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Förord
Att ta ansvar för att bedriva en miljömässigt hållbar och socialt ansvarstagande verksamhet 
är en självklarhet för oss. Samhällets-, kundernas-, myndigheters- och omvärldens förvänt-
ningar är att vi aktivt och över tid genomför förbättringar för att förbättra vår hållbarhetspre-
standa inom de aspekter där vi har påverkansmöjligheter. Kraven har aldrig varit starkare 
än nu. Detta sporrar oss till att se nya möjligheter och ger energi i vårt förbättringsarbete. 
Inte minst ser vi konkurrensfördelar inom förbättringsområden där vi nått goda resultat.  

National Swedens verksamhet är relativt stor och våra fastigheter har byggts- och byggts 
ut under olika tidsepoker. Vi äger/hyr allt från toppmoderna helt nybyggda anläggningar 
med superb energiprestanda till fastigheter med kulturhistoriskt värde. Därför är det spän-
nande med förbättringsprojekt som leder till oväntat goda resultat. Ett exempel är Halm-
stadenheten som sänkte energiförbrukningen med över 10% samtidigt som omsättningen 
ökade kraftigt. Resultatet kom från deltagande i ett nationellt projekt för energieffektivise-
ring, EENet och ett mycket lyckat samarbete med några av de större företagen i Sverige 
för energieffektivisering av fastigheter. Jag vågar påstå att det finns en dold jättepotential i 
Industrisverige att nå en stor ökning av energieffektivitet baserat på de insikter vi fått!  

Materialområdet - specifikt vår materialportfölj och de material som har framtiden för sig, 
är ett område som vi tillsammans med leverantörer och kunder just nu driver spännande 
projekt inom. Viktiga frågor där är materialinnehåll, cirkulära processflöden och enkelhet i 
återvinning. 

Exempel på projekt som vi inom National Sweden driver där vi gör skillnad mot ökad 
hållbarhet är: 

1. ECO-EPDM – Unik framtagen gummiblandning med goda tekniska egenskaper 
byggd på förnybar biobaserad råvara. En ledstjärna i vårt utvecklingsarbete i laboratoriet 
är att ersätta miljöfarliga fossila råvaror. Vi vill vara föredömen på att hushålla med våra 
ändliga resurser, som t.ex nafta/råolja. ECO EPDM är ett gott exempel på detta arbete. 
Vi är öppna för framtida samarbeten med andra producenter. 

2. Energieffektiviseringsprojektet EENet /Siemens Funktionsavtal – En flerårig 
satsning mot effektivare och hållbarare energianvändning inom våra fastigheter och i 
produktion. Vi byter och uppgraderar teknik och uppgraderar/digitaliserar befintlig, med 
målet att göra driften av verksamheten betydligt energieffektivare. 

3. Friskvård – Ständiga breddsatsningar för att personalen skall få ökad puls och ökad 
trivsel

4. Cirkulära flöden – Vårt produktionsspill blir till nya produkter 

5. eNPS (Nöjdhetsindex, medarbetare)

6. Digitalisering

7. Arbeta hemifrån / Hybridarbete

ECO EPDM
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Vår affärsmodell
National Sweden skall vara en komplett leverantör med 
konsultation, tillverkning och trading av produkter med sitt 
ursprung i polymera material. 

Våra marknader &  
kunder
Den största marknaden utgörs av Norden samt norra Euro-
pa. Kunderna finns i alla branscher där polymera material 
används. 

National möter kunderna genom flera olika försäljningska-
naler; personliga besök genom utesäljare, mässor, webben 
och mun-till-mun metoden. Påverkan av miljön utgörs främst 
av resor. Målet är nöjda, återkommande kunder med fokus 
på:

•   Kvalitet 
•   Service
•   Pris
•   Flexibilitet
•   Hållbarhet

 

Våra produkter  
Vi erbjuder en stor bredd av produkter med syfte att lösa 
våra kunder utmaningar att täta, dämpa, isolera och 
skydda. Från vår stora produktportfölj kan vi erbjuda allt 
från extruderade gummiprofiler till stansade, sågade och 
vattenskurna cellgummimaterial, med mera. Från vår stora 
materialkatalog som vi både utvecklar själva och köper in 
från etablerade leverantörer, hittar vi alltid en lösning som 
matchar våra Kunders utmaningar.

Vår tillverkning
Tillverkning sker på 5 produktionsorter. Miljörelaterad 
påverkan utgörs av uppvärmning, ventilation och belysning 

i fastigheter och en mindre mängd interna transporter. 
Maskiner och ugnar kräver energi, vilket är ett område som 
vi ständigt förbättrar för att använda energin på ett klokt 
och effektivt sätt.  

Vår leverantörskedja
Bland Nationals leverantörer så är de viktigaste de vi köper 
vårt råmaterial av till processen. Dessa återfinns över hela 
Europa. Transporter sker ofta med lastbil eller tåg. National 
köper alltid fulla lastbilar för att minimera transporter av 
”luft”. Utöver nämnda inköp gör National också betydande 
inköp av el och gas. För att minimera påverkan av klimatet 
så köps biogas och Grön El in. Övriga inköp köps så 
”lokalt” som möjligt. Kravet på våra leverantörer är att de 
har ett systematiskt miljöarbete i form av ISO 14001 samt 
att de undertecknar vår uppförandekod.

Väsentlighetsanalys
Inför upprättandet av hållbarhetsrapporten har styrelsen och 

företagsledningen i flera steg genomfört en analys över 
vilka aspekter inom hållbart företagande som är av störst 
väsentlighet för National och var vår påverkan kan anses 
vara som störst. Analyserna har utgått från både risker 
och möjligheter relaterade till hållbart företagande och 
de övergripande områden som beaktats har varit miljö, 
sociala förhållanden, personalfrågor, respekt för mänskliga 
rättigheter, antikorruption och styrningsfrågor. Resultatet av 
väsentlighetsanalysen framgår av de ämnen och resultatind-
ikatorer som presenteras i denna rapport.  

Vidare framåt avser National att i dialog med företagets 
viktigaste intressenter utvärdera valet av information i 
hållbarhetsrapporteringen. Under verksamhetsåret har en 
rad IT-stöd för hållbarhetsredovisning utvärderats och beslut 
är taget att använda ett IT-stöd som stöttar GHG-protokol-
let Scope, 1,2,3 redovisningsmetodik. IT-stödet kommer 
införas kommande verksamhetsår, vilket kommer leda till 
standardiserad-, utökad- och förbättrad hållbarhetsrapporte-
ring. viktigaste intressenter utvärdera valet av information i 
hållbarhetsrapporteringen.

Om hållbarhetsrapporten
Detta är National Halmstad Performance Polymers AB, 556040-3502 hållbarhetsrapport, och avser räkenskapsåret  
2021-05-01-2022-04-30.

Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6e och 7e kapitlet. Styrelsen för National Halmstad  
Performance Polymers AB har vid undertecknande av årsredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten.
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Styrning och ansvar för hållbar-
hetsaspekter i verksamheten
Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för förvaltningen av Natio-
nal Halmstad, vilket även innefattar frågor relaterade till hållbart företagande. 

Styrelsen har tagit del av företagsledningens väsentlighetsanalys. Utöver detta 
har styrelsen fastslagit riktlinjerna för utformningen av hållbarhetsrapporten uti-
från väsentlighetsanalysen. Styrelsen har löpande informerats av VD/Lednings-
grupp om det övergripande arbetet med företagets prioriteringar relaterade till 
hållbart företagande. 

VD/Ledningsgrupp ansvarar för att verkställa styrelsens beslut och strategier. 
Som stöd till VD har bolaget en ledningsgrupp och en tvärfunktionell grupp 
som årligen genomför en utvärdering av årets förbättringsarbete. Gruppen ut-
för också en Miljöaspekt & Riskanalys och lämnar förslag till Ledningsgruppen 
avseende betydande miljöaspekter för verksamheten. Ledningen använder 
denna information i beslutsmötet Ledningens Genomgång - Miljö.  
Ledningsgruppen ansvarar för att ta beslut kring inriktning på förbättringsar-
betet i frågor som omfattar bolagets hållbarhetsarbete. Underliggande mål & 
aktivitetsplaner tas fram på avdelningsnivå vilka ger stöd till att huvudmålen 
uppnås. 

Målsättningen är att skapa medarbetarengagemang & hållbarhetsfokus i 
organisationen genom introduktionsutbildning, repetitionsutbildning och delge 
information om hur vi utvecklas i ämnet. 

Styrande dokument och riktlinjer
National har ett antal policys som beskriver ledningens ställningstagande i 
viktiga frågor jämte att de utgör ledstjärnor för vad verksamheten skall uppnå.  

Den grundläggande utgångspunkten för Nationals hållbarhetsarbete är att 
minimera de potentiellt negativa effekterna av verksamheten och dra nytta av 
de möjligheter som hållbart företagande innebär.  

Miljöpolicy och energipolicy
Vår Miljöpolicy har kompletteras med vårt förhållningssätt och ambitioner 
kring Energieffektivisering, så numera utgör den en Miljö- & Energipolicy.  Po-
licyn är implementerad och innehåller en rad viktiga utfästelser om att bolaget 
bedriver ständiga förbättringar av företagets påverkan lokalt och globalt. 
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Code of conduct – uppförandekod
Nationals medarbetare har under flertalet år gett sitt stöd till att agera utifrån 
uppsatta riktlinjer i vår uppförandekod. Alla anställda har fått ta del av denna 
och våra Affärspartners har signerat att de efterlever de riktlinjer som fastställts 
i uppförandekoden.  
National stävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. Vi ska bedriva en 
ekonomiskt sund verksamhet med respekt för- och hänsyn till mänskliga rättig-
heter, människors säkerhet och hälsa samt vår miljö. Vår Code of Conduct ska 
vara vår guide till hur vi ska uppföra oss och agera i olika situationer. Koden 
visar var gränsen går mellan lämpligt och olämpligt agerande.

Arbetsmiljöpolicy
National ska arbeta för och sträva mot en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöfrågor 
ska prioriteras och resurser ska avsättas för att skapa en hållbar organisation 
med avseende på hälsa, miljö, ekonomi och kvalitet. Detta är en strategiskt 
viktig fråga, då medarbetarnas hälsa och motivation i högsta grad påverkar 
Nationals resultat. Vi ska erbjuda alla medarbetare en så säker och engage-
rande arbetsplats som möjligt. Vi vill genom vårt sätt att organisera oss både 
skapa delaktighet i företagets gemensamma målsättning och påverkansmöjlig-
heter för varje medarbetare.

Policyn berör:

•   Fysisk arbetsmiljö
•   Organisatorisk arbetsmiljö
•   Social arbetsmiljö

Jämställdhetspolicy
National ska vara ett attraktivt företag för alla i arbetsför ålder, oavsett kön, ur-
sprung, trosuppfattning, funktionsvariationer eller andra diskrimineringsgrunder. 
Vi har vissa team/avdelningar som består av enbart män eller enbart kvinnor. 
Vi strävar efter att rekrytera personal från det underrepresenterade könet vid 
nyrekrytering – bl.a. genom att i annonsering uppmuntra till ansökningar från 
detta kön. Vi arbetar sedan länge med att eliminera den tuffa jargong som 
kan uppstå i ett homogent team genom att hålla korrigerande samtal med 
vederbörande, så snart oegentligheter kommer till kännedom.

Policyn berör:

•   Arbetsförhållanden
•   Rekrytering
•   Lönepolitik
•   Kompetensutveckling
•   Föräldraskap och förvärvsarbete
•   Diskriminering och trakasserier
•   Åtgärdsplan om någon blir utsatt för trakasseri eller diskriminering

Alla policys gås igenom 1 gång per år och uppdateras i de fall det behövs, 
det är VD samt ledningsgrupp som gör denna årliga genomgång.
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Hållbarhetsfrågor prioriterats allt längre upp på organisationers agendor 
vilket vi varmt välkomnar. Vi känner en stark att vara delaktiga till att du som 
Kund eller blivande Kund når din målsättning. 
 
Vi ser framför oss en spännande utveckling mot ökad hållbarhet och dialo-
gen med intressenter är väldigt aktiv i nuläget. När dialogerna dessutom 
genererar goda resultat känns det extra bra! 

Genom innovativa lösningar och  
materialval för framtiden kommer vi 
minska klimatavtrycket 

Ambitionsnivån är hög att tillsammans med våra materialleverantörer 
leverera lösningar där materialval och processer kring produkterna 
såsom transport, energiutnyttjande och återvinning av spillmaterialet 
sätts upp med fokus på hållbarhet. 

Bland goda exempel vill vi lyfta fram vårt egenutvecklade RU-
BUST-gummi. Jämfört med traditionell EPDM sänks CO2 avtrycket 
med upp till 35% mätt efter färdigblandad råvara. 

Användning av Polyesterfiber som isolermaterial är ett annat. Nyli-
gen lyckades vi skapa en sluten materialloop med kortast möjliga 
transportvägar  mellan materialleverantör, tillverkare och tillbaka till 
materialleverantör. Återbruket av spillmaterial hamnar mycket nära 
100% eftersom spillet går tillbaka som fullvärdig råvara till materialtill-
verkaren. Vi har fått upp ögonen för vad fokus, samverkan i nätverk 
och med experter, långsiktighet, modern teknik och investeringsmod 
kan leda till och den spännande resan har bara börjat… 

På följande sidor presenterar vi några av de material i vår produkt-
portfölj som har en spännande framtid för sig. 

Daniel Cervin 

Miljöchef, National Halmstad
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Låt oss visa
några av våra

hållbara 
projekt
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Vår material-loop för polyesterfiber
i Gent gör oss bäst i klassen.

Hållbart arbete # 1

I National Gents anläggning har vi åstadkommit en perfekt material-loop. 
Vi tar hand om allt polyesterfiberspill och returnerar det till vår fiberleverantör, 
som i sin tur återanvänder det vid nästa produktionskörning. 

Vi vågar säga att detta är unikt och ett stort steg mot hållbar produktion!

Låt oss visa
några av våra

hållbara 
projekt
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Hållbart arbete # 2

Vi kan erbjuda skummad polyeten i olika for-
mer. Materialet är enkelt och kostnadseffektivt 
att bearbeta till önskad slutprodukt och har 
mycket brett användningsområde.

Materialet är lätt, finns i flertalet densiteter, 
har goda isolerande egenskaper.

Vi kan erbjuda produkter med en hög andel 
återvunnet material och återvinningsbarheten 
om och om igen är mycket god.

Ett framtidsmaterial med ovanligt många 
hållbara egenskaper!

En stor del av våra formsprutade artiklar tillverkas av 
konsument återvunnen PP.

Materialets starka fördel är att det är cirkulärt och 
kan återvinnas många gånger om.

95% av vår årsvolym i PP idag används till plastkru-
kor för groning av trädplantor. Denna produkt bidrar 
starkt till återplanteringen av jordens skogar.

Materialet är optimalt när något lägre krav på utse-
ende kan accepteras.

Vi har detta framförallt som ett fibermaterial, 
används som både akustikmaterial och 
termisk isolering. Det går att få från återvun-
na från PET-flaskor idag, men vi har tagit det 
lite längre och skapat en cirkulär loop där 
produktionsspillet går tillbaka till tillverkaren 
för att bli nytt material

PE

ÅTERVUNNEN PP

PET

I Halmstad utvecklar vi kontinuerligt miljöstarka  
material med bättre hållbarhet för våra kunder

Hållbart arbete # 2

Kork är ett unikt mikrocellulärt material och ett ständigt förnybart 
naturmaterial, välkänt av de flesta, men med flera unika egen-
skaper varav några faktiskt är ganska okända. 

Korkeksträden blir normalt väldigt gamla i medeltal kring 200 år 
och skördas kontinuerligt på sin ”yttre” tjocka bark, där materi-
alet sedan utvinns. Under trädets hela livslängd, så binder det 
naturligt CO2, eftersom själva trädet hela tiden står kvar.. 

Våra material kombineras med olika återvunna polymerer, till ett 
korkbaserat material som ger unika egenskaper inom de olika 
applikationsområden, där de används. 

Genom att skapa framtida materialloopar, så utgör kork ett av 
våra mest intressanta och framsynta materialval. 

 

 

KORK

RUBUST EPDM
National Halmstad tar med detta egenutvecklade material ett 
viktigt steg för miljön.

Det gör vi genom att i receptuppbyggnaden välja Eco/Bio Poly-
mer och ingredienser som inte är petroleumbaserade. Vi har
även gjort vägvalet att undvika återvunnen ämnesinblandning 
i RUBUST EPDM på grund av risken att få med okontrollerade 
eller oönskade ingredienser i materialet. 

Genom detta får vi full kontroll och når 35% mindre CO2 
påverkan vid färdigblandad produkt.
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PET

KORK

Våra produktionsceller på  
National Plast ger oss  
“zero waste production”!
Den termoplastiska bearbetningen av plastgranulat sker i helau-
tomatiserade produktionsceller där en formspruta med robot och 
kvarn automatiskt återför all skrot tillbaka till processen igen. På så 
vis säkerställer vi en ”zero waste” produktion.

Ca 700 ton av vårt råmaterial kommer ifrån ”post consumer 
waste”, vilket innebär att vi bidrar till att hålla våra hav fria från 
plastavfall. 

Hållbart arbete # 3
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Biomaterial i Bredaryd är en av flera vägar 
till en hållbara produkter.  

Den största positiva miljöeffekten sker när vi genom vår kunskap och våra resurser bistår våra kunder att byta till 
hållbara material. Vi investerar därför kontinuerligt i att utvärdera nya hållbara material som WPC, plast med trä-
innehåll, biobaserad plast och Mass balance material . Samtliga dessa material har en unika fördel jämfört med 
traditionell plast, de reducerar beroendet av fossila råvaror och minskar därmed utsläpp av koldioxid. Materialfrå-
gan är komplex och det gäller att veta vilket material som passar bättre eller sämre för produkter som kräver olika 
egenskaper.

Förutom att ersätta traditionella material mot mer hållbara och nedbrytningsbara material arbetar vi med en rad 
hållbarhets initiativ. Vi sorterar ut spillmaterial som kommer från produktionen för återvinning och vi sorterar ut allt 
förpackningsmaterial för återvinning.

* Vi ska arbeta med att minska interna avvikelser, som i sin tur leder till mindre avfall.

* Vi har genomfört ökade MOQ (Minimum Order Quantity) som leder till färre uppstarter som i sin tur leder till 
mindre avfall. Vi arbetar vidare med våra kunder för att öka MOQ ytterligare.

2019 invigde vi vår nya fabrik som var en investering i att bli ett mer hållbart företag. Vi omsätter idag 58 % mer 
än vad vi gjorde för 5 år sedan utan att konsumera mer energi.

Hållbart arbete # 4
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Vi förespråkar ONE POLYMER SOLUTION för 
bättre hållbarhet

PET materialet som vi köper är av ca 50% återvunnet material och går att återvinna 100% om man 
enbart använder sig av PET i produkterna. Återvinningen kan vara mekanisk och i framtiden även 
kemisk.

Vi strävar ständigt efter att återbruka råmaterialet.

Hållbart arbete # 5
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Vårt arbete mot de 
globala målen

Att ta ansvar för att bedriva en miljömässigt hållbar och socialt ansvarstagande verksamhet är en självklarhet för 
oss. Samhällets, Kundernas, Myndigheters, och Omvärldens förväntningar och krav på att se konkreta förbätt-
ringsresultat inom dessa områden har aldrig varit starkare än nu. Detta sporrar oss och ger oss energi att hitta nya 
vägar i vårt förbättringsarbete. Inte minst ser vi konkurrensfördelar inom förbättringsområden där vi lyckas. 
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Det finns många goda skäl till att dessa krav ökar just nu. Agenda 2030 och globala målen är utstakade och det 
ligger ett stort arbete framför oss att bidra till - och själva uppnå - de tufft satta miljö- och sociala mål FN och  
Regeringen strävar mot. Vi har valt att fokusera på de miljömål där vi ser att vi kan bidra mest, se ovan. 
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Väsentliga hållbarhets- 
relaterade risker och 

riskhantering

Miljö
Råvaror

Sociala förhållanden
Diskriminering 

Mänskliga rättigheter
Korruption och mutor

Övriga risker
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Väsentliga risker
Alla Nationals produkter är idag polymera 
material dvs gummi och plast. Dessa material 
har olja som bas. Vi ser en risk med framtida 
användning av material från ändliga resurser. 
Om det införs skatter eller priserna ökar av 
någon annan anledning så har det väsentlig 
inverkan på Nationals resultat.

Under året har det varit stor brist på material 
vilket har drabbat branschen.

Vi har fått kraftiga prisökningar på våra råva-
ror från våra leverantörer.

Beskrivning av riskhantering
För att kunna möta framtiden krav på en fossilfri värld så satsar Natio-
nal mycket resurser på att hitta material som är mindre beroende av 
fossila komponenter. Under 2020 så lanserade National Eco-EPDM. 
Gummit innehåller en betydande andel bioråvara, och materialet kan 
ersätta de EPDM-material som idag används inom många branscher 
i Europa och övriga världen.  

I vår fabrik i Gent så har vi designat ett materialflöde och uppnått 
0% materialspill. Allt avfall tas omhand, komprimeras och skickas 
tillbaka till leverantör som återanvänder materialet. Detta gäller även 
all plastfilm som materialet anländer i. Plastfilmen komprimeras och 
återanvänds. Det enda avfall som uppstår är matavfall samt papper. 

Tack vare ett väldigt bra samarbete med våra leverantörer så har vi 
lyckats att få hem material och levererat utan störningar till kund. 

En del av prisökningarna har vi fått igenom, dock så kommer det 
märkas på resultatet. 
 

Råvaror

Väsentliga risker
På grund av pågående klimatförändringar 
finns en stark koncensus i att de globala växt-
husgas-utsläppen behöver minska drastiskt till 
och med slutet av detta århundrade. Det finns 
därför en mycket stor sannolikhet att vi kommer 
se politiska initiativ och regleringar som på oli-
ka sätt tvingar företagen att minska sin använd-
ning av fossila bränslen. För Sveriges del där 
National har sin verksamhet är det främst inom 
transportsektorn som utfasning av bensin- och 
dieseldrivna transporter troligtvis kommer ske i 
relativt snabb takt, beroende på den tekniska 
utvecklingen av alternativa bränslen. Detta kan 
tänkas ske genom förbud och /eller genom 
ekonomiska styrmedel så som skattehöjningar 
på fossila bränslen. 

Under vinterhalvåret sker uppvärmning av 
fastighet och processugnar vilka kräver 
energi som potentiellt kan bidra till ökat CO2 
-utsläpp. 

Väsentliga risker
Alla Nationals produkter är idag polymera 
material dvs gummi och plast. Dessa material 
har olja som bas. Vi ser en risk med framtida 
användning av material från ändliga resurser. 
Om det införs skatter eller priserna ökar av 
någon andra skäl så har det väsentlig inverkan 
på Nationals resultat. 

National har drabbats av kraftiga prisökningar 
på inköpta råvaror och energi. 

Beskrivning av riskhantering
Gällande energiförbrukningen så jobbar National aktivt för att minska 
förbrukningen. National har nyligen, under 5 års tid varit med i ett nät-
verk för Energieffektivisering som  drevs av länsstyrelsen. Genom detta 
nätverk och ökad kunskap om effektiva åtgärder har National redan 
minskat sin energiförbrukning med ca 15% mot basåret 2016. 

Den energi som köps in är s.k Grön El dvs el från lågpåverkande 
CO2 källor och gasen som värmer fastighet och våra ugnar levereras 
vi 100% Biogasavtal. 

National har idag en fordonsflotta som till stor del drivs av fossila 
bränslen, närmare bestämt bensin och diesel. En höjning av priset på 
drivmedel kan potentiellt ha väsentlig inverkan på Nationals resultat 
och förbud mot vissa förbränningsmotorer skulle innebära att vissa 
delar av fordonsflottan måste ersättas. Därför har National beslutat att 
alla nya tjänstebilar som köps in fr.o.m. 2020 ska vara laddhybrider. 

De truckar som används i bolaget, som tidigare drevs med diesel, är 
idag utbytta till eltruckar. 

Transportörer anlitas från företag med eget miljöarbete, te.x. ISO 
14001, eller har eget uttalat miljöarbete. ”Slingbilar” används till våra 
största kunder. Vid lokala transporter anlitas lokal entreprenör som äger 
en lastbil klassad i Euro 5. 

Farligt avfall hanteras endast av entreprenörer med tillstånd för den 
klassningen av transporter. 

Avfallstransporterna har minskat radikalt i och med användning av 6st 
avfallskomprimatorer. 

 

Miljö
Striktare reglering av CO2

Väsentliga hållbarhetsrelaterade risker  
och riskhantering
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Väsentliga risker
National är medvetet om att vi verkar i en bransch 
som traditionellt dominerats av män. Att diskriminera 
människor på basis av kön, ålder, ursprung, trosupp-
fatting, sexuell läggning med mera är olagligt och 
brister i detta hänseende kan resultera i försämrat 
rykte, försämrad arbetsplatsmiljö med minskad 
produktivitet som följd, svårighet att rekrytera och 
behålla personal. 

Beskrivning av riskhantering
National har en nolltolerans mot diskriminering oavsett grund och 
strävar efter en kultur som präglas av jämställdhet och mångfald. 
Detta är tydligt uttryckt i vår uppförandekod och jämställdhetspolicy. 
Dessa är kommunicerade till alla anställda. 
 

Diskriminering och bristande jämställdhet

Väsentliga risker
I en industri likt National så finns det alltid en 
risk för arbetsplatsolyckor. En allvarlig olycka 
kan innebära allvarliga konsekvenser för indivi-
den i fråga i form av bestående men, trauma 
och försämrad arbetsförmåga. Det kan också 
innebära allvarliga konsekvenser för företaget i 
form av kostnader för skadestånd och böter för 
bristande regelefterlevnad. 

Beskrivning av riskhantering
Nationals arbete för en säker arbetsplats leds av en skyddskommitté 
bestående av chefer, skyddsombud och Underhåll. Gruppen ser bl.a. 
till att ronder genomförs, följer noga upp alla incidenter, från tillbud till 
allvarligare olyckor, med konsekvensanalyser och vidtar åtgärder för 
att minska risken för upprepning. 
Vi arbetar enligt vår arbetsmiljöpolicy, se Styrning och ansvar för 
hållbarhetsaspekter i verksamheten 

 

Arbetsplatsolyckor

Sociala förhållanden inklusive  
personalfrågor

Väsentliga risker
Nationals analys visar inte på några uppenba-
ra risker för brott mot de mänskliga rättighe-
terna som en konsekvens av vår verksamhet. 
National bedriver ingen verksamhet i länder 
som identifierats som högriskländer i detta 
avseende. 

Beskrivning av risk-
hantering
Nationals uppförandekod är baserad på de 
av FN beslutade mänskliga rättigheterna och 
ska följas av alla anställda. 

Respekt för mänskliga rättigheter

Övriga risker



HÅLLBARHETSRAPPORT NATIONAL SWEDEN  

18 19

Diskriminering och bristande jämställdhet

Väsentliga risker
National har nolltolerans mot mutor och korruption. Detta fram-
går tydligt av vår uppförandekod. Vi bedömer risken för korrupt 
beteende som relativt begränsad och om den ändå skulle uppkom-
ma finns risken framförallt i samband med våra inköp respektive 
försäljning till vissa kundsegment. Även våra leverantörer förväntas 
följa vår uppförandekod och vi ber dem underteckna ett exemplar 
av koden som bekräftelse på detta. 

 

Beskrivning av 
riskhantering
National har ett attestsystem som innebär 
en 4-ögonskontroll på alla fakturor samt 
utbetalningar. 

Personal som ingår i riskgrupp för korrup-
tion och mutor har undertecknat vår code 
of conduct. 

Korruption och mutor

Väsentliga risker
Vi har inte identifierat några andra väsentliga 
hållbarhetsrisker.

Övriga risker
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Mål, utfall och utvärdering
2021/22

Miljö 
Sociala Förhållanden  

Arbetsskador Risker & Tillbud 
Diskriminering och bristande jämställdhet

Korruption/mutor 
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Mål

<26,0 kWh/kSEK

Energiförbrukning (kWh):
varav:

•   El – Grön El 100%
•   Gas - Biogas 100%

Mål

<3,2 kg/kSEK

19/20

22,1  

7 621 860

4 850 500
2 771 347

20/21

19,3  

6 786 100

4 386 200
2 399 900

21/22

19,5

7 233 000

4 961 100
2 271 900

19/20

2,74

20/21

2,91

21/22

2,77

18/19

24,5

7 816 900

5 176 350
2 237 860

18/19

2,70

Energiförbrukning/Omsättning

Avfallsminskning/Omsättning [kg/kSEK]

Målet för oss är att kontinuerligt effektivisera vår energianvändning. Vi strävar efter att minska vår 
energiförbrukning i förhållande till omsättningen vilket ger en indikation på hur energieffektiv tillverk-
ningen är. Ett sänkt jämförelsetal över tid visar på en effektivare energianvändning (kWh/kSek). 

Kommentarer: Förbättringsarbetet med åtgärder i våra fastigheter och installation av modern 
styrutrustning för effektiv drift har gett goda resultat. Vid avstämningen år 2 har nu optimeringarna 
gjort positiv skillnad. Vårt jämförelsetal har förbättrats kraftigt trots att omsättningen endast skiljde 
marginellt mot föregående år. Vi planerar för att investera i ytterligare förbättringsåtgärder som en 
konsekvens av den lyckade 2-årsavstämningen och de alltmer ökade kostnaderna för energiinköp. 

 

Målet är att minska vikten brännbart avfall från verksamheten. Vi mäter detta som ett relationstal 
mellan vikt på Brännbart avfall i förhållande till omsättningen. Ett lägre tal visar på bättre effektivitet. 

Kommentarer: Under 21/22 har volymen avfall ökat marginellt mot föregående år. Detta trots 
en omsättningsökning. 

Satsningen på 5S bidrar till en god utveckling för det bidrar till bättre överblick av material i mellan-
lager, mm. 

Att ifrågasätta och utmana förfrågningsunderlag från kund är en annan viktig faktor för att få rimligt 
processfönster i tillverkningen och undvika skrot.  
Gummisidan driver löpande verktygsoptimering för att minska slöserier i materialåtgång.  

Vi har ett antal spännande projekt i gång där det finns förhoppningar för att återvinna material 
på nya sätt. Tidigare har detta avfall hanterats som brännbart avfall. Vi räknar också på att starta 
upp ett cirkulärt flöde av polyesterfiberavfall från Halmstad. Flödet där spillmaterial används i nya 
produkter har blivit väldigt lyckat i vår systerfabrik i Gent vilket har minskat avfallet till nära 0% för 
allt produktionsmaterial. 

HALMSTAD
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Mål

<25,0 kWh/kSEK

Energiförbrukning (kWh):
varav:

•   El – Grön El 100%

Mål

<2,7 kg/kSEK

20/21

14

2 049 297

2 049 297

21/22

34

2 568 064

2 568 064

20/21

1,9

21/22

4,7

19/20

14

2 167 796

2 167 796

18/19

12

2 249 468

2 249 468

19/20

2,1

Energiförbrukning/Omsättning

Avfallsminskning/Omsättning [kg/kSEK]

Kommentarer: Elförbrukningen ligger konstant de senaste åren men pga minskad omsättning 
21/22 så ökar nyckeltalen.

Kommentarer: Vi har ökat vårat avfall pga ändrad produktportfölj, men arbetar med ständiga 
förbättringar för att minska avfallsmängden.

Under 22/23 kommer en större mängd av vårt PET-avfall gå till återvinning .

HÖGSÄTER
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Mål

<17,0 kWh/kSEK

Energiförbrukning (kWh):

Mål

<1,7 kg/kSEK

20/21

20

618 568

21/22

17  

636088

20/21

1,2

21/22

1,6

19/20

21 

553 695

Energiförbrukning/Omsättning

Avfallsminskning/Omsättning [kg/kSEK]

Miljömålen upprättas i relation till vår miljöpolicy och våra miljöaspekter, med ett åtagande som 
syftar till att arbeta för en ständig förbättring av miljön.
 
Vårt övergripande miljömål:
Skydda miljön samt förebygga utsläpp och föroreningar.
 
Detaljerade mål:
1.Minska andelen avfall som går till förbränning
nyckeltal: kg. brännbart/omsättning/100 000. (kg. i förhållande till omsättning).

2.Interna avvikelser ska inte överstiga 0,3 % av omsättningen. 
 
3. Tillsammans med våra kunder driva ett aktivt utvecklingsarbete och där det är möjligt använda en 
högre andel hållbara material som också kan vara nedbrytningsbara.  

BREDARYD
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Mål

<3,5 kWh/kSEK

Energiförbrukning (kWh):
varav:

•   El – Grön El 100%
•   Gas - Biogas 100%

Mål

<0 kg/kSEK

21/22

3,5

88 249

46 987
41 262

21/22

0

Energiförbrukning/Omsättning

Avfallsminskning/Omsättning [kg/kSEK]

Kommentarer: National Gent har inget annat avfall än emballage.

GENT
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Mål

<2,8 kWh/kSEK

Energiförbrukning (kWh):
varav:

•   El – Grön El 100%

Mål

<0 kg/kSEK

19/20

3,2

733 300

733 300

20/21

2,6

646 000

646 000

19/20

0

20/21

0

18/19

2,9

623 300

623 300

18/19

3,2

549 200

549 200

17/18

2,8

389 600

389 600

18/19

0

Energiförbrukning/Omsättning

Avfallsminskning/Omsättning [kg/kSEK]

Kommentarer: National Plast har inget annat avfall än emballage, vilket är minimerat genom 
Bigbags iställer för småsäckar.

NATIONAL PLAST
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Frisknärvaro 
Halmstad: under 2021/22 har genomsnittet legat på 91,9%. Vi har inte längre frisknärvaro 
som ett företagsmål – men följer det månadsvis för att kunna agera vid stora förändringar. Vi har sett 
att vår frisknärvaro (resp. sjukfrånvaro) korrelerat med samhällets under pandemin. 

Bredaryd: 2021-05-01 – 2022-04-30 = 93,7%.  Mål = 95%.

Friskvård, Hälsa och social samvaro  
vi alltid haft ett eget angreppssätt gällande friskvård som innebär att vi har egna lokaler för utövan-
de av friskvårdsaktiviteter: padelbana, idrottshall, gym och massagerum. Alla anställda är välkomna 
att deltaga i pass som ligger i direkt anslutning till deras arbetstid – och om man deltar får man 
extra betalt.  
Träningspass och massage har genomförts under 2021/22 med vissa anpassningar. Vi har undvi-
kit att samla personalen i större grupper på grund av Covid – och har därför inte haft några fester 
eller liknande under 2021. Efter att restriktionerna släpptes våren 2022 hade vi i april vår första 
fysiska AW sedan Corona dök upp. Detta var mycket uppskattat!

Arbetsskador  
Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att förhindra arbetsskador. Vårt lokala mål för arbetsmiljö är 
fortsatt att antalet rapporterade risker och tillbud sammanlagt skall överstiga antalet olyckor. Under 
2020 såg fördelningen ut som nedan:

De risker olyckor och tillbud som rapporterades under året fördelar sig inom följande kategorier:

El/Brand/Explosion

Kem/Bioämne

Fall

Slagit emot föremål

Maskin/Maskindel

Fallande/Flygande föremål

Hanterat föremål

Skadad av person

Skadad av djur

Överbelstning Fysisk

Överbelstning Psykisk

Sned-/fel-/spiktramp

Fordon/påkörning

Annat

Brandtillbud

Risk

Tillbud

Sjukdom

Färdolycksfall

Arbetsolycksfall

Orsak

Typ
Antal

0

0

2

5

4

10

6

15

8

20

10

25

12

30

14

35

Antal

Vi såg under 2020 att kategorin fordon/påkörning låg högt varvid vi genomförde repetitionskurser 
med tyngdpunkt på säkerhet och attityd. Under 2021 har vi nästan halverat antalet olyckor inom 
den kategorin – vilket vi naturligtvis ser som positivt.  

Bredaryd 2 tillbud gällande hantering av truck
Olycksfall: 2 st skärskador från kniv
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eNPS - Employee Net Promoter Score  
eNPS är ett mått på hur villiga vi medarbetare är att rekommendera vår arbetsplats till en vän eller 
en bekant. Vi genomför en stor s.k. pulsmätning en gång per halvår. Mätningen består av c:a 
70 frågor. En av dessa är: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera National Halmstad som 
arbetsgivare till en vän eller bekant?” 
Svaren ges på en tiogradig skala och resultatet blir vårt aktuella eNPS-värde. Varje avdelning/
team använder svaren från pulsmätningen för att ta tag i de punkter som är av betydelse för just 
dem – vilket gör att vi kan lägga tid och resurser på relevanta åtgärder.  Vi sedan mätning startade 
våren 2021 gått från ett eNPS på 6 till 13 (ht-2021) – vilket är väldigt glädjande! (eNPS kan ligga 
mellan -100 och  +100.)

Samverkan lokalt 
Samverkan lokalt – vi har under 2021/22 tagit emot ett fåtal praktikanter p.g.a. pandemin.  
Vi har däremot fullföljt vårt engagemang som fadderföretag för våra gymnasieelever.  
Vi har haft sommarjobbare både på fastighetsskötsel och i vår produktion – vilka fått hålla sig till de 
regler som ställts upp för övrig personal pga pandemin. 
Vi sponsrar fortsatt lokala idrottsföreningar som har en aktiv och välfungerande ungdomsverksamhet. 

Diskriminering/bristande jämställdhet och korruption/mutor
Via vår visselblåsartjänst har det, likt föregående år, inte inkommit några rapporter gällande diskri-
minering/bristande jämställdhet samt korruption/mutor.

Corona/Covid
Corona/Covid – ett stort antal åtgärder har genomförts under pandemiåren för att minska/förhin-
dra spridning. Låsta entrédörrar, bajamajor för externa chaufförer, munskydd/snabbtest/handsprit 
har tillhandahållits, distansarbete underlättats och digitala möten införts. 
Den digitala mognaden på företaget har tagit ett stort kliv och är något som kommer att gynna oss 
framåt.  

Vi är knutna till en företagshälsa - som hjälper oss med främjande, förebyggande och rehabiliteran-
de aktiviteter. Dessa har fortgått under 2021 - med anpassningar.  

Utblick mot 2022/23
Vi kommer under 2022/2023 fortsätta vårt arbete med att reducera vår energianvändning och 
våra CO2 utsläpp. Under hösten/vintern påbörjar vi kompetensutveckling och samverkan i ett 
Halländskt nätverk för erfarenhetsutbyte och stöd inom hållbarhetsutveckling.  
En nyhet för kommande år är att vi kommer ansluta oss till en digital tjänst-/ klimatberäkningsverktyg 
för att på ett transparent och trovärdigt sätt mäta vår klimatpåverkan. 

Det kommer investeras i komprimatorer för att kunna öka antalet material i det cirkulära flödet. 
National är med i ett antal projekt med våra stora kunder där vi tillsammans jobbar mot cirkulära 
flöden och återvinning.   

Vi kommer jobba aktivt med eNPS – som vi valt att använda som ett företagsmål - och hur vi kan 
höja denna från dagens 13 till nåt ännu bättre!  

Under hösten kommer vi att skicka en broschyr om våra hållbara material till alla miljöchefer i vår 
kundbas.  
 
Vi kommer – om möjligt – att ha ett antal sociala evenemang under året. Bland annat kommer vi att 
fira företagets 80-årsdag, i efterskott. 

Kontakt
National Halmstad Performance 
Polymers AB
Krontorpsvägen 14
302 65 Halmstad
Telefon växel: 035-182800

Kvalitet-/Miljöchef Daniel Cervin  
035-182853, dc@nationalsweden.se

Ekonomi-/Operativ chef Claes Rössel 
035-182808, cr@nationalsweden.se

Miljötekniker Cecilia Rössel  
035-182876, cer@nationalsweden.se

HR-chef Jennie Rössel  
035-182856, jer@nationalsweden.se



 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i National Halmstad Performance Polymers AB, org.nr 556040-3502 

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021/22 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. 

 
Halmstad den 24 Oktober 2022 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
 
Evelina Nilsson 
Auktoriserad revisor 
 


