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Om Sdiptechs hållbarhetsredovisning

Den här rapporten beskriver hur Sdiptech arbetar med sina viktigaste hållbarhetsfrågor.
Hållbarhetsredovisningen omfattar aktiviteter och resultat för 2020 och har granskats av
externa huvudrevisorer. Ett fullständigt innehållsindex enligt GRI finns på sidorna 50–51.
Sdiptechs lagstadgade hållbarhetsrapport återfinns i koncernens årsredovisning på
sidorna 24–52 samt som en separat bilaga på bolagets hemsida.
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Vår syn på och arbete
med hållbarhet
Trots att 2020 inte blev som någon hade tänkt sig har
pandemin gett oss nya perspektiv. Vi har fått en historisk
möjlighet att gå samman och starta om med fokus
på mer hållbara, effektiva och säkra lösningar. Så här
ser Sdiptechs VD och koncernchef Jakob Holm, samt
Hållbarhet & IR-chef My Lundberg, på koncernens
hållbarhetsarbete.
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JAKOB: Hållbarhet blir en alltmer grundläggande del i vår
strävan efter bättre affärsresultat. Det senaste året har vi
förvärvat fem bolag som på olika sätt bidrar till social och
klimatmässig hållbarhet. Vi är stolta över vårt fokus på
ansvarsfulla investeringar med starka affärsmodeller och för
att säkerställa detta framåt har vi tagit fram en handbok för
hållbara investeringar som implementerats i förvärvsarbetet.
Sammantaget rustar alla de åtgärder vi genomför oss för
framtiden. Förväntningar från kunderna och ambitionen hos
medarbetarna kommer bara fortsätta att öka och under
2021 satsar vi på att ta ytterligare kliv och bli ännu bättre.
MY: Klimatförändringarna är vår tids största långsiktiga
utmaning och det är mycket viktigt att vi hittar effektiva
lösningar som kan implementeras snabbt. I kölvattnet av
pandemin har takten av klimatomställningen ökat. Vi ser
förändrade kundbeteenden, striktare miljökrav och ny teknik
som skyndar på utvecklingen. Samtidigt allokeras mer
kapital till investeringar i lösningar som ökar den sociala och
klimatmässiga hållbarheten. Utöver skärpta lagkrav förväntas
företag ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i alla led - drivkrafter
som gynnar vår affär. Vårt fokus på hållbara investeringar
skapar varaktiga värden genom att ta vara på möjligheter där
innovation och teknik inkorporerats med en positiv påverkan
för människor och samhällen.
JAKOB: Under 2020 har mycket handlat om klimatrelaterade
fysiska och omställningsrisker. Framåt kommer vi se mer fokus
på hållbarhetsmöjligheter, såväl sociala som klimatrelaterade,
som går att ta vara på, vilket är precis vad vår affärsmodell går

Utöver skärpta lagkrav
förväntas företag ta
hänsyn till hållbarhetsaspekter
i alla led - drivkrafter som
gynnar vår affär.
ut på. Vår investeringsfilosofi innebär att bolag med en hållbar
affärsmodell och få hållbarhetsrisker har bättre förutsättningar
för långsiktig lönsamhet och tillväxt.
MY: Under 2021 kommer mycket handla om taxonomiförordningen. Samtidigt som klimatrelaterade frågor cementeras
i allt fler företags affärsmodeller och riskanalyser, kommer
vi se mer fokus på sociala hållbarhetsfrågor, så som arbetstagarnas rättigheter, trygga utbildnings- och arbetsmiljöer
samt anständiga arbetsvillkor för alla.
JAKOB: Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare
och vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som alla
bidrar till vår gemensamma framgång. Något som varit extra
tydligt under detta speciella år och som ledare för Sdiptech
har jag aldrig varit mer stolt över vad vi gemensamt lyckats
åstadkomma. Därför känns det nu extra viktigt att satsa
lite extra på våra medarbetare. Under 2020 påbörjade
vi ledarskapsutbildningar för alla VD:ar. Som en attraktiv
arbetsgivare med fokus på utveckling av våra medarbetare
lägger vi grunden till en fortsatt lönsam tillväxt för Sdiptech.
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Sdiptechs vision
Sdiptechs främsta möjlighet att bidra till samhället och de 17 globala målen med
tillhörande 169 delmål är genom våra affärsenheter, se en detaljerad genomgång av
detta på sidorna 36–43. Vår vision går i linje med och bidrar till tre av FN:s delmål:
9:1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, ink. regional och gränsöverskridande
infrastruktur, för att stödja ekonomisk
utveckling och människors välbefinnande,
med fokus på ekonomiskt överkomlig och
rättvis tillgång för alla.

9:4: Rusta upp infrastrukturen och
anpassa industrin för att göra dem
hållbara, med effektivare resursanvändning
och fler rena och miljövänliga tekniker
och industriprocesser.
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9:5: Förbättra den vetenskapliga forskningen
och industrisektorernas tekniska kapacitet i
alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna,
bland annat genom att uppmuntra innovation
och väsentligt öka det antal personer som
arbetar med forskning och utveckling.

Sdiptech arbetar fram och kommer att kommunicera långsiktiga
mätbara hållbarhetsmål för koncernen under 2021.
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Styrning av
hållbarhetsarbetet
REDOVISNINGSPRINCIPER
Omfattningen, innehållet och kvaliteten av Sdiptechs
rapportering inom hållbarhet har tagits fram genom att
tillämpa GRI och Nasdaqs ESG-rapportering, inklusive
redovisningsprinciper som att arbeta med sociala och klimatrelaterade risker och möjligheter enligt TCFD, men också
intressentdeltagande och väsentlighet. Hållbarhetsapporten
har utarbetats enligt GRI Standards, Core. Rapporten har
även inspirerats och utarbetats i enlighet med FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter. Ytterligare
rapportering om Sdiptechs arbete med hållbarhet finns
tillgängliga på bolagets webbplats www.sdiptech.com.

RIKTLINJER OCH METODIK
I samband med räkenskapsårets slut rapporterar alla
Sdiptechs affärsenheter som varit en del av koncernen hela
rapporteringsåret in hållbarhetsdata som en del av den icke
finansiella rapporteringen.

HÅLLBAR STYRNING MED
DECENTRALISERAT ANSVAR
Sdiptechs hållbarhetsarbete styrs i första hand av koncernens
uppförandekod, som uppdaterades under 2020. Sdiptechs
styrelse, genom hållbarhetsrådet och koncernledningen,
är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetet och sedermera
bolagets hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrådet genomför
intressentdialoger som lägger grunden för beslut om långsiktiga övergripande mål inom viktiga fokusområden. Detta
kompletteras med att respektive affärsområdeschef som
tar fram mål och handlingsplaner för sina respektive bolag.
Hållbarhetsarbetet presenteras för styrelsen en gång per
år eller oftare vid behov. Ledande positioner på koncernen
är ansvariga för att utveckla och implementera strategier,
policyer, riktlinjer, mål, processer och verktyg för hållbarhet.
Sdiptechs har koncernpolicyer och riktlinjer som är relaterade
till hållbarhet. Dessa innefattar den affärsetiska uppförandekoden, handboken för ansvarsfulla investeringar och de
styrdokument på koncernnivå som rör bland annat säkerhet,
lika möjligheter och rättvisa arbetsvillkor, företagets egendom,
konfidentiell information, integritet, affärsetik, mänskliga
rättigheter och miljöfrågor.

100% av de anställda, inklusive
kunder och leverantörer, har tillgång
till en anonym visselblåsarfunktion
som hanteras av extern part
SYFTE OCH MÅL
Syftet med Sdiptechs hållbarhetsrapport är att på ett
transparent sätt beskriva våra mål, strategier och styrning
samt ansvarstagande, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Både Sdiptech och omvärlden ska kunna följa hur
koncernens hållbarhetsinitiativ utvecklas. Redovisningen ska
ge kunder, medarbetare och aktieägare en förståelse för och
kunskap om vårt hållbarhetsarbete.

AFFÄRSETIK OCH UPPFÖRANDEKOD
Sdiptechs uppförandekod sammanfattar grundläggande
koncernpolicyer och riktlinjer och innehåller regler för att
säkerställa att verksamheten bedrivs med en känsla för etik
och integritet. Koden gäller för alla anställda inom Sdiptechkoncernen och speglar bolagets åtaganden enligt de tio
principerna i FN:s Global Compact samt FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter. Koden
granskas regelbundet och alla medarbetare och andra som
arbetar för Sdiptech ska åta sig att läsa, följa och förstå den.
Alla som arbetar för Sdiptech har ett personligt ansvar för
att se till att arbetet utförs i enlighet med uppförandekoden.
Koden finns tillgänglig på svenska och engelska för att säkerställa att hela personalstyrkan, samt andra intressenter
till Sdiptechs, kan förstå och ta till sig den. Under 2020
uppdaterade bolaget koden med ett flertal punkter. Efter
att styrelsen godkänt uppförandekoden ombads bolagets
personalstyrka att läsa igenom och bekräfta att de var
införstådda med den genom en digital signering.

100% av de anställda informeras
årligen om uppförandekoden
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Hållbarhetsrådet
Hållbarhet är djupt förankrat i Sdiptechs affärsmodell och kultur och omfattar hela
koncernens verksamhet på samtliga marknader. Som teknikkoncern som förvärvar
och utvecklar bolag ska vi bidra till hållbar utveckling, framför allt genom våra
affärsverksamheter, produkter och tjänster. Under 2020 inrättade Sdiptech ett
hållbarhetsråd, bestående av medarbetare med olika befattningar och kompetenser
som representerar alla delar av koncernen. Detta möjliggör väl genomarbetade
strategier samtidigt som beslut kan hållas snabbfotade.

Fredrik Navjord

Business Area Manager W&E
Representerar Sdiptechs affärsenheter & sitter i ledningsgruppen

Business Area Manager SIS
- input vid behov
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My Lundberg

Sustainability & IR Manager
Sammankallande Sdiptechs
hållbarhetsråd

CFO & CEO

- input vid behov

Styrelse

Peter Stegersjö

Investment Manager
Representerar Sdiptechs
förvärvsteam

- extern input vid behov
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Viktiga delar
hållbarhetsarbetet 2020
ESG-rapportering enligt GRI och Nasdaq transpancy reporting
Kartläggning av Sdiptechs bidrag till FN:s globala mål
Kartläggning av sociala och klimatrelaterade risker- och möjligheter
Uppdatering av väsentlighetsanalys och intressentdialog
Framställning av handbok för ansvarsfulla investeringar
Initiering av ledarskapsutbildningar av Sdiptechs VD:ar
Uppdatering av Sdiptechs affärsetiska uppförandekod
Samarbete med Global utmaning och Aktiv Skola
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Förhållningssätt till hållbarhet
HÅLLBARHETSARBETE

Vi tror på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva
och säkra samhällen. För att uppnå detta, är det avgörande
att utöka och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har för
avsikt att ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva
och utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar för
infrastrukturens mest kritiska behov. Vårt hållbarhetsfokus
är integrerat i hela verksamheten och blir en alltmer grundläggande del i strävan efter bättre affärsresultat. Fokus på
hållbarhet och ansvarsfulla investeringar hjälper oss att
skapa bestående värden och har två huvudsakliga syften:
att minska risker och ta vara på möjligheter, samtidigt som vi
kan skapa positiv påverkan och bygga intern stolthet. Enligt
vår investeringsfilosofi ska de bolag som Sdiptech investerar
i ha starka erbjudanden som löser kritiska behov inom infrastruktur, samtidigt som dess produkter och tjänster bidrar
till mer hållbara, effektiva och/eller säkra samhällen. Denna
kombination av drivkrafter i våra affärsenheters kärnverksamhet
säkerställer en långsiktig efterfråga. Ekonomisk hållbarhet är
för Sdiptech synonymt med social och ekologisk hållbarhet.
Omvänt kommer bolag vars erbjudande eller verksamhet som
står i konflikt med dessa drivkrafter så småningom stöta på
motvilja hos såväl myndigheter som allmänheten och besitter
därmed fler risker.

Sdiptechs hållbarhetsarbete kan beskrivas som en
pyramid. Grunden utgörs av viktiga fundament som
finansiell stabilitet, långsiktigt ägande, vår starka lokala
förankring och decentraliserade arbetssätt. Viktiga byggstenar är att vi kontinuerligt arbetar med vår klimatpåverkan,
att vi tar ansvar för att vår arbetsmiljö präglas av respekt
och att vi engagerar oss i de lokala samhällen som våra
dotterbolag är en del av. Störst påverkan på hållbarhet
har vi i våra ansvarsfulla investeringar och befintliga
affärsenheters erbjudanden, som på olika sätt bidrar
till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

HÅLLBARHETSRIKTLINJER
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1

Som serieförvärvande bolag ska vi alltid följa
vår handbok för ansvarsfulla investeringar

6

Efterleva policys och uppförandekod som
adresserar relevanta hållbarhetsområden

2

Säkerställa att hållbarhet är integrerat i
affärsmodellen

7

3

Analysera hållbarhetsrisker och möjligheter

Formulera relevanta mätbara mål och kontinuerligt
utveckla vår sociala, miljömässiga- och ekonomiska
påverkan på samhället

8

4

Regelbundet utvärdera väsentliga hållbarhetsområden och ha en aktiv dialog med intressenter

Hantera och följa upp hållbarhetsarbetet med hjälp
av ändamålsenliga processer och resurser

Efterleva FN:s Global Compact, FN:s globala
hållbarhetsmål och OECD:s riktlinjer för
multinationella företag

9

Ha en säker rapporteringskanal för visselblåsning

5

10

Redovisa hållbarhetsarbetet på ett transparent sätt
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Fokus på det väsentliga
INTRESSENTDIALOG
Vårt hållbarhetsarbete påverkas av ett antal intressenter
som har förväntningar på oss. Vi vill vara en hållbar aktör
som uppfattas som relevant. För att lyckas med det krävs det
att vi är lyhörda för våra intressenters förväntningar på vårt
hållbarhetsarbete, på så sätt kan vi säkerställa att vi gör rätt
prioriteringar. Därför arbetar vi aktivt och systematiskt med
intressentdialoger.

Sammanfattningsvis har vi i enlighet med resultatet av
våra intressentdialoger grupperat de mest väsentliga
hållbarhetsfrågorna i tre kategorier:

Sdiptech i samhället
3. Säkerställa Sdiptechs långsiktiga
konkurrenskraft
4. Växa genom organisk tillväxt och förvärv
5. Resursanvändningen (ex. energi,
vatten & avfall)

Sdiptechs huvudintressentgrupper har identifierats utifrån att
de väsentligt påverkas av eller påverkar Sdiptechs verksamhet:
medarbetare, aktieägare, styrelse, leverantörer och kunder.
Sdiptech för även en kontinuerlig dialog med andra intressentgrupper, till exempel branschorganisationer, hållbarhetsanalytiker- och media. Sdiptech har kontinuerlig kontakt med
sina intressenter om frågor som rör hållbarhet. Under 2020
genomfördes en uppdaterad intressentdialog som bland annat
skedde genom riktade enkäter.

6. Klimatanpassning av verksamheter

INTRESSENTER

19. Medarbetarnas välmående

Intressentdialogen har resulterat i en uppdaterad väsentlighetsanalys som syftar till att definiera de områden där vi har störst
möjligheter att bidra till en mer hållbar utveckling. Dialogen
har visat att våra intressenter anser att det är hållbarhetsfrågor med nära koppling till vår affär, det vill säga säkerställa
Sdiptechs långsiktiga konkurrenskraft, att växa genom organisk
tillväxt och förvärv samt ansvarsfulla investeringar, som vi ska
prioritera högst. Andra viktiga områden som rankats högt är
hälsa och säkerhet på arbetsplatser, medarbetarnas välmående,
antikorruption och affärsetik, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor samt ledarskap.

Väsentlighet för
våra intressenter

11. Hantering av avfall och farligt avfall
12. Koncernens totala GHG-utsläpp
24. Ansvarsfulla investeringar

Sdiptech som arbetsgivare
13. Ledarskap
14. Mångfald och inkludering
15. Jämställdhet
17. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Sdiptechs affärskultur
16. Antikorruption och affärsetik
18. Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
22. Transparens i rapportering
* De aspekter som rankats högst för våra intressenter och vår affär
* Ytterligare väsentliga aspekter som vi valt att arbeta med

1. Öka antalet arbetstillfällen
2. Främja lokala anställningar och investeringar

Väsentliga
aspekter
16
15
1324
11
21 14 5 22
18
9 12 6
20
8
10

3
4
17
19

3. Säkerställa Sdiptechs långsiktiga konkurrenskraft
4. Växa genom organisk tillväxt och förvärv
5. Resursanvändningen (ex. energi, vatten och avfall)
6. Klimatanpassning av verksamheter
7. Cirkulära kretslopp genom ex. återbruk/återanvändning/delning
8. Klimatpåverkan från transporter av anställda
9. Miljökrav på produkter och leverantörer
10. Produkters livscykelkostnader (LCC)
11. Hantering av avfall och farligt avfall
12. Koncernens totala GHG-utsläpp
13. Ledarskap
14. Mångfald och inkludering
15. Jämställdhet
16. Antikorruption och affärsetik

23
2

17. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
18. Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

7

19. Medarbetarnas välmående

1

20. Hållbarhetskompetens hos medarbetare
21. Styrning av hållbarhetsfrågor
22. Transparens i rapportering

Väsentlighet för
vår affär

23. Uppförandekod för leverantörer
24. Ansvarsfulla investeringar
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Sdiptech
i samhället
Miljö- och klimatpåverkan
De investeringar som görs idag påverkar hur mycket
växthusgaser vi kommer att släppa ut i framtiden. Att minska
utsläppen är nödvändigt, både för miljön och för att kunna
bekämpa fattigdom i världen. Som investerare spelar vi
en viktig roll för att minska utsläppen av växthusgaser.
Sdiptechs såväl klimatbidrag som -påverkan sker i huvudsak
i våra affärsenheter. Därför ska våra investeringar följa
investeringsfilosofi som syftar till att vara en drivande kraft
i omställningen mot mer klimatsmarta infrastrukturer och
samhällen. Under 2019 påbörjade vi arbetet med att beräkna
koncernens utsläpp av växthusgaser. Sdiptech mäter direkta
utsläpp (scope 1), utsläpp från energiförbrukning (scope 2)
samt indirekta utsläpp från leverantörer (scope 3) som
avgränsats till utsläpp från tjänsteresor och arbetsmaterial.
Detta beräknas i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse
Gas Protocol). Ett flertal av Sdiptechs affärsenheter hjälper
sina kunder att minska deras miljöpåverkan genom sina
erbjudanden. Se en detaljerad genomgång om hur Sdiptechs
bolags bidrar till FN:s 17 Globala mål på sidorna 36–43.
Ansvar för att förbättra miljön och medverkan till en varaktig
hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för koncernens
verksamhet. Sdiptech påverkan på miljön är begränsad och
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sker huvudsakligen i samband med transporter av insatsvaror, färdiga produkter, tjänsteresor samt energiförbrukning.
Koncernens bolag arbetar kontinuerligt med att minska
verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet bedrivs lokalt
med utgångspunkt från varje bolags specifika förutsättningar.
Bolagen i koncernen strävar efter hög effektivitet i användning
av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material och energi samt förebygger
och begränsar förorening av miljön. Ambitionen är att ha en
stor lyhördhet för kunders och leverantörers önskemål och
därmed kunna möta marknadens krav avseende ett proaktivt
miljöarbete. Många av bolagen inom koncernen arbetar med
kvantitativa målsättningar i sitt miljöarbete, så som att byta
elavtal till förnybar energi, byta bensinbilar till el- och hybrider
samt utveckla återvinningssystem- och processer.
Drygt hälften av våra dotterbolag är certifierade enligt ISO.
Koncernen bedriver i fyra av sina dotterbolag tillståndspliktig
verksamhet enligt miljöbalken, med avseende på hantering
av avloppsvatten. Inga kända hot föreligger som ur miljösynpunkt skulle äventyra verksamheten. Under 2020 har
Sdiptech och våra affärsenheter investerat cirka 80 000 Euro
till lokala samhällsengagemang och sponsorskap till olika
hållbarhetsinitiativ.

2020

2019

CO2e Ton/mkr omsättning

2,11

2,18

Energiförbrukning Mwh/mkr omsättning

4,15

5,36

Andel förnybar energi

35%

33%

Andel av Sdiptechs fordonsflotta
på förnybart drivmedel

8%

4%

Sdiptech AB (publ.) | Årsredovisning 2020 | Org.nr. 556672-4893

Koldioxidutsläpp
Sdiptechs påverkan på klimatet utgörs huvudsakligen av
utsläpp av koldioxid vilket vi anser utgöra den största negativa
miljöpåverkan från vår verksamhet. Förutom utsläpp relaterade
till intern användning av fossila bränslen och el, genereras även
utsläpp av koldioxid från olika typer av transporter, såsom
transporter av material och produkter samt persontransporter.

Sdiptechs CO2e-utsläpp, ton

2020

Scope 1 utsläpp

2 084

1 131

Scope 2 utsläpp

2 224

2 578

Scope 3 utsläpp*
Totalt
CO2e Ton/mkr omsättning

2019

93

280

4 401

3 989

2,11

2,18

*Sdiptech har avgränsat rapporteringen av Scope 3 till affärsresor
och kontorsmaterial.

nya marknader. Ytterligare sätt att skapa tillväxt, utöver den
organiska, är att göra företagsförvärv eller etablera partnerskap med olika aktörer.
Lönsamhet: Lönsamheten, mätt som avkastningen på sysselsatt kapital, ska överstiga 15 procent. Den visar hur effektiva vi
är på att använda årets satsade rörelsekapital och våra övriga
tillgångar. Vi vill att varje affärsidé och dotterbolag ska ha
förutsättningar att nå detta mål för att långsiktigt vara en del
av koncernen. En hög lönsamhetsnivå ger oss möjlighet
att egenfinansiera vår tillväxt.
Utveckling: Varje affärsenhet förväntas ligga väl framme och
utveckla verksamheten i sin delbransch. Utvecklingsfrågor kan
röra ny teknik, nya produkter, förbättrade arbetsprocesser, nya
IT-system och annat som bidrar till att bolaget rör sig framåt. Vi
vet att företag som lyckas identifiera och hantera sådana frågor
före konkurrenterna skapar långsiktig konkurrenskraft.

Mål inom ekonomiskt värdeskapande
Hållbarhet i leverantörskedjan
Vi arbetar med ett stort antal globala leverantörers produkter
och lösningar. Flera inköp sker från utomnordiska leverantörer
i bland annat Europa och Asien, vilket kan medföra hållbarhetsrisker. Våra leverantörsrelationer är dock ofta långa och
präglade av nära samarbete, vilket ger oss bra förutsättningar
till dialog och riskförebyggande. Enligt vårt decentraliserade
modell är det upp till varje affärsenhet att kontrollera så att
deras leverantörer följer vår uppförandekod. Därtill är vårt mål
att genomföra en leverantörskartläggning under 2021.

Ekonomiskt värdeskapande
Ekonomisk stabilitet och styrka är en grundförutsättning för att
kunna investera i hållbar affärsutveckling. Den ackumulerade
kompetensen och erfarenheten inom förvärv, internationell
expansion och hanterandet av kreativa team har lagt grunden
för koncernens decentraliserade ledningsfilosofi, som syftar till
att inspirera kreativitet samt stimulera tillväxten.
Tillväxt: Inom Sdiptech fokuserar vi på resultattillväxt snarare
än försäljningstillväxt. Sdiptech tillväxtmål är att uppnå en
genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt om 5–10 procent.
En sådan kontinuerlig resultatförbättring förutsätter att vi
ständigt arbetar med satsningar, förbättringar och effektiviseringar. Vi behöver sälja mer till befintliga kunder, lansera nya
produkter, hitta nya kunder och segment samt etablera oss på

För att förverkliga Sdiptechs affärsidé och vision så omsätts
den i de flesta företag till mål och delmål. Inom Sdiptech har
vi omsatt visionen till finansiella mål för hela koncernen som
sedan bryts ned på dotterbolagsnivå. Koncernens tre viktigaste
finansiella mål är följande, vilka alla uppnåddes under 2020:
•

Organisk resultattillväxt: En genomsnittlig årlig organisk
EBITA*-tillväxt om 5–10 procent.

•

Förvärvad resultattillväxt: En årlig genomsnittlig förvärvstakt
om 90 MSEK i EBITA* per år.

•

Kapitalstruktur: Den finansiella nettoskulden i relation till
justerad EBITDA rullande tolv månader ska inte överstiga
2,5 gånger.

Ansvarsfulla investeringar
Vår investeringsfilosofi går ut på att bolag med en hållbar
affärsmodell och få hållbarhetsrisker har bättre förutsättningar
för långsiktig lönsamhet och tillväxt. Under 2020 tog Sdiptech
fram en handbok för ansvarsfulla investeringar, som genom att
inkludera hållbarhetskriterier i förvärvsarbetes urvalsprocess
kan fortsätta att säkerställa att de investeringar som görs är
ansvarsfulla. Läs vår handbok för ansvarsfulla investeringar på
Sdiptechs hemsida: www.sdiptech.se. Sdiptechs ansvarsfulla
investeringar har genererat i ett trettiotal bolag som på olika
sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen, vilket
presenteras nedan.
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FN:s 17 globala
hållbarhetsmål
FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för
att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor,
främja fred och bekämpa klimatkrisen. Infrastruktur har en självklar
roll i flera av FN:s hållbarhetsmål och är en förenande fråga över
politiska gränser. Sdiptech bidrar totalt till 13 av de 17 målen, samt
38 av de 169 delmålen. Sex av dessa delmål är kopplade till Sdiptechs
koncernverksamhet. Men våra absolut viktigaste bidrag sker genom
de produkter och tjänster som våra affärsenheter erbjuder.
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MÅL 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för
alla. Sdiptech bidrar till delmålen 3.1, 3.3,
3.6 och 3.9.

3.1: Minska mödradödligheten i världen
till mindre än 70 dödsfall per 100 000
förlossningar med levande barn:
Var elfte sekund dör en gravid kvinna eller ett nyfött
barn någonstans i världen, vilket är oacceptabelt höga nivåer.1
Trots detta är lösningarna i många falla basala, det handlar
om rent vatten, sanitet, näring, vaccinering och grundläggande
sjukvård. Sdiptechs affärsenhet Pure Water Scandinavia
är specialiserade inom att producera ultrarent vatten och
projekterar, konstruerar, driftsätter och servar marknadens
driftsäkraste renvattenanläggningar och leverera dessa
lösningar till sjukhus runt om i världen.
3.3: Utrota epidemierna av aids, tuberkulos,
malaria och försummade tropiska sjukdomar
samt bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar
och andra smittsamma sjukdomar.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att bekämpa
smittsamma sjukdomar:
•

Hilltip tillverkar utrustning för vägunderhåll. Tidigt under
2020 när pandemin bröt ut utvecklade bolaget så att deras
spridare, som tidigare främst använts till att strö ut salt
på hala vägar, på ett effektivt och säkert sätt kan sprida
desinfektionsmedel på publika platser. I dag används
Hilltips sanitets- och desinfektionsspridare på köpcentrum
och skolor världen över.

•

Water Treatment Products producerar desinfektionsmedel och bekämpningsmedel mot bland annat legionella.

•

Pure Water Scandinavia installerar, konstruerar och servar
marknadens mest effektiva renvattenanläggningar till såväl
sjukhus och laboratorier, som till olika industrier.
3.6: Halvera antalet dödsfall och
skador i trafikolyckor i världen.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att
minska antalet dödsfall och skador i trafiken:

•

Det finns en tydlig koppling mellan hastighet och olyckor
i trafiken. Skadeföljden blir lindrigare och risken för att
olyckan ens inträffar minskar vid lägre hastighet. En viktig
och väldokumenterad hastighetsdämpande åtgärd är just
trafikkameror. RedSpeed tillverkar digitala kameror för
hastighetsmätning och trafiksäkerhet.

•

Olyckor bland gångtrafikanter ökar rejält under november
och december.2 Vinterförhållanden är en viktig aspekt för
trafiksäkerheten i norra Europa och det är främst dåligt

1.
2.

väglag och mörker som spelar in. Hilltip är en av Europas
främsta tillverkare av utrustning för vägunderhåll och
halkbekämpning för mindre vägar, cykelbanor
och trottoarer.
•

Centralbyggarna och Centralmontage tillverkar och
installerar anpassade kopplingsstationer och elektrisk
automatisering, exempelvis till elcentraler för att styra
trafikljus och gatubelysning. Fungerande gatu- och
trafik-ljus är en viktig förebyggande åtgärd för att
minska olyckor i trafiken.

•

Thors Trading levererar specialdubbar för att klara
av svåra väglag till tunga maskiner så som traktorer
och vägmaskiner.

3.9: Väsentligt minska antalet döds- och
sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier
samt föroreningar och kontaminering av luft,
vatten och mark.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till att minska
antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier:
•

Polyproject är ett av Skandinaviens ledande
miljöteknikbolag specialiserade på produkter för rening av
aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. De samarbetar
med några av de största rökgasreningsföretagen i
branschen i såväl Sverige som internationellt.

•

Vera Klippan tillverkar storskaliga cisterner för större
vatten- och avloppssystem. Bolagets produkter används
för bland annat kemikalier, vatten och avlopp, samt
ventilationsskorstenar och scrubbers.

•

Medicvent arbetar med system för gasevakuering av farliga
gaser. Deras teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus
genom att maximera upptagningen av ohälsosamma
läckande gaser som uppstår vid bland annat operarationer.
MÅL 4 syftar till att säkerställa en
inkluderande och likvärdig utbildning av
god kvalitet och främja livslångt lärande
för alla. Sdiptech bidrar till delmålen
4.5 och 4.A.

4.5: Avskaffa skillnaderna mellan könen inom
utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång
till utbildning på alla nivåer för utsatta personer,
ink. personer med funktionsnedsättning,
ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.
& 4.A: Bygga och förbättra utbildningsmiljöer
som är anpassade för barn och personer med
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuda en
trygg, fredlig, inkluderande ochändamålsenlig lärandemiljö.

Unicef: https://unicef.se/fakta/modravard
Transportstyrelsen: https://transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2019/fler-gaende-skadas-nar-vintertiden-borjar/
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•

Ungefär var sjätte person i Storbritannien lider av
någon form av hörselnedsättning.3 Vår affärsenhet
Alerter Group bidrar till lika tillgång till utbildning och
förbättrar utbildningsmiljöer som är anpassade för fler
genom deras radiobaserade kommunikations- och
brandlarmsystem för funktionsvarierade, såsom döva
och hörselskadade, där deras främsta kunderna är
skolor och universitet.
MÅL 5 handlar om jämställdhet mellan
kvinnor och män, vilket är en förutsättning
för en hållbar och fredlig utveckling.
Sdiptech bidrar till delmål 5.5.

5.5: Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt
deltagande och lika möjligheter till ledarskap
på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska
och offentliga livet.
Det finns en viss utmaning i teknikbranschen som Sdiptech
befinner sig i, att locka fler kvinnor och skapa en jämnare
könsfördelning, inte minst i de entreprenörsledda teknikbolag
som vi förvärvar. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och vi vill
bidra till att fler kvinnor intresserar sig för teknik och samhällsbyggnad i tidig ålder. Ett sätt för oss att göra det är att stödja
Global utmaning. De har bland annat arbetat fram initiativet
#Urbangirlsmovement, som syftar till att prioritera unga kvinnors
syn på stadsutveckling för att städer ska bli inkluderande och
hållbara. För att vi ska kunna hitta nya målgrupper och diversifiera våra slutkandidater arbetar vi därtill för mer mångfald och
en jämnare könsfördelning genom att:
•

Kartlägga nuläget och sätta upp ambitiösa mångfald- och
jämställdhetsmål.

•

Kvalitetsgranska vår kommunikation, ink. vårt rekryteringsmaterial, för att skapa en mer inkluderande visuell och
skriftlig tonalitet.

•

Bredda våra nätverk och öppna upp rekryteringsprocesser
genom nya kanaler och sätt att screena kandidater.

•

Löpande se över våra anställningsformer utifrån ett perspektiv som kan locka fler kvinnor, så som föräldralön,
flexibla arbetstider, distansarbete och ingen karensdag.

•

Inkludera både kvinnor och män i rekryteringsgruppen.

•

Ledarskapsutbildningar som genomförs för att stötte såväl
kvinnor som män i sina chefspositioner.

MÅL 6 handlar om att säkerställa tillgången
till, och en hållbar förvaltning av vatten och
sanitet. Sdiptech bidrar till delmålen 6.1, 6.3,
6.4, 6.6 och 6B.

3.
4.

38

6.1: Uppnå allmän och rättvis tillgång
till säkert och ekonomiskt överkomligt
dricksvatten för alla.
Följande av Sdiptechs affärsenheter bidrar till delmål 6.1:
•

Polyproject och Vera Klippan spelar en viktig roll i flera
vattenreningsprocesser genom att de driftsätter och servar
renvattenanläggningar.

•

Water Treatment Products arbetar med beredning och
tillverkning av vattenbehandlingsprodukter som bland annat
levereras till vattenreningsverk.

•

RIA, som levererar styrsystem för bland annat
vattenreningsverk, bidrar till mer effektiv vattenförbrukning
genom att bevaka och avgöra när pumparna ska sättas på
och stängas av för minsta möjliga spill.

6.3: Säkerställa att alla har tillgång till fullgod och
rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver
uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och
flickor samt människor i utsatta situationer.
Sdiptechs affärsenhet Topas arbetar med rening av avloppsvatten för fastigheter utanför de kommunala VA-nätverken.
De har en teknisk organisation som är anpassad för att ta
ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindre
samhällen.
6.4: Effektivisera vattenanvändningen inom alla
sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en
hållbar försörjning med sötvatten för att angripa
vattenbristen och väsentligt minska det antal
människor som lider av vattenbrist.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till delmål 6.4:
•

Stora delar av Europas vatteninfrastruktur är föråldrad.
Faktum är att i genomsnitt läcker 23 procent av färskvattnet i Europa ut på grund av läckande rör och ledningar.4
Sdiptechs affärsenhet Auger säkerställer en hållbar
försörjning av dricksvatten genom effektiv ärendehantering
av försäkringsskador på underjordisk infrastruktur så som
rör och vattenledningar.

•

Polyproject har en unik kompetens inom att rena
avloppsvatten, exempelvis när det uppstår biprodukter
såsom gips och ett kraftigt förorenat aggressivt
avloppsvatten som måste tas om hand.

•

Vera Klippan, som driftsätter och servar renvattenanläggningar, tillverkar storskaliga cisterner för större
vatten- och avloppssystem. Bolagets produkter används
för bland annat kemikalier, vatten och avlopp, samt
ventilationsskorstenar och scrubbers.

•

Topas arbetar med rening av avloppsvatten för fastigheter
utanför de kommunala VA-nätverken. Deras unika
VA-system renar avloppsvatten som kan användas till
odlingar på platser med akut vattenbrist, för att inte
belasta dricksvattnet.

Hearinglink: https://www.hearinglink.org/your-hearing/about-hearing/facts-about-deafness-hearing-loss/
Report from EurEau: https://www.eureau.org/resources/publications/1460-eureau-data-report-2017-1/file
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6.6: Skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg,
skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
& 6.B: Stödja och stärka lokalsamhällenas
deltagande i arbetet med att förbättra
vatten- och sanitetshanteringen.
Sdiptech affärsenhet Topas bidrar till dessa två
delmål genom att deras unika VA-system där renat
avloppsvatten tas tillvara på och kan exempelvis användas för
bevattning av odlingar på platser med vattenbrist. Bolaget har
deltagit i en anläggning som vänder på kretsloppet, från att
pumpa upp grundvatten, bevattna och urdikning, som gör att
mycket rinner ut i havet, till att ta östersjövatten, rena, använd
i hushåll, rena avloppsvatten och använd till att bevattna.
Avloppsreningsverken är även dimensionerade och utformade
för att kunna ta spillvatten från industrier.
MÅL 7 avser att säkerställa tillgång till
ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar
och modern energi för alla. Sdiptech bidrar
till delmålen 7.1, 7.2, 7.3, 7.A och 7.B.

7.1: Säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt
överkomliga, tillförlitliga och moderna
energitjänster. & 7.2: Väsentligen öka andelen
förnybar energi i den globala energimixen.

Sdiptechs affärsenheter Unipower och Eurotech
bidrar till de två delmålen:
•

•

Högkvalitativ eltillgång är kritisk för fungerande samhällen
och blir bara viktigare i samband med att industrier och
samhällen elektrifieras. Elkvalitetsproblem kan uppstå vid
svaga nät och varierande produktion, så som förnybar
el. I samband med att världen satsar allt mer på förnybar
elproduktion spelar kontinuerlig övervakning av eltillförseln
en viktig roll. Unipower erbjuder automatiserade system
för oavbruten kontroll och mätning av elförsörjningen – en
betydelsefull del i att användningen och utvecklingen av
förnyelsebar energi sker på ett säkert och hållbart sätt utan
avbrott.
Eurotech erbjuder anpassade lösningar för en välfungerande
avbrottsfri strömförsörjning. Deras produkter inom Solar
Power Solutions segmentet möjliggör att en verksamhet
kan drivas helt på solenergi, inklusive att lagra energin över
tid som kan nyttjas under strömavbrott eller när solcellerna
inte klarar av att leverera full effekt.
7.3: Fördubbla den globala förbättringstakten
vad gäller energieffektivitet.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till
energieffektivitet:

•

Den totala energianvändningen för samtliga svenska
byggnader står för drygt en tredjedel av den totala svenska
energianvändningen. Samtidigt läcker mellan 30–40

procent av den energi som krävs för att värma upp våra
fastigheter ut. KSS hjälper fastighetsägare att optimera
energi och effektanvändningen utifrån en byggnads system
och verksamhet. Därigenom kan såväl energiförbrukningen
som miljöpåverkan minskas.
•

Frigotech arbetar med kylteknik till främst livsmedelsbutiker
och datacentraler, men även till industrin. Med värme
som tillvaratas från livsmedelsbutikernas kylanläggningar
kan Frigotechs lösningar hjälpa till att minska energianvändningen.

•

Water Treatment Products ökar energieffektiviteten vid
framställningen av el genom avkalkning av bland annat
turbinblad på kraftvärmeverk.

•

För att få ut maximal effekt av biomaterial måste den ånga
som sätter fart på turbinbladen skapas av renvatten,
annars finns det risk att det blir beläggningar på bladen.
Pure Water Scandinavia producerar ultrarent vatten till
värmeverk för energieffektivitet

7.A: Stärka det internationella samarbetet för att
underlätta tillgång till forskning och teknik inom
ren energi, ink. förnybar energi, energieffektivitet
samt avancerad och renare fossilbränslebaserad
teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik. & 7.B: Till
2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera
tekniken för att leverera moderna och hållbara
energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet
de minst utvecklade länderna och små önationer under
utveckling.
Unipower har arrangerat och deltagit i ett flertal olika projekt
och utbildningar inom gröna städer och hållbara energilösningar i Afrika och mellanöstern. Bland annat har bolag
varit engagerade projekt för utvecklingen av kollektivtrafik
och energi i Uganda. De var också en del av en affärsdelegationsresa som organiserades av SSACC, Sweden
Sub-Saharan Africa Chamber of Commerce. Temat var
Gröna städer och hållbara lösningar och programmet
inkluderade affärsseminarier samt individuella möten och
företagsbesök i Rwanda, Botswana och Namibia.
På nationellt plan har Unipower genom ett samarbete
med Chalmers-startupen Eneryield, som utvecklar maskininlärningsbaserade metoder för intelligent elkvalitetsanalys kan
Unipower än mer effektivt och noggrant identifiera grundorsak
och riktning till störningar. Det är ett viktigt steg mot ett
smartare elnät och skapar förutsättningar för en bättre
stabilitet och leveranskvalitet. Ett annat exempel är samarbetet
mellan vår verksamhet Polyproject och KTH och IVL Svenska
Miljöinstitutet som i ett omfattande utvecklingsarbete för att
ta fram en ny typ av kolfiberbaserad elektrod som möjliggör
att effektivt utvinna vätgas från olika typer avloppsloppsvatten
med höga ammoniumhalter. Samtidigt renas avloppsvattnet
från ammoniumkvävet, vilket innebär ytterligare en miljöfördel.
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MÅL 8 handlar om att verka för varaktig,
inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor. Sdiptech bidrar till
fem av delmålen: 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 och 8.8.
8.1: Upprätthålla ekonomisk tillväxt i enlighet
med nationella förhållanden och i synnerhet
en BNP-tillväxt på minst 7% per år i de minst
utvecklade länderna. & 8.2 Uppnå högre
ekonomisk produktivitet genom diversifiering,
teknisk uppgradering och innovation, bl.a. genom
att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
Som en teknikkoncern med övergripande mål att skapa en
hållbar, långsiktig värdetillväxt, genom att förvärva, utveckla
och långsiktigt äga bolag som de är med en decentraliserad
strategi utan fusioner, bidrar Sdiptech till dessa två delmål.
8.5: Uppnå full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män,
inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
Alerter Group bidrar till anständiga arbetsvillkor för alla,
inklusive personer med olika funktionsvariationer genom deras
tjänst som erbjuder radiobaserade kommunikations- och
brandlarmsystem på arbetsplatser för bland annat döva och
hörselskadade.
8.6: Väsentligt minska den andel ungdomar
som varken arbetar eller studerar.
Fler av Sdiptechs affärsenheter, exempelvis KSS
och Multitech, tar in bland annat tekniker från
skolan genom olika lärlingsprogram, vilket är ett utmärkt sätt
att få in fler unga på arbetsmarknaden.
8.8: Skydda arbetstagarnas rättigheter och
främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla
arbetstagare, ink. arbetskraftsinvandrare, i
synnerhet kvinnliga migranter, och människor i
otrygga anställningar.
Följande av Sdiptech affärsenheter har säkerhetslösningar
som bidrar till delmål 8.8:
•

•

Multitech arbetar med tillfällig infrastruktur och sätter upp
säkerhetsstationer, så som exempelvis brandskydd, vid
byggarbetsplatser.

•

Cryptify erbjuder krypterade kommunikationslösningar
för ökad säkerhet. Genom att informationen skyddas med
certifierad kryptoteknik stängs obehöriga ute och användarna kan kommunicera säkert, vilket är en viktig funktion
för personsäkerhet vid känslig kommunikation.

5.
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Optyma designar, implementerar och hanterar säkerhetssystem till såväl privata företag som offentlig sektor, exempelvis sjukhus och järnvägsstationer.

•

Medicvents teknologi förbättrar arbetsmiljön på sjukhus
genom att maximera upptagningen av ohälsosamma
läckande gaser.

•

Storadio & Stockholmradio erbjuder kritisk radiokommunikation för luft- och sjöfart.

•

Alerter Group hjälper till att skapa säkra arbetsmiljöer och
trygga anställningar för alla genom sina kommunikationssystem och brandvarnare för funktionsvarierade.

MÅL 9 handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande
och hållbar industrialisering samt främja
innovation. Sdiptechs som koncern bidrar
till de tre delmålen 9.1, 9.4 och 9.5. Därtill
bidrar Sdiptechs affärsenhet Rolec till 9.2 och Unipower till 9.A.
9.1: Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, ink. regional
och gränsöverskridande infrastruktur, för att
stödja ekonomisk utveckling och människors
välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla. & 9.4: Rusta
upp infrastrukturen och anpassa industrin för
att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga
tekniker och industriprocesser. & 9.5: Förbättra
den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i
synnerhet utvecklingsländerna, bl.a. genom att uppmuntra
innovation och väsentligt öka det antal personer som
arbetar med forskning och utveckling.
Infrastruktur i samhället är till stora delar föråldrad.
Befolkningstillväxt, urbanisering och klimatförändringar
innebär ytterligare påtryckningar på systemen. Sdiptech tror
på en framtid som bygger på mer hållbara, effektiva och säkra
samhällen. För att uppnå detta är det avgörande att utöka
och förbättra infrastrukturen kring oss. Vi har för avsikt att
ta en aktiv roll i denna utveckling genom att förvärva och
utveckla ledande nischföretag som erbjuder lösningar för
infrastrukturens mest kritiska behov. Sdiptech har de senaste
fem åren investerat närmare 2 miljarder kronor i bolag som på
olika sätt bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra lösningar
på infrastrukturens mest kritiska behov. Därtill investerade vi
under 2020 totalt 7,2 miljoner kronor i FoU.
9.2: Verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering. Avsevärt öka industrins andel
av sysselsättning och BNP och fördubbla denna
andel i de minst utvecklade länderna.
Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila
utsläppen i Sverige i dag. Det är den sektor som har störst
förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri.5
Fler eldrivna fordon är en av nycklarna i en snabb omställning
av transportsektorn, men för att det ska vara attraktivt att äga

Sveriges Regering: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transportsektorn-staller-om-for-klimatet/
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en elbil är det viktigt att infrastrukturen följer med, så som
tillgängligheten av laddningsutrustning. Rolec är specialiserade
inom utveckling och tillverkning av ett brett utbud av utrustning
och system för laddning av elfordon. Förutom laddningsprodukter till elbilar har Rolec 30 års bakgrund av att förse
marinor och campingplatser med hållbara laddningslösningar.
9.A: Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom
ökat finansiellt, teknologiskt och tekniskt stöd
till afrikanska länder, de minst utvecklade
länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer
under utveckling.
Flera afrikanska länder har stora problem med nättillförlitligheten. Osäkerheten i elsystemet har hindrat utvecklingen av
industrin i länder så som exempelvis Tanzania. Med
produkter, system och utbildning inom elkvalitetsmätning
hjälper Unipower till att förbättra situationen.
MÅL 10 syftar till att minska ojämlikheten
inom och mellan länder. Sdiptechs bidrar till
delmål 10.2.

10.2: Möjliggöra och verka för att alla människor,
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras,
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet:
Alerter Group bidrar till ökad säkerhet och inkludering för
fler genom sina radiobaserade kommunikations- och brandlarmsystem för döva och hörselskadade.
MÅL 11 handlar om att göra städer
och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. Sdiptechs
affärsenheter bidrar till delmålen 11.2
och 11.6.
11.2: Tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt
överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken,
med uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta
situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till mer hållbara och
säkra transportsystem:
•

6.

RedSpeed specialiserar sig på digitala kameror för hastighet och trafikövervakning. Skadeföljden blir lindrigare
och risken för att olyckan ens inträffar minskar vid lägre
hastighet. En viktig hastighetsdämpande åtgärd är trafikkameror, vilka också skapar ett bättre och jämnare trafikflöde
som i sin tur resulterar i mindre miljöpåverkan och ökar den

ekologiska hållbarheten. Genom mindre buller och förbättrad rörlighet för cyklister och fotgängare kan även den
sociala hållbarheten öka.
•

För att möjliggöra effektiv och säker tågtrafik används
signalsäkerhetssystem. Sdiptechs affärsenhet
Centralbyggarna, som arbetar med konstruktion och tillverkning av elautomatikutrustning, säkerställer bland annat
att signalsäkerhetssystem kan hantera de påfrestande
miljöer i form av vibrationer, störningar, blandade typer av
kraftsystem samt integrationen mot signalsystem.

•

Enligt en rapport från Trafik Analys avstår kvinnor från
resor som känns otrygga i högre utsträckning än män.6 Det
innebär att trafiksäkerhet även är en fråga om jämställdhet.
Optyma specialiserar sig inom säkerhetssystem för bland
annat tåg- och järnvägsstationer, för en tryggare och mer
inkluderande kollektivtrafik.

11.6: Minska städernas negativa miljöpåverkan
per person, bl.a. genom att ägna särskild
uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering
av kommunalt och annat avfall.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till att minska
städernas negativa miljöpåverkan:
•

KSS hjälper fastighetsägare att optimera energi- och
effektanvändningen utifrån byggnadens system och
verksamhet.

•

Köldmedier är ämnen som ingår i kyl, frys, luftkonditionering
och värmepumpar. Kylsystem släpper ut stora mängder
koldioxidekvivalenter. Med hjälp av pumpcirkulation,
subkritiska och transkritiska anläggningar medverkar
Frigotech till att minska läckagen i kylanläggningar.

•

Vårdpersonal som kommer i daglig kontakt med medicinskaoch rökgaser på sin arbetsplats utsätts för onödiga risker.
Medicvent är specialiserade på evakuering av gaser,
punktutsug. Detta för att minimera risken att gasen sprids
ut i rummet och utsätter vårdpersonalen för onödiga risker.
MÅL 12 handlar om att säkerställa hållbara
konsumtions- och produktionsmönster.
Sdiptechs bidrar till delmålen 12.1, 12.2, 12.3
och 12.4.

12.1: Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade
länderna i täten och med hänsyn tagen till
utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.
Rolec har över 30 års erfarenhet inom utveckling och
tillverkning av ett brett utbud av laddningsutrustning och
-system för elfordon. För att transportbranschen ska klara
uppsatta omställningsmål måste fler fordon vara eldrivna.
En viktig byggsten i accelerationen av omställningen är en
attraktiv och fungerande infrastrukturen för elfordon, så
som tillgängligheten av laddningsutrustning.

Rapport från Trafikanalys: https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2017/rapport-2017_16-sankt-bashastighet-i-tatort.pdf

Sdiptech AB (publ.) | Årsredovisning 2020 | Org.nr. 556672-4893

41

12.2: Uppnå en hållbar förvaltning och ett
effektivt nyttjande av naturresurser.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar till
delmålet:
•

Polyproject är specialiserade inom rening av aggressiva
vätskor, vatten, gaser och luft.

14.1: Förebygga och avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel
av näringsämnen.
Följande av Sdiptech affärsenheter som bidrar till att minska
föroreningar i haven:

•

Vera Klippan driftsätter och servar renvattenanläggningar.

•

•

Water Treatment Products arbetar med beredning och
tillverkning av vattenbehandlingsprodukter som bland annat
levereras till vattenreningsverk.

•

Topas VA-system renar avloppsvatten som kan användas
i andra syften. Avloppsreningsverken är även dimensionerade och utformade för att kunna ta spillvatten
från industrier.

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka
miljön eller människors hälsa negativt. Detta har varit ett
stort problem i Östersjön. Topas system fungerar tvärtom,
där varje droppe vatten tastillvara på. Istället för att vattnet
släpps ut i Östersjön efter användning, kommer vattnet från
Östersjön via en ledning in till en anläggning där det avsaltas och når dricksvattenkvalitet. Dricksvatten pumpas ut i
ledningar till hushåll. När hushållen har använt vattnet till att
dricka, duscha och spola toaletter pumpas avloppsvattnet
bort till en reningsanläggning där det behandlar och får
”minst badvattenkvalitet” och kan exempelvis användas till
bevattningar av odlingar.

•

Polyproject levererar bland annat tankar och processutrustning för skrubberrening av avgasrening till fartyg.

•

Vera Klippan, som tillverkar storskaliga cisterner för större
vatten- och avloppssystem, vilka används för bland annat
kemikalier, vatten och avlopp, ventilationsskorstenar och
scrubbers.

12.3: Halvera det globala matsvinnet i butik- och
konsumentledet och minska matsvinnet längs
hela livsmedelskedjan, ink. förlusterna efter
skörd.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar att minska
matsvinnet:
•

Varje år slängs ungefär 100 miljoner ton matavfall i EU, vilket
innebär enorma kostnader för både ekonomi och miljö.7
Kylningslösningar är en kritisk del av kedjan för att minska
avfall av färsk mat och läkemedel som kräver en viss temperatur. GAH är ett ledande brittiskt bolag inom design, tillverkning och service av lösningar för transportkyla för sista milen.

•

Frigotech erbjuder effektiva kylsystem till bland annat livsmedelsbutiker med kontinuerlig service och övervakning
som hjälper till att förebygga störningar i mataffärer. Detta
minskar i sin tur risken för förstörd mat och svinn i butiken
vid längre elavbrott i kyl och frys.

12.4: Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier
och alla typer av avfall under hela deras livscykel,
i enlighet med överenskomna internationella
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen
av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras
negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.
Följande av Sdiptech affärsenheter bidrar delmål 12.4:
•

Medicvent, som specialiserar sig på evakuering av gaser,
punktutsug för att minimera risken att gasen sprids ut.

•

Polyproject är specialiserade på produkter för rening av
aggressiva vätskor, vatten, gaser och luft. Deras produkt
Polypump är exempelvis en luftdriven membranpump som
är idealisk för brandfarliga och explosiva miljöer.

•

Vera Klippan tillverkar storskaliga cisterner för större
vatten- och avloppssystem. Bolagets produkter används för
bland annat kemikalier, vatten och avlopp, samt ventilationsskorstenar och scrubbers.

MÅL 15 handlar om skydda, återställa
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda
och vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald. Sdiptechs affärsenhet
Topas bidrar till delmålet 15.1 och 15.5.
15.1: Bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och
torra områden, i enlighet med de skyldigheter
som anges i internationella överenskommelser. &
15.5: Vidta omedelbara och betydande åtgärder
för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
Topas bidrar till delmålen genom att deras vattenreningsverk
på Gotland som renar sötvatten och behandlar avloppsvattnet,
som tidigare skickats ut i Östersjön, för lokal användning.
Förutom att detta bidrar till mindre förorening i Östersjön tas
vattenresurser även tillvara på genom det lokala reningsverket.

MÅL 14 handlar om att bevara och nyttja
haven och de marina resurserna på ett
hållbart sätt för en hållbar utveckling.
Sdiptechs affärsenheter bidrar till
delmål 14.1.och 11.6.

7.
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Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org/3/CA1431EN/ca1431en.pdf
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MÅL 16 handlar om att främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla
samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer. Sdiptechs affärsenhet Cryptify bidrar till delmålen
16.4 och 16.8.
16.4: Avsevärt minska de olagliga finansiella
flödena och vapenflödena, öka möjligheterna
att återvinna och återfå stulna tillgångar samt
bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
& 16.8: Utvidga och stärka utvecklingsländernas
deltagande i institutionerna för global styrning:
Komplex nätkriminalitet blir allt vanligare inom
organiserad brottslighet. Enligt Försvarets radioanstalt (FRA) sker cyberattacker dagligen som på olika sätt
riskerar att skada människor och samhällen. Det handlar om
allt ifrån välplanerade angrepp mot myndigheter, till hot mot
privata företag och utpressning av enskilda medborgare.
Enligt FRA har det skett en väsentlig ökning av aggressiva
nätattacker mot svensk infrastruktur, inte minst mot
myndigheter och statliga bolag.8 Sdiptechs affärsenhet
Cryptify är en ledande svensk leverantör av lösningar
för krypterad kommunikation. Cryptify Call har granskats
och godkänts för myndighetsanvändning av både brittiska
säkerhetstjänsten och NATO. Kunderna finns främst inom
myndigheter och försvar, så som Regeringskansliet och
NATO HQ som i flera fall arbetar preventivt mot organiserad
brottslighet, med stora behov av att skydda sin kommunikation.

8.

Security User: https://www.securityuser.com/se/Nyheter/Samhalle/fra-dagliga-cyberattacker-mot-sverige
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Sdiptech som
arbetsgivare
Sdiptech vill vara en arbetsgivare där medarbetarna
trivs och utvecklas. För att uppnå detta strävar vi
efter att:
•

Ha nöjda medarbetare.

•

Vara en arbetsplats som främjar mångfald,
jämställdhet och inkludering.

•

Inga anställda skall drabbas av fysisk eller psykisk
ohälsa på grund av arbetet.

•

Alla medarbetare skall följa vår uppförandekod.

Anställningsform
Majoriteten av vår arbetskraft är fastanställd. Inhyrd personal
används primärt för att ersätta ordinarie anställda vid sjukdom eller annan frånvaro. Att våra medarbetare har en trygg
anställning är inte bara en arbetsmiljöfråga utan även en viktig
faktor för att få en kontinuitet i verksamheten och kunna bygga
långsiktiga relationer.
2020
VD (ink. dotterbolag) & styrelser
Produktion

Medarbetarnas välmående, hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen

Försäljning

Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare som alla bidrar
till vår gemensamma framgång. Sdiptech ska erbjuda sina
medarbetare en säker och hälsosam arbetsmiljö som
tillsammans med goda arbetsförhållanden skapar ett hållbart
arbetsklimat med låg sjukfrånvaro och god hälsa. Sdiptech
verksamhet bygger på långvariga relationer med kunder och
leverantörer, samt god etik och stor respekt för alla individer
såväl inom företaget som vid externa kontakter. Liksom övriga
delar av koncernens verksamhet är det konkreta arbetet med
socialt ansvar i hög grad decentraliserat inom ramen för de
riktlinjer som Sdiptech har antagit.
Säkerhet är djupt integrerat i vår kärnverksamhet, där flera
av våra bolag bidrar till att skydda arbetstagare och främja
trygga och säkra arbetsmiljöer. Vi vill leva som vi lär där
säkerhet för Sdiptechs anställda kommer i första hand. Ett par
av Sdiptechs verksamheter innebär arbete i utsatta miljöer
och på dessa affärsenheter finns det tydliga säkerhetsrutiner
kring hur de anställda ska skydda sig. Utvecklingen av enskilda
incidenter, skador, personalomsättning och frisknärvaro följs
noggrant upp och är ett sätt för oss att utvärdera oss själva
kring medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Under 2020 har
44 arbetsrelaterade olyckor noterats, varav en har RIDDORrapporterats, vilket innebär rapport av allvarlig arbetsrelaterad
skada. Vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olycksfall,
sjukdomar och incidenter och en ambition att kontinuerligt
verka för att förbättra hälsa och välmående bland våra
medarbetare. Målet är att ingen skall drabbas av fysisk eller
psykisk ohälsa på grund av sin arbetssituation.
Sjukfrånvaro i procent i förhållande till arbetad tid i dagar var
3,3 procent för helåret 2020, en ökning från ifjol då det var
2,7 procent. Frisknärvaron påverkades negativt under året på
grund av coronapandemin. Sdiptech mål är att bolagets
sjukfrånvaro ska understiga 5 procent.

44

2019

49

45

1 001

864

75

45

249

193

Antal deltidsanställda

45

31

Antal konsulter och entreprenörer

34

17

125

116

1 499

1 263

Administration

Övrigt
Total personal

Personalomsättning
Personalomsättning och frisknärvaro följs upp kontinuerligt
internt och kommuniceras externt på årsbasis. Stora avvikelser
av personalomsättning mot tidigare perioder kan vara en
indikation på brister eller missnöje och desto tidigare en
avvikelse kan påträffas, desto större möjlighet finns det att
undersöka och åtgärda ett eventuellt problem. Under 2020
var den totala personalomsättningen 11,3 procent exkluderat
medarbetare som tillkommit via förvärv under året.
Personalomsättning ink. förvärv

2020

2019

Antalet heltidsanställda som lämnat
organisationen

129

75

Antalet deltidsanställda som lämnat
organisationen

14

3

Antalet konsulter och entreprenörer
som lämnat organisationen
Total personal

5

6

1 499

1 263

Ledarskap
Vi strävar efter att vara en respekterad arbetsgivare och våra
affärsenheter ska sträva efter att vara attraktiva arbetsgivare
med fokus på medarbetarnas personliga utveckling. Relationen
till och mellan de anställda ska bygga på ömsesidig respekt.
För att ge stöd i utvecklingsarbetet är affärsområdeschefer och
andra centralt placerade medarbetare engagerade i olika frågor i
dotterbolagen, exempelvis ledarskap, hållbarhet, marknadsföring och försäljning, finansiell uppföljning och rapportering
samt projektuppföljning. Som en del av vår strävan efter att
vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade chefer
har vi under 2020 påbörjat ledarskapsutbildningar för
VD:arna inom koncernen, vilka fortlöper under 2021.
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Jämställdhet, mångfald och inkludering
Vi tror på att vi gynnas av att tillvarata varandras olikheter och
arbetar för en jämn könsfördelning och en bred internationell
representation bland anställda och ledare. Medarbetarnas
olika kunskaper, kompetenser, bakgrunder och perspektiv
skapar nya möjligheter och resulterar i bättre beslut. Vi ser
därför på en öppen och inkluderande företagskultur som
förespråkar mångfald som en styrka och strävar därför efter

att fler av bolagets ledare ska ha en internationell bakgrund,
vilket vi har definierat som att vara född eller bott i minst fem
år i ett annat land än den anställde arbetar i. Inom koncernen
finns ett antal riktlinjer och styrdokument som betonar vikten
av att se till olika medarbetares kunskaper, kompetenser,
bakgrund och perspektiv. Arbetet drivs framåt genom
transparens och löpande uppföljning.

2020

2019

% med internationell bakgrund
i Sdiptechs styrelse

33%

33%

% med internationell bakgrund
i koncernledning

20%

17%

% med internationell bakgrund på
ledande positioner i dotterbolagen

4%

n/a

Jämställdhet mäts bland annat som andelen kvinnor i ledande
positioner och följs upp internt för respektive bolag på årsbasis
samt kommuniceras externt i års- och hållbarhetsredovisning.
Sdiptech tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon
form. Vi strävar efter att anställda i koncernen ska ges
lika möjligheter till karriärutveckling, utbildning, ersättning,
arbetsinnehåll och anställningsvillkor, oavsett kön. I de fall
där ersättningsklyftor finns mellan män och kvinnor arbetar
vi aktivt för att dessa ska jämnas ut. Vi arbetar även för
en jämnare könsfördelning vid rekrytering. Vi erbjuder lika
möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön, ålder,
funktionsvariation, familjeförhållanden eller sexuell läggning.
Vi arbetar för att motverka varje form av diskriminering på
arbetsplatsen eller i behandlingen av anställda när det gäller
lönesättning och karriärutveckling.
Samtidigt som vi arbetar för en jämnare könsfördelning i
en generellt sett mansdominerad bransch, har andelen
kvinnor i koncernen ökat med 0,9 procentenheter.
Successionsplanering är ett sätt för oss att arbeta
med jämställdhet genom internrekrytering, samtidigt
som vi kan bevara kompetens i organisationen. Därtill
har löneskillnaden mellan män och kvinnor minskat under
2020. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och vi vill
bidra till att fler kvinnor intresserar sig för teknik och
samhällsbyggnad i tidig ålder. Ett sätt för oss att göra
det är genom att stödja Global utmaning. De arbetar
bland annat med initiativet #Urbangirlsmovement, som
syftar till att prioritera unga kvinnors syn på stadsutveckling för att städer ska bli inkluderande och hållbara.

För att vi ska kunna hitta nya målgrupper och diversifiera
våra slutkandidater arbetar vi därtill för mer mångfald och
en jämnare könsfördelning genom att:
•

Kartlägga nuläget och sätta upp ambitiösa mångfaldoch jämställdhetsmål.

•

Kvalitetsgranska vår kommunikation, inklusive vårt
rekryteringsmaterial, för att skapa en mer inkluderande
visuell och skriftlig tonalitet.

•

Bredda våra nätverk och öppna upp rekryteringsprocesser
genom nya kanaler och sätt att screena kandidater.

•

Löpande se över våra anställningsformer utifrån ett
perspektiv som kan locka fler kvinnor, så som föräldralön,
flexibla arbetstider, distansarbete och ingen karensdag.

•

Inkludera både kvinnor och män i rekryteringsgruppen.

2020

2019

Total personal

1 499

1 263

Varav kvinnor

200

157

% kvinnor

13,3%

12,4%

% kvinnor i Sdiptechs styrelse

33%

17%

% kvinnor i koncernledning

0%

0%

% kvinnor på ledande positioner positioner i dotterbolagen

31%

32%

2020

2019

Årlig medellön, kvinnor (euro)

38 737

34 582

Årlig medellön, män (euro)

46 402

45 780
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Sdiptech
affärskultur
Antikorruption och affärsetik
Affärsetik står högt på vår agenda och är en fråga som
kontinuerligt behandlas. Vi har en uttalad nolltolerans
mot korruption och accepterar inte mutor eller illojala
konkurrensbegränsade åtgärder. Inga fall av korruption har
konstaterats under året. Vi följer som ett minimum samtliga
lagar och regler vad gäller arbetsrätt och vi förväntar oss
att kunder och leverantörer som ett minimikrav följer aktuell
lagstiftning. Därtill arbetar vi aktivt med att försäkra oss
om att inga regelbrott finns inom våra verksamheter eller
vår värdekedja.
Sdiptech följer den svenska affärskoden utfärdad av Swedish
Institute Against Bribes (IMM), som syftar till att vägleda
företag i frågor om hur gåvor, ersättningar och andra fördelar
kan användas i näringslivet för att främja företagets verksamhet. All försäljning och marknadsföring av våra produkter
och tjänster ska också ske i enlighet med gällande lagar och
förordningar i varje land. Sdiptech investerar inte i bolag som
inte efterlever öppenhet och ansvar eller där det finns minsta
tecken på korruption.
För att bibehålla ett högt förtroende bland kunder, leverantörer
och övriga intressenter är det viktigt att värna om och sträva
efter transparens och god affärsetik. Alla som utför arbete för
Sdiptech eller på annat sätt företräder koncernen är, förutom
att agera i enlighet med gällande regler och lagar, skyldiga
att följa koncernens etiska förhållningsregler. Sdiptech har
en extern visselblåsartjänst som bidrar till att följa upp
efterlevnaden av uppförandekoden och möjliggör anonym
inrapportering. Visselblåsarfunktionen är ett viktigt verktyg för
att upprätthålla en god bolagsstyrning och bidra till en effektiv
process där koncernledningen snabbt kan få kännedom om
risker och brister i verksamheten för att kunna undersöka och
åtgärda dessa. Visselblåsartjänsten handläggs av en extern
aktör som tar ärendet vidare. Inga ärendet har inkommit
under 2020.

Därtill investerar vi inte i bolag som på något sätt bidrar till
kränkningar mot mänskliga rättigheter. Även om de bolag vi
tittar på inte är direkt inblandade i övergrepp på mänskliga
rättigheter, tittar vi på huruvida de har kunder, genom företag
eller stater, som skulle kunna vara det. Det är extra viktigt
att undersöka om ett förvärvsprospekt är verksamt eller har
betydande kunder som är verksamma i regioner där brott mot
mänskliga rättigheter förekommer frekvent.

Krav på våra leverantörer
Vi arbetar med ett stort antal globala leverantörers produkter
och lösningar. Flera inköp sker från utomnordiska leverantörer i
bland annat Europa och Asien, vilket kan medföra hållbarhetsrisker. Vi arbetar dock nära våra leverantörer och granskar
dem regelbundet för att säkerställa att hela värdekedjan
arbetar mot samma mål. Eftersom vi ställer höga krav på
integritet och etik i våra egna verksamheter är det naturlig att
göra samma sak även när det kommer till våra leverantörer.
Enligt vårt decentraliserade modell är det upp till varje
affärsenhet att kontrollera så att deras leverantörer följer
vår uppförandekod. Inga incidenter när det gäller brott mot
mänskliga rättigheter har inrapporterats under 2020.

Transparens i rapportering
Sdiptech har genomfört Nasdaqs ESG-rapportering sedan
2018 och är certifierade som en ”Nasdaq ESG Transparency
Partner”. För förbättrat hållbarhetsarbete och ökad transparens
har Sdiptech ökat inrapporteringen enligt nedan:

Nasdaqs
ESG-rapportering

2020

2019

2018

General info

100%

100%

100%

86%

86%

27%

100%

100%

100%

Corp Goverment Metrics

95%

95%

91%

Future Sustainable Goals

88%

25%

25%

Environmental Metrics
Social Metrics

Mänskliga rättigheter
Vi ska stödja och respektera internationellt erkända mänskliga
rättigheter var vi än arbetar. Vi accepterar inte någon form av
tvångsarbete, ofrivilligt eller obetalt arbete. FN:s konvention
om barnets rättigheter, ILO:s konvention om minimiålder för
anställning och konventionen om förbud och omedelbar åtgärd
för att eliminera de värsta formerna av barnarbete är riktlinjer
för all affärsverksamhet som bedrivs i vårt namn.
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Därtill redovisar Sdiptech sitt hållbarhetsarbete i enlighet med
GRI Standard. Se fullständigt GRI-index på sidorna 50–51.
Genom att tillämpa de internationella GRI-riktlinjerna strävar
Sdiptech efter en rapportering kring hållbarhetsrelaterat
innehåll som är relevant för sina intressenter på ett transparent
och balanserat sätt.
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Hållbarhetsrisker
Sociala och klimatrelaterade hållbarhetsrisker spänner över
många områden, så som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor,
miljö och klimat, korruption samt informations- och it-säkerhet.
Vår diversifierade struktur med över 30 bolag i olika branscher
och geografiska marknader ger oss en mycket god riskspridning, vilket skapar förutsättningar för stabilitet. Bredden
minskar beroendet av enskilda affärsenheter, marknader och
risker. Då vi har tydliga förvärvskriterier och eftersom vi inte
investerar i företag och sektorer som motsätter sig vår filosofi,
det vill säga bolag vars verksamhet är skadlig för samhället,
gallras många hållbarhetsrisker ut, läs mer om detta i vår
handbok för ansvarsfulla investeringar på Sdiptechs hemsida.
Vi ser i stället möjligheter med omställningen då hållbarhet är
integrerat i affärsmodellen i de bolag vi redan äger. Dessutom
tror vi att omställningen mot mer hållbara samhällen kommer
resultera i fler spännande företag med ny teknologi inom vårt
område startas, vilka vi sedermera kan investera i.
Trots detta är det av stor vikt för oss, ur såväl ett ekonomiskt
som legalt perspektiv att identifiera, hantera och förebygga
hållbarhetsrisker. Det är också avgörande för allmänhetens
förtroende och vår relation till kunder, anställda, ägare och
investerare. Ett ansvarsfullt agerande är därmed en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Sdiptech.
Vårt arbete med att identifiera hållbarhetsrisker sker med
Sdiptechs hållbarhetsråd tillsammans med koncernledningen,

där representanter från respektive affärsenhet medverkar.
Hanteringen, styrning och uppföljning följer vår decentraliserade
modell genom Sdiptechs affärsområdeschefer på styrelsemöten och andra avstämningar med affärsenheterna och sker
inom ramen för etablerade riskhanteringsprocesser.
Sdiptechs analys av hållbarhetsrisker- och möjligheter har
arbetats ut enligt metodiken Taskforce on Climate-related
Financial Disclosure (TCFD), ett ramverk som syftar till att
vägleda organisationer i arbetet med att identifiera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter. Genom tillämpning
av TCFD har vi skapat oss en utökad förståelse för vilka
finansiella följder som sociala och klimatrelaterade effekter kan
ha på vår verksamhet, både på kort och lång sikt. Samtidigt
underlättar ramverket arbetet med att bygga robusta strategier
för att hantera dessa risker. Enligt TCFD:s rekommendationer
har vi tagit avstamp i styrning, strategi, riskhantering, mål och
mätetal. Inom dessa områden lyfter vi hur Sdiptech hanterar
och utvärderar klimatrelaterade finansiella risker, både fysiska
risker såväl som omställningsrisker. Därtill har vi valt att följa
samma metod för sociala hållbarhetsrisker.
Sdiptech följer försiktighetsprincipen och ska vidta åtgärder
eller begränsningar i sin verksamhet eller vidta andra försiktighetsmått för att förebygga, hindra eller motverka att
skada eller andra olägenheter för miljö eller hälsa uppstår.
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Typ

Potentiella
finansiella effekter

Risker

Åtgärder

Möjlighet

KLIMATRISKER

Fysiska risker

Klimatförändringar
Stigande medeltemperaturer

Minskat behov av vinterrelaterade produkter för
ex. halt väglag, så som
dubb och snöplogar

Riskspridning genom
större utbud som är
mindre väder- och
säsongsberoende

Ökat behov av
vattenrening från
ex. algblomning

Högre vattennivåer
och översvämningar

n/a

n/a

Förändringar i grundsammansättning som kan
öka belastning och därmed
efterfrågan på service av rör
och vattenledningar och anläggningarna

Stormar

n/a

n/a

Ökat behov av kritisk radiokommunikation för luft- och
sjöfart. Ökat behovet av att
mäta elkvalité, samt lösningar
för välfungerande avbrottsfri
strömförsörjning

Ökat pris på bränsle/utsläpp
av växthusgaser

Ökade driftskostnader ex.
för affärsenheter med en
betydande fordonsflotta
av servicebilar

Mål för ökad procentuell
andel fordon med förnybara
drivmedel

Ökar efterfrågan på
laddningsutrustning för
elfordon

Utökad skyldighet av
utsläppsrapportering

Mer rapporteringsarbete
där större åtgång av resurser
för genomförande av arbete
kan dra ned effektivitet på
annat håll

Effektiva processer och
investeringar i centrala
resurser för stöd av
inrapportering

Ökad efterfrågan på hållbara,
effektiva och säkra lösningar
från fler kunder

Reglering av befintliga
produkter och tjänster

Ökade kostnader och/
eller minskad efterfrågan
på produkter och tjänster
till följd av begränsningar
av användning av specifika
material och ämnen

Riskspridning med
alternativa material
och ämnen

Striktare reglering kring utsläpp
av ex. skadliga gaser

Kan behöva ändra på produkter
eller säga upp leverantörer och
byta till dyrare leverantörer
om de befintliga inte efterlever
kraven

Förankra våra förväntningar
kring hållbarhet till bolagen
tidigt i förvärvsprocessen

Ökad efterfrågan på hållbara,
effektiva och säkra lösningar
från fler kunder

Mer rapporteringsarbete
där större åtgång av resurser
för genomförande av arbete
kan dra ned effektivitet på
annat håll

Effektiva processer och
investeringar i centrala
resurser för stöd av
inrapportering

n/a

Misslyckade investeringar i
nya/gammal teknik

Förlorade kunder och
intäkter på grund av ny
och alternativ teknik

FoU, expertnätverk,
advisory boards och
kontinueligt stöd med teknisk
kompetens på huvudkontoret.
Framtidsbedömning kring hur
länge en teknik är relevant/
attraktiv redan i förvärvsprocessen

n/a

"Övergång till lägre
utsläppsteknik"

Motstånd från grundare
att göra klimatinvesteringar
under earn out-perioden

Sätta tydliga förväntningar
i förvärvsprocessen och
löpande strategidiskussioner
kring investeringar som är
långsiktigt rätt

Ökad efterfrågan på
hållbara, effektiva och säkra
lösningar från fler kunder,
exempelvis laddningsutrustning för elfordon

Transitionsrisker

Lagar och policys

Rapportering och
efterlevnadskrav för
tredjepartsleveranörer

Teknik
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Typ

Potentiella
finansiella effekter

Risker

Åtgärder

Möjlighet

KLIMATRISKER

Marknad

Transitionsrisker

Förändrat kundbeteende

Förändrat sätt att resa,
arbeta och handla kan på
olika sätt påverka efterfrågan
på sikt

Jobba aktivt med potentiella
risker i respektive bolag med
framtidsanalyser

Ökad efterfrågan på hållbara,
effektiva och säkra lösningar
från fler kunder

Högre krav från allmänhet
på ställningstagande och
avståndstagande av stigmatiserade branscher genom att
inte leverera lösningar till
kunder inom dessa sektorer

Efterleva och ständigt utveckla
vår handbok för ansvarsfulla
investeirngar som tydliggör
hur vi ser på att investera i
specifika sektorer

Ökad efterfrågan på hållbara,
effektiva och säkra lösningar
från fler kunder

Rykte
Stigmatisering av sektor

SOCIALA RISKER

Sociala risker

Verksamhet
Informations- och
it-säkerhet

Försämrat förtroende och
eventuella ekonomiska
konsekvenser vid brister i
hantering av personlig- eller
företagskänslig information

Tydliga riktlinjer, instruktioner
Ökat behov av säkra
och tekniska säkerhetslösningar. kommunikationslösningar
Kontinuerlig uppföljning och
internkontroll. Utbilda medarbetare för att öka medvetenheten
om hot och risker inom
informationssäkerhet

Finansiell kriminalitet

Försämrat anseende och
svagare finansiell ställning
pga. finansiella eller legala
konsekvenser

Extern visselblåsarfunktion,
tydliga riktlinjer, efterlevnadskrav och uppföljning, framförallt
i länder där regleringar i dessa
frågor är svagare

n/a

Mänskliga rättigheter
och sociala förhållanden

Försämrat anseende och
svagare finansiell ställning
pga. finansiella eller legala
konsekvenser

Extern visselblåsarfunktion,
tydliga riktlinjer, efterlevnadskrav och uppföljning, framförallt
i länder där regleringar i dessa
frågor är svagare

n/a

Arbetsvillkor

Förlora arbetskraft och
svårigheter i att locka talanger
om konkurrenter har högre
standarder i arbetsvillkor och
vi inte upprätthåller attraktiva
arbetsvillkor

Löpande genomföra
benchmarkanalyser och
uppdatera arbetsvillkor

n/a

Anställdas säkerhet

Arbetsmiljörelaterade
olyckor och incidenter

Tydliga säkerhetsrutiner
på samtliga arbetsplatser,
framförallt på högriskarbetsplatser

Ökad efterfrågan på säkerhetslösningar för arbetsplatser från
fler kunder

Jämnställdhet och mångfald

Högra krav från allmänheten
som kan resultera i försämrat
förtroende och rykte och sämre
anseende om oss som arbetsgivare om vi inte lever upp till
förväntningar av allmänheten

Rapportering och jämställdn/a
hets- och mångfaldsmål med
en tydlig handlingsplan hur vi
ska nå målen, exempelvis genom
utbildning av medarbetare för
ökad medvetenhet

Sociala förhållanden
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GRI-index
Sdiptech redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med
Global Reporting Initiatives (GRI) Standard enligt nivå Core
och avser kalenderåret 2020. Informationen som presenteras
i redovisningen täcker de mest omfattande och betydande
delarna av verksamheten. Den genomförda väsentlighetsanalysen som är beskriven på sidan 33 har legat till grund
för valet av GRI-upplysningar där varje väsentlig fråga har
matchats mot minst en GRI-upplysning. Undantag eller

TYP AV INFORMATION

avvikelser från GRI Standards framgår i redovisningen av
respektive GRI-upplysning. Rapporten är inte föremål för
externt bestyrkande.
Som undertecknare av FN:s Global Compacts tio principer
inom mänskliga rättigheter, arbetsrättsvillkor, miljö och
korruption utgör hållbarhetsredovisningen Sdiptechs rapport
om förbättringar (Communication on Progress).

SIDA

KOMMENTAR/UTELÄMNANDE

GRI 102: Generella upplysningar

50

102-1

Organisationens namn

3

102-2

Verksamhet, produkter, varumärken, tjänster

4–6, 12, 17–21. 36–43

102-3

Huvudkontorets geografiska plats

4

102-4

Verksamhetsländer

4, 6

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

22, 62–67

102-6

Marknader

6

102-7

Organisationens storlek

5

Totalt antal produkter ej tillgängligt.

102-8

Information om medarbetare

44–45

Uppdelning per land ej tillgängligt.

35, 46

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen
eller leverantörskedjan

53–61

102-11

Försiktighetsprincipen eller annan princip

47

102-12

Externa hållbarhetsprinciper och initiativ som
organisationen stödjer

7, 29, 32, 34

102-13

Medlemskap i branschorganisationer

6

102-14

Vd-ord

9–10,

102-16

Värderingar, principer och normer

26–29

102-18

Bolagsstyrning

62–67

102-40

Intressentgrupper

33

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiera och urval av intressentgrupper

Förvärv, avyttringar

Ej tillgängligt. Regleras i uppförandekod.
33

102-43

Strategi för kommunikation med intressenter

33

102-44

Väsentliga områden och frågor

33–46

102-45

Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

16–21

För mer information om koncernens
dotterbolag, se Sdiptech.com
Se text ovanför GRI-index.

102-46

Definiera rapportinnehåll och ämnesgränser

50–51

102-47

Väsentliga ämnen

33–46

102-48

Förklaringar av korrigeringar från tidigare
redovisningar

102-49

Väsentliga förändringar i redovisningen

102-50

Rapporteringsperiod

102-51

Senaste rapport

102-52

Korrigeringar sker per upplysning
Inga väsentliga förändringar, se mer not 1
under väsentliga redovisningsprinciper
50

Se text ovanför GRI-index.

Redovisningscykel

50

Se text ovanför GRI-index.

102-53

Kontaktinformation vid frågor om rapporten

52

Kontaktperson My Lundberg,
Sustainability & IR Manager

102-54

Uttalande om rapportering i enlighet
med GRI Standards

50

102-55

Innehållsförteckning enligt GRI

50

102-56

Extern granskning

17-apr-20

Se text ovanför GRI-index.

Rapporten är ej granskad externt.
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TYP AV INFORMATION

SIDA

KOMMENTAR/UTELÄMNANDE

GRI 103: Strategisk ansats
103-1

Förklaring av väsentligt område och gränsdragningar

33–46

103-2

Hållbarhetsstyrning och dess komponenter

29

103-3

Utvärdering av hållbarhetsstyrning

29

GRI 201: Ekonomi
201-1

Direkt ekonomiskt värdeskapande

35

GRI 205: Korruption
205-3

Korruptionsincidenter

46

GRI 302, 305: Miljö
302-1

Energiförbrukning inom organisationen

34

302-3

Intensitetsmått energi

34

305-1

Direkt (scope 1) GHG–utsläpp

35

305-2

Indirekt (scope 2) GHG–utsläpp

35

305-3

Andra indirekt (Scope 3) GHG–utsläpp

35

305-4

Intensitetsmått växthusgaser

34-35

Scope 3 har avgränsats till utsläpp
från tjänsteresor och arbetsmaterial

GRI 401, 403, 405, 406: Socialt
401-1

Nyanställningar och personalomsättning

44

Uppdelning per ålder och befattning
ej tillgängligt.
Uppdelning per land och kön ej tillgängligt.

403-2

Skador och skadefrekvens

44

405-1

Mångfald bland styrelse, ledning och anställda

45

405-2

Kvinnors lön som andel av männens

45

406-1

Diskriminering och vidtagna åtgärder

46
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Om rapporten
Den här rapporten innefattar Sdiptech AB:s verksamhet från 1 januari 2020 till
31 december 2020 och följer riktlinjerna från den internationella organisationen
Global Reporting Initiative (GRI). Rapporten har upprättats i enlighet med GRI
Standards på tillämpningsnivå Core och GRI Standards tio rapporteringsprinciper:
1. Intressentinvolvering

8. Jämförbarhet

Hållbarhetsaspekten intressentdialog beskriver hur vi arbetar
med att inkludera våra intressenter.

Vi har medvetet valt etablerade mätetal med historisk daga för
att våra intressenter ska kunna jämföra vår data med tidigare år.

2. Hållbarhetskontext

9. Pålitlighet

I avsnitten Sdiptech i samhället, Sdiptech som arbetsplats och
Sdiptechs affärskultur inkluderar vi relevanta jämförelsetal för
att sätta vårt utfall i kontext. Vi visar även hur vårt arbete bidrar
till FN:s globala mål på delmålsnivå.

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer i samband
med årsredovisningen. De mätetal vi rapporterar sammanställs
centralt årsvis.

10. Tid (aktualitet)
3. Väsentlighet
Hållbarhetsaspekters signifikans för våra intressenter och
påverkan på vår affär sammanställt i väsentlighetsanalysen.

Vår senaste hållbarhetsrapport lanserades i april 2020.
Vi gör vår hållbarhetsredovisning årsvis i samband med
årsredovisningen.

4. Fullständighet
Våra fjorton hållbarhetsaspekter definierar vårt fullständiga
hållbarhetsarbete, vilket vi redogör för i rapporten, under
Sdiptech i samhället, Sdiptech som arbetsplats och
Sdiptechs affärskultur.

5. Noggrannhet
Den information som uppges i rapporten är korrekt och vi har
ansträngt oss för att ha en lagom nivå av detaljer.

6. Balans
I avsnitten Sdiptech i samhället, Sdiptech som arbetsplats och
Sdiptechs affärskultur reflekterar vi kring både positiva och
negativa aspekter av vårt utfall.

7. Tydlighet
Vi har strävat efter att inkludera och strukturera informationen
på ett så bra och tydligt sätt som möjligt för att våra
intressenter.

Kontaktperson för hållbarhetsrapporten:
My Lundberg,
Sustainability & IR Manager samt
sammankallande för Sdiptechs hållbarhetsråd
my.lundberg@sdiptech.com

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
för år 2020 på sidorna 24–52 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.

International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
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

52

En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 16 april 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Anna Rosendal
Auktoriserad revisor
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