Inom affärsområde Fiber gick verksamheten på ungefär 50 % 

kapacitet när påverkan var som störst. Både i Europa och USA 
påverkades efterfrågan på våra produkter negativt och vi anpas
sade verksamheten därefter. 
	y Tekniska Textiliers verksamheter påverkades mycket olika. 

Den belgiska verksamheten såg ett uppsving i vissa delar av 
verksamheten och fortsatte sin produktion som vanligt. I den 
franska verksamheten däremot stängdes produktionen ner 
från mitten av mars till början av maj. Beslutet fattades dels för 
att minimera risk för smittspridning, dels som en konsekvens 
av minskad efterfrågan. Under perioden produktionen låg nere 
genomfördes anpassningar i fabriken för att förbereda för en 
säker återöppning med möjlighet till fysisk distansering, höjd 
hygiennivå mm. 
	y Pandemins påverkan på affärsområde Övrig Industri varierade 

även den kraftigt. Duroc Rails verksamhet fortsatte i stort sett 
opåverkad, då kundernas ändrade efterfrågan jämnade ut sig. 
Duroc Laser Coating påverkades i liten utsträckning. 
	y För affärsområde Industrihandel minskade försäljningen 

mycket kraftigt redan i mitten av mars på grund av oro och 
osäkerhet inför framtiden. För Duroc Machine Tool ledde detta 
till deltidspermitteringar i några länder, främst Sverige och 
Danmark fram till augusti. 

EFFEKTIV OCH HÅLLBAR PRODUKTION
För att kunna erbjuda hållbara produkter och tjänster behöver 
även vår produktion vara hållbar. Effektivitet och hållbarhet går här 
oftast hand i hand, exempelvis när det gäller att minska energi 
och resursanvändning och minimera resursslöseri i form av spill. 

Ständiga förbättringar inom detta område ingår som en naturlig 
del för alla ISOcertifierade produktionsenheter, även om mål och 
nyckeltal varierar mellan verksamheterna. För en hållbar produk
tion krävs också god arbetsmiljö och hög säkerhet, vilket beskrivs 
under annan rubrik nedan. 

Då merparten av Durocs dotterbolag är producerande enheter 
med betydande energiförbrukning genomfördes under verksam
hetsåret en kartläggning för att undersöka i vilken utsträckning de 
olika dotterbolagen har tillgänglig data för att mäta och följa upp 
energi användning och klimatpåverkan. Kartläggningen kan ses 
som ett startskott till utökad gemensam uppföljning inom energi 
och klimat. Duroc uppmuntrar sina dotterbolag att använda för
nybar energi så långt det är möjligt, detta för att minska verksam
heternas klimatutsläpp. För de största affärsområdena redovisas 
energianvändningen i tabellen nedan, tillsammans med andelen 
förnybar el. 

Energianvändning 
per affärsområde El

Andel för-
nyelsebar el

Relativ  
elanvändning Naturgas

Fiber 84 003 MWh 21 % 1,0 MWh/ton 19 199 MWh

Tekniska Textilier 7 361 MWh  9 % 0,8 MWh/
tusen lm

34 631 MWh

Alla våra producerande enheter arbetar sedan länge med att 
minimera spill. Inom affärsområdena Fiber respektive Tekniska 
Textilier följs detta systematiskt upp, se nedan. Genom goda 
samarbeten med leverantörer och genomtänkt spillhantering kan 
en stor del av spillet materialåtervinnas. 

Spill per affärsområde 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Fiber 3,5 % 3,7 % 3,7 %

Tekniska Textilier* 0,72 kg/lm  

* Inom affärsområde Tekniska Textilier mäts spill i kg per löpmeter färdig produkt

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN
Covid-19 ökar efterfrågan på PFAS-fria skyddsförkläden  
till vården
Efterfrågan på skyddsutrustning inom vård och omsorg, t.ex. 
munskydd och förkläden, har ökat kraftigt i och med den 
rådande covid19pandemin. I USA har IFG Drake tillsammans 
med kunden STI fabrics utvecklat ett PFASfritt skyddsför
kläde med längre livslängd än andra vanligt före kommande 
produkter av engångskaraktär som används inom den ameri
kanska vården. 

PFASämnen (högflorerade ämnen) är en grupp kemikalier 
som har smuts och vattenavvisande effekt och som ofta 
används i textilier och skönhetsprodukter. De har bland annat 
visat sig kunna vara reproduktions och hormonstörande och 
är dessutom extremt svårnedbrytbara. Problem uppstår när 
dessa kemikalier lossnar från exempelvis textilier och sprids 
i vatten och miljö. I garnet som IFG tillverkar till skyddsförklä
dena är den vattenavvisande komponenten inkapslad i själva 
garnet, vilket förhindrar att den vattenavvisande funktionen 
tvättas bort. Förklädena kan därför tvättas minst 50 gånger 

utan att de förlorar sin skyddande effekt. Detta skiljer sig kraf
tigt från andra vanligt förekommande tyger gjorda av polyester 
eller polyester och bomullsmix som använder PFASämnen 
för att uppnå sin vattenavvisande effekt. I de vanliga tygerna 
tvättas effekten bort efter ca 15 tvättar och samtidigt  lossnar 
dessa ämnen med läckage till naturen som följd. 
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Under året har ett projekt för lackåtervinning genomförts inom 
affärsområde Tekniska Textilier. Projektet bygger på en investering 
i ett antal lackblandarmaskiner som gör att lacket fortsätter att 
blandas och därmed inte härdar under processen. Det nya arbets
sättet sparar både resurser och pengar. Ytterligare effektiviseringar 
planeras inom affärsområdet, i detta fall i form av en investering 
i en labblina i den franska verksamheten. I dagsläget behöver 
produk tutvecklarna använda en ordinarie produktionslina för att 
testa nya produkter. Detta innebär ett stort resursslöseri i form av 
material, produktionstid och även pengar. För att underlätta fram
tida produktutveckling har en investering i en ny labblina godkänts. 

KOMPETENTA MEDARBETARE I EN TRYGG OCH SÄKER 
ARBETSMILJÖ
Inom Durockoncernen fanns under räkenskapsåret i snitt drygt 
1180 medarbetare fördelade på 12 länder, se diagram nedan. 
Dessa medarbetare besitter en både viktig och omfattande kom
petens och förmågan att utveckla och använda denna på rätt sätt 
är avgörande för verksamhetens framtid.

Duroc eftersträvar en kultur där vi drar nytta av att människor är 
olika, med bättre möjligheter att se saker från flera perspektiv, 
 vilket vi är övertygade om gynnar verksamheten och medför 
bättre, långsiktigt hållbara lösningar. Mångfald och respekt för 
mänskliga rättigheter är fundamentala delar av verksamheten, 
vilket också har dokumenterats i den koncernövergripande 
uppförandekod som antogs i början av räkenskapsåret. Flera av 
koncernens bolag har även lokala, mer detaljerade processer och 
rutiner som behandlar dessa områden.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning blir en allt viktigare fråga för många av våra 
verksamheter och att attrahera, utveckla och behålla kompetent 
personal är centralt för att verksamheterna ska fungera. För att 
attrahera nya medarbetare och för att stärka kompetensen sam
arbetar vi med flertalet universitet inom de olika affärsområdena. 
Ett exempel är inom Tekniska Textilier, där man sedan cirka 10 år 
tillbaka har arbetat med flera universitet. Studenter erbjuds praktik 
inom främst forskning och utveckling och får arbeta med rele
vanta projekt. Under årens lopp har dessa samarbeten fungerat 
som en god rekryteringskanal. 

Durocs olika bolag driver i huvudsak industriell verksamhet, tra
ditionellt med många manliga medarbetare. Många är lojala mot 
företaget och arbetar kvar länge. Vi ser en utmaning i vår kompe
tensförsörjning på sikt, med relativt stor del av personalstyrkan 
över 50 år och för få medarbetare under 30. Anställda fördelat på 
kön respektive ålder visas i tabellen nedan.  

Anställda*  
juni 2020

Antal 
 anställda

Fördelat på kön Fördelat på ålder

Kvinnor Män < 30år 30-49år > 50år

Fiber 621 137 484 58 298 265

Tekniska Textilier 300 59 241 37 109 154

Industrihandel 126 20 106 10 36 44

Övrig industri 50 8 42 7 28 15

Totalt 1 097 224 873 112 471 478

* Visstidsanställningar på heltid är inkluderade i antalet anställda.

Förmågan att attrahera kompletterande eller ny kompetens, 
som krävs för att möta framtidens utmaningar, är av avgörande 
betydelse för vår framgång. Vi är övertygade om att ett sätt att 
attrahera unga är ett ökat fokus på hållbarhet och innovation, vilket 
vi aktivt arbetar med.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Inom våra producerande affärsområden bedrivs verksamheten i 
huvudsak i fabriker och verkstäder, vilket ställer höga krav på en 
säker arbetsmiljö. Säkerhet är i fokus såväl från centralt håll som i 
dotterbolagsledningarna. Säkerhetsarbetet inom koncernen  bygger 
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EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN
Griffine genomför handlingsplan för ökad säkerhet
Griffine har en historik med många arbetsplatsolyckor, 
som  efter ett snitt på drygt 13 frånvaroskador per år under 
en 15årsperiod hade hela 16 frånvaroskador under 2019. 
 Situationen klarnade efter att Duroc köpt Cotting Group 
och en ambitiös handlingsplan tog fram, tillsammans med 
en nollvision. Först och främst handlade åtgärderna om 
att stärka säkerhetskulturen och att ändra personalens 
inställning. Bland annat genomfördes team building
aktiviteter, så kallade Gemba walks infördes och inträffade 
olyckor analyserades grundligt och kommunicerades till 
alla. Inspirerade av Fiberverksamheten infördes också ett 
säkerhetslotteri som innebär att det för varje dag som går 
utan en frånvaroskada sparas 10€ till en pott, som efter 30 
dagar utan frånvaroskador lottas ut bland medarbetarna. 
Tack vare alla dessa åtgärder har opera törernas motiva
tion till säkert arbete ökat.

Vidare har investeringar i ökad maskinsäkerhet genom
förts och specifika åtgärder kring olika risk moment 
vidtagits. Ett systematiskt arbetssätt för att lyfta aktuella 
säkerhetsfrågor i organisationen har också införts. Det 
bygger på stående punkter först på de dagliga produktions
mötena, veckovisa säkerhetsmöten med uppföljning, 
analys och kommunikation av det som kommit upp under 
veckan samt kvartalsmöten för mer övergripande upp
följning av mål och utveckling. 
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på stort personligt ansvar men också på tydliga instruk tioner 
och rutiner, omfattande rapportering av risker och systematisk 
uppföljning av uppkomna incidenter. Inom affärsområde Fiber har 
säkerhet stått högst upp på agendan i flera år nu, under  mottot 
Safety First! En del av förklaringen till det ökade fokuset ligger i en 
arbetsplatsolycka som inträffade på IFG Drake i England i mars 
2017. Olyckan har varit föremål för en arbetsmiljö utredning, som 
slutligen avgjordes under det fjärde kvartalet 2019/2020 och som 
tidigare slagit fast att olyckan inte orsakades av bolaget. Likväl 
har ett stort arbete genomförts för att höja säkerheten inom hela 
affärsområdet sedan dess. Ett gediget samarbete och kompetens
utbyte har utvecklats mellan bolagen i affärsområdet, något som 
under det gångna verksamhetsåret också varit till nytta för Griffine.

Inom affärsområdena Fiber och Tekniska Textilier sker ett 
välutvecklat förebyggande arbete för att undvika arbetsplats
olyckor. Genom strukturerad rapportering och uppföljning med 
framtagande och genomförande av åtgärder kan säkerhets risker 
systematiskt arbetas bort. Trots detta sker fortfarande så  kallade 
frånvaroskador, det vill säga sådana skador som leder till sjuk
skrivning. Som tabellen nedan visar hade Tekniska Textilier hög 
frånvaro skadefrekvens och framför allt hög allvarlighetsgrad under 
det senaste verksamhetsåret. Som tidigare har beskrivits har en 
stor förändring skett inom den franska verksamheten där åtgärder 
identifierades och infördes under hösten 2019, med positivt utfall 
under våren 2020. Siffrorna ska förstås mot den bakgrunden.

Olycksstatistik per affärsområde
Frånvaro-

skadefrekvens*
Allvarlighets-

grad**

Fiber 17,2 22,0

Tekniska Textilier 25,6 221,4

* Frånvaroskadefrekvens beräknas som antal skador som leder till frånvaro* 
1 000 000 / tillgängliga arbetstimmar
** Allvarlighetsgraden beräknas som antal frånvarodagar* 200 000 / 
tillgängliga arbetstimmar

Vad gäller våra medarbetares hälsa och trivsel sker detta arbete 
lokalt i dotterbolagen. För att få en generell uppfattning om hur 
väl våra medarbetare trivs planerar vi att genomföra en koncern
övergripande medarbetarundersökning under kommande 
 verksamhetsår. 

Under 2019/2020 har covid19pandemin påverkat verksam
heterna. Då rekommendationerna varit att stanna hemma från 
arbetet även vid mycket milda symptom har detta lett till sjuk
frånvaro, framför allt har vi sett en effekt av detta inom Tekniska 
Textilier. Sjukfrånvaro per affärsområde redovisas nedan. 

Sjukfrånvaro per affärsområde 2019/2020 2018/2019 2017/2018

Fiber 3% 2% 4%

Tekniska Textilier 9%  

Industrihandel 2% 2% 2%

Övrig industri 6% 8% 5%

KULTUR, VÄRDEGRUND OCH LEDARSKAP
Durocs uppförandekod tydliggör att all affärsverksamhet ska 
bedrivas professionellt och med integritet, respekt och värdighet. 
Ledarna är en av de viktigaste faktorerna för att vår decentralise
rade styrmodell ska fungera på ett bra sätt. Våra ledare får möjlig
het att utveckla sitt ledarskap och dela erfarenheter för att kunna 
fortsätta utveckla verksamheten och medarbetarna i enlighet med 
våra värderingar. 

Duroc tolererar inte någon form av diskriminering, trakasserier, 
mobbning eller övergrepp. Vi främjar en arbetsmiljö och en kultur 
där anställda behandlar varandra med respekt och rättvisa och 
där vi främjar lika möjligheter för alla. 

Implementeringen av övergripande riktlinjer och policy
dokument följs upp för att säkerställa att Durocs värden når ut 
till samtliga anställda i bolagen. Som en del i uppföljningen samt 
för att följa upp hur medarbetare mår, bemöts och behandlar 
varandra planeras en medarbetarundersökning för hela koncernen 
under kommande verksamhetsår. Resultat av undersökningen 
kommer utgöra fokus vid kommande ledarskapskonferens.

Genomlysningen av hållbarhetsarbetet visar att det är viktigt  
att följa upp det kontinuerliga arbetet och agerandet i enlighet med 
Durocs vägledande principer inom bolag och dotterbolag. För att 
principerna i styrdokumenten ska bli verklighet har  strukturerat 
och systematiskt arbete genom exempelvis åtgärdsplaner 
 identifierats som ett utvecklingsområde. Vidare är medarbetar
undersökning och ett strukturerat och motiverat arbete med 
resultatet ett viktigt verktyg i det fortsatta och kontinuerliga 
utvecklingsarbetet. 

EXEMPEL FRÅN VERKSAMHETEN
Duroc Rail arbetar för ökat medarbetarengagemang
Inom Duroc Rail har ett strukturerat arbete drivits för att 
 minska sjukfrånvaro, öka medarbetarengagemanget och 
införa system för kompetensutveckling och arbetsrotation. 
Arbetet har drivits för att skapa förutsättningar för att  
fortsätta utveckla medarbetare, deras hälsa och arbets 
miljö och för att nyttja medarbetarnas potential. Åtgärder  
som genomförts omfattar bland annat ny företagshälso 
vård, förändring i  skiftarbetet och arbetsrotation för att  
säkra kompetensen. 

Systematiskt arbete hos Duroc Rail för ökad social hållbarhet 
Under 2019/2020 har Duroc Rail arbetat målmedvetet och 
strukturerat med en genomförandeplan relaterad till kultur, 
engagemang och bemötande. Handlingsplanen har  omfattat 
åtgärder mot trakasserier och diskriminering och för att säker
ställa attityder och beteenden i enlighet med värde grunden. 
Vidare har åtgärder vidtagits för att tydliggöra ansvar och 
roller, säkra kompetens och kompetensutveckling och med
arbetarnas involvering, vilket varit en viktig del i arbetet att  
öka medarbetarnas engagemang.
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TILL BOLAGSSTÄMMAN I DUROC AKTIEBOLAG, 
ORG.NR 556446-4286

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för 
räkenskapsåret 20190701 – 20200630 på sidorna 14–20  
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 24 september 2020

PricewaterhouseCoopers AB

Aleksander Lyckow 
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN




