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En viktig del av ABB:s strategi för
hållbar utveckling är att delta i projekt
som främjar ekonomisk, miljömässig
och social utveckling samt utbildning.
Det hjälper oss att förbättra livskvaliteten för människor i de samhällen
och länder där vi verkar. Läs mer om
ABB:s engagemang i projekt och
Om du vill veta mer om våra verksam- sammanslutningar för hållbar utveckling på vår hemsida.
heter, nyheter och framsteg är du
välkommen att besöka vår hemsida
www.abb.se. Där kan du också hämta Kontakta oss
”Gör din röst hörd på abb.se”
våra årsredovisningar om hållbar utveckling, sammanfattningar, miljövaru- Hållbar utveckling är en av vår tids
viktigaste frågor. Hållbar utveckling
deklarationer, artiklar, föredrag samt
bygger på utbyte av information och
frågor och svar om olika aspekter i
idéer mellan olika intressentgrupper.
ämnet.
ABB verkar i cirka 100 länder och vill
gärna höra din åsikt om våra mål,
aktiviteter och prestanda för hållbar
utveckling, så som de beskrivs i den
här rapporten. Vi sätter stort värde på
nya idéer och tar gärna del av dina
synpunkter och önskemål.
Vi strävar efter att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala hänsynstaganden och integrera dem i våra
dagliga affärsbeslut, i syfte att skapa
värde för alla våra intressenter. Hållbar
utveckling har därför en framskjuten
placering på koncernens hemsida.
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Rapporten innehåller information om ABB:s
produkter, tjänster, teknikområden och allmänna
agerande. Innehållet ska inte tolkas som en
uttrycklig eller underförstådd garanti eller som
ett erbjudande.
Rapporten är tryckt på papper tillverkat av klorfri
massa (ECF) i anläggningar certifierade enligt
ISO 14001. Omkring 10 procent av det trä som
pappret har tillverkats av kommer från skogar
certifierade av FSC (Forest Stewardship Council).
Resterande 90 procent kommer från skogar som
är under pågående certifiering av FSC.

ABB (www.abb.com) är ledande
inom kraft- och automationsteknik.
Våra lösningar förbättrar prestanda
och minimerar miljöpåverkan för
energiföretag och industrier. ABBkoncernens bolag verkar i omkring
100 länder och har ungefär 135 000
medarbetare.
Det tredelade resultatet: Global
Reporting Initiative (GRI)
Rapporten är baserad på den
senaste versionen av GRI:s riktlinjer
(www.globalreporting.org), som
publicerades i juni 2002, enligt de
rekommendationer som är relevanta
för ABB:s verksamheter. GRI:s frivilliga
riktlinjer används av organisationer för
att redovisa ekonomiska, miljömässiga
och sociala aspekter på sina verksamheter, produkter och tjänster.
Första delen av redovisningen innehåller praktikfall som illustrerar ABB:s
engagemang för hållbar utveckling.
Andra delen följer i största möjliga
mån den information och de indikatorer som anges i GRI:s riktlinjer.

Du är välkommen att kontakta oss via
www.abb.se. Du kan också kontakta
koncernfunktionen för hållbar utveckling direkt:
christian.kornevall@ch.abb.com
curt.henricson@se.abb.com
marc.slater@gb.abb.com
anders.h.nordstrom@se.abb.com
Vi ser fram emot dina synpunkter.

ABB:s hållbarhetsredovisning finns utgiven
på engelska, tyska, franska och svenska.
Redovisningen finns också tillgänglig i en
elektronisk version på ABB:s hemsida
(www.abb.se).

Övriga publikationer från ABB
ABB-koncernens
årsredovisning 2002
Koncernens årsredovisning publicerades i april 2003. Om du vill ha
ett exemplar, kontakta ABB:s
informationsavdelning på adressen
på baksidan av det här dokumentet,
eller ladda ner den från vår hemsida
(www.abb.se).
ABB-koncernens teknikrapport
Teknikrapporten beskriver ABB:s
innovationsarbete och publiceras i
november 2003. Om du vill ha ett
exemplar, kontakta ABB:s informationsavdelning adressen på baksidan
av det här dokumentet, eller ladda
ner den från vår hemsida
(www.abb.se).

Viktiga händelser under 2002

Ekonomi

Miljö

■

ABB utvecklar affärsplaner för
hållbar utveckling som ska införas
i 50 länder under 2003, i syfte att
stödja företagets mål att integrera
hållbarhetstänkande i all affärsverksamhet i de länder där vi är
verksamma.

■

ABB utvidgar sitt miljöstyrningsprogram för tillverknings- och
serviceanläggningar till att även
omfatta återstående medarbetare i
icke tillverkande anläggningar.
Först ut är koncernens huvudkontor i Zürich.

■

ABB utvidgar sin produktfamilj
Industrial IT med ”Sustain IT”,
”Value IT” och andra standarder
som implementerar kriterier för
hållbarhetsprestanda i styrsystem
som levereras till kunder.

■

ABB rycker ut för att återställa
platser och utrustning som har
förorenats med toxiska polyklorerade bifenyler (PCB) i det
tidigare krigsdrabbade Serbien.

■

Det treåriga energiteknikprogrammet i Kina – som ABB
har drivit och finansierat – har
formellt avslutats och resultatet
har överlämnats till intressenterna
vid en ceremoni i Beijing.

■

■

ABB har utvecklat en ny ekoeffektiv
metod för att transportera elektrisk
energi till olje- och gasplattformar
till havs via HVDC-kablar på havsbotten. ABB-motorer av typen
”Motorformer” driver pumpar och
kompressorer på plattformarna.
Trots svårigheter under 2002
rankas ABB som nummer två inom
sin industrigrupp i Dow Jones
Sustainability Index.

■

ABB utvecklar nya kondensatorer
för HVDC (högspänd likström) som
lagrar dubbelt så mycket energi
på halva utrymmet och som väger
80 procent mindre än de enheter
som tidigare använts.

Socialt
■

ABB deltar aktivt i United Nations
Global Compact Steering Group
med aktiviteter i de minst utvecklade länderna (LDC) och har åtagit
sig att ta långsiktigt ansvar för
UNGC:s verksamhet i Senegal.

■

Vid FN-mötet för hållbar utveckling
i Johannesburg lanserade ABB
sitt gemensamma projekt ”Access
to Electricity” (tillgång till el) för att
stödja hållbar utveckling i fattiga
samhällen, med en utvärdering av
projekt i Tanzania och Senegal.

■

Ett nytt ledningssystem för hälsa
och säkerhet, baserat på OHSAS
18001 och ILO:s (International
Labour Organization) riktlinjer, har
utvecklats och lanserats inom hela
koncernen.

100

475

20 000

manår av entusiastiskt arbete driver
hållbarhetsprogrammet varje år.

tillverkningsanläggningar har
implementerat ISO 14001.

persondatorer doneras av ABB till fattiga
samhällen i Sydafrika.
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Koncernchefens kommentar

Hållbarhet en
nyckelkomponent
i vår affärsstrategi

”ABB förser kraftbolag och industriföretag med teknik som förbättrar
deras konkurrenskraft och samtidigt
minskar deras miljöpåverkan. Det
ökar lönsamheten och livskvaliteten
– ekonomiskt, miljömässigt och
socialt.”
Jürgen Dormann,
Koncernchef, ABB Ltd
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Ekonomiska prestanda
i första hand
I ABB:s historia kommer 2002 att
framstå som ett svårt år. Men under
året gjorde vi betydande framsteg i
vår strävan att åter nå lönsamhet.

Vi väntar oss inte att marknaden ska
förbättras på kort sikt. Därför arbetar vi
på att ytterligare förenkla organisationen
och minska kostnaderna.

Under 2002 vidtog vi flera åtgärder
för att lyfta koncernens resultat.
Trots nettoförlust, svag efterfrågan
Förbättringsprogrammet ”Step
och den segslitna asbestfrågan kunde Change” startade i oktober 2002.
vi visa att koncentrationen på kärnDet syftar till att inom 18 månader
verksamheterna kraft- och automaminska kostnaderna med motsvarande
tionsteknik är rätt väg till en hållbar
4 procent av intäkterna och att före
återhämtning.
mitten av 2004 sänka kostnaderna
med 800 MUSD.
ABB har välutbildade och engagerade medarbetare – 135 000 människor Koncentrationen till två kärndivisioner,
i 100 länder. Våra produkter och
Power Technologies och Automation
tjänster håller högsta klass. För att Technologies (s. 7) är avgörande i
ytterligare stärka vår teknikposition förbättringsprogrammet.
investerade vi under 2002 ca 4,5
Fokuseringen på kärnverksamheten
procent av våra intäkter, motsvarande
minskar avsevärt antalet medarbetare
799 MUSD, i forskning och order(s. 22–23). Avyttringar planerade för
relaterad utveckling.
2003 beräknas överföra ca 30 000
personer till andra företag. ”Step
change”-programmet kommer dessutom att minska antalet arbetsplatser
i koncernen med mellan 10 000 och
12 000. Vi räknar därför med att vid
mitten av 2004 ha mindre än 100 000
medarbetare.
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Även om det avgörande för oss nu är
att sänka kostnaderna för att behålla
vår konkurrenskraft kommer vi inte
att släppa taget om vår ledarställning
inom sociala och miljömässiga
prestanda.
Ekonomiska (s. 40), miljömässiga
(s. 41–44) och sociala (s. 45–48)
prestanda är alla viktiga.

Samtal med intressenter
Det gångna årets dialoger med våra
intressenter visade på tre viktiga
frågor för ABB – hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen (s. 24–25),
leverantörernas hållbarhetsprestanda
(s. 20) och lika möjligheter för alla.

■
■

■

■

Vi har redan tagit itu med de två första
frågorna och undersöker nu hur vi
ska angripa den tredje.

Ett gott ekonomiskt resultat ger oss
naturligtvis förutsättningar att förbättra vår totala hållbarhetsprestanda. Tillgång till elektricitet
ABB:s kraft- och automationsteknik
kan bidra till att förbättra levnadsÖppenhet och genomlysning
ABB:s sociala policy ställer höga krav villkoren och minska fattigdomen för
människor i utvecklingsländerna.
på affärsetik för alla medarbetare.
Vid konferensen om hållbar utveckling
Vi har utfärdat nya normer som tydligt
i Johannesburg förra sommaren
fastställer principer och förfaranden
lanserade ABB sitt initiativ Access to
för övergripande företagsstyrning
Electricity (s. 26–27).
(s. 33). Vi uppmanar till öppenhet
och fullständig genomlysning av verk- Med samarbetspartners ska vi
förbättra möjligheterna till hållbar
samheten i hela företaget gentemot
utveckling i fattiga samhällen och
våra externa intressenter.
undersöka nya affärsmodeller för
Genom att erbjuda produkter och
elektrifiering av landsbygden.
tjänster med överlägsna hållbarhetsprestanda skapar vi affärsmöjligheter Vi koncentrerar oss på Tanzania och
Senegal där ABB har förbundit sig
och förbättrar vår konkurrenskraft.
att lokalt stödja FN:s projekt ”Global
Ett stort steg framåt i att främja våra
Compact”.
medarbetares hälsa och säkerhet är
införandet av nya ledningsprinciper
Hållbarhet förbättrar affärerna
enligt senaste internationella stanInom hela ABB har vi infogat hålldarder. Vi riktar särskilt in oss på att
barhetsaspekterna och därmed
förebygga och minska antalet arbetssammanhängande aktiviteter och
relaterade olycksfall.
verktyg i alla strategier och processer
Som leverantör av elutrustning, utrust- och i vår dagliga verksamhet. Vi kan
ning för kraftöverföring och distribution, därför på ett gripbart sätt låta hållprodukter för processautomation och barhetsarbetet bidra till att förbättra
system för kraftbolag och tillverknings- företagets ekonomiska resultat.
industri har ABB varit först med att
Däri ligger både en utmaning och ett
utarbeta miljövarudeklarationer. En
åtagande.
miljövarudeklaration beskriver och
kvantifierar en produkts miljöprestanda
under hela dess livscykel.
Helhetssynen hjälper våra konstruktörer att förbättra produkternas
miljöeffektivitet och underlättar för
våra kunder att välja utrustning som
sänker kostnaderna och minskar
produkternas miljömässiga och
sociala inverkan.

ABB:s hållbarhetsmål

■

■

■

Att förbättra företagets ekonomiska prestanda
Att låta vår miljöledning omfatta samtliga
medarbetare
Att kontinuerligt förbättra alla produkters
miljöeffektivitet
Att tillämpa vår sociala policy i alla länder
Att införa de senaste standarderna inom hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen
Att bidra till att minska fattigdomen i världen
genom projektet Access to Electricity
Att öka medvetenheten om hållbarhet inom
hela ABB
Läs mer under ”Hållbar utveckling” på
www.abb.se

Jürgen Dormann
Koncernchef, ABB Ltd
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ABB i översikt

ABB förenklade sin
divisionsstruktur under 2002

2002

2003

Power Technology
Products

Power
Technologies
Divisionschef
Peter Smits

Utilities

Automation Technology
Products

Automation
Technologies
Divisionschef
Dinesh Paliwal

Industries

Oil, Gas
and Petrochemicals
Koncerngemensamt/Övrigt

4
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Två nya kärndivisioner bildades. Power Technologies, en
sammanslagning av de tidigare divisionerna Power Technology
Products och Utilities, och Automation Technologies, som
kombinerar de tidigare divisionerna Automation Technology
Products och Industries.
Divisionen Oil, Gas and Petrochemicals, som vi planerar att avyttra,
räknas till våra avvecklade verksamheter. Resultaten från denna
division och från övriga avvecklade verksamheter bidrar inte till
ABB:s intäkter och resultat före räntor och skatter (EBIT), men de
tas med i beräkningen av nettointäkter.

Affärsområden
■ Power Systems
■ Utility Automation Systems
■ High-Voltage Products
■ Medium-Voltage Products
■ Power Transformers
■ Distribution Transformers

Beskrivning
ABB Power Technologies levererar produkter
till el-, gas- och vattenföretag, liksom till
kunder inom industri och handel. Divisionen
tillhandahåller ett brett sortiment produkter,
system och tjänster för transmission och
distribution av energi samt för kraftverksautomation.

Affärsområden
Control Platform and Enterprise Products
■ Drives and Motors
■ Low-Voltage Products and Instrumentation
■ Robotics, Automotive and Manufacturing
■ Paper, Minerals, Marine and Turbocharging
■ Petroleum, Chemicals and Consumer

Beskrivning
ABB Automation Technologies kombinerar en
bred portfölj av produkter, system och tjänster
med slutanvändarkompetens och global
närvaro. Divisionen levererar lösningar för
reglering, rörelsestyrning och optimering, för
process-, tillverknings- och kraftindustri.

■

Avvecklade verksamheter
■ Oil, Gas and Petrochemicals
■ Structured Finance
■ Combustion Engineering
■ Annan avyttrad verksamhet

Icke-kärnverksamheter
Equity Ventures
■ Återstoden av Structured Finance
■ Insurance
■ Building Systems
■ Övriga verksamheter (framför allt Group
Processes och New Ventures)
■
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Koncerngemensamma verksamheter
Headquarters/Stewardship
■ R&D
■ Övrigt (inklusive konsolidering,
fastighetsförvaltning och Treasury Services)
■
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Affärsmässiga skäl för hållbar utveckling

En stark
konkurrensfördel
Liksom många andra företag inledde ABB sin färd mot hållbar
utveckling med att förbättra sina miljöprestanda – med fokus på
anläggningar, produkter och projekt. Sedan tog vi itu med våra
sociala prestanda genom att införa en policy, riktlinjer och indikatorer
för att mäta våra prestanda.

När vi nu för andra året i rad redovisar
vårt tredelade resultat i vår hållbarhetsredovisning, presenterar vi nyckelkomponenter i vårt ekonomiska resultat
samtidigt med våra miljömässiga
och sociala prestanda. Med det vill vi
understryka affärsnyttan med hållbar
utveckling.
Hållbarhetsaspekterna måste integreras med vår strategiska planering,
vår produktutveckling och våra ledningsverktyg för att positivt påverka
resultatet för våra kärndivisioner
Power Technologies och Automation
Technologies. Med ett starkt affärserbjudande får vi en konkurrensfördel,
lägger grunden för framtida ambitioner,
attraherar unga människor och bygger
upp en motiverad och kompetent
medarbetarkår – det verkliga kapitalet
i ett progressivt företag.
Komponenterna
Genom att främja en hållbar utveckling
kan vi förbättra vår finansiella ställning
och öka försäljningen av följande skäl:
■

6

Lägre miljömässiga, sociala
och finansiella risker
genom uppfyllande av lagar och föreskrifter, implementering av ISO 14001,
due diligence, identifiering av risker
och skulder i miljömässigt, socialt och
affärsmässigt hänseende, uppfyllande
av kundernas förväntningar

■

Bättre relationer till
investerare och kreditorer
genom minskad riskexponering,
effektivare ledningsarbete för hållbar
utveckling och större attraktionskraft
på socialt medvetna investerare

■

Fortsatt starkt förtroende
på marknaden
genom god affärsetik, korrekt
hantering av kontroversiella projekt,
förbättrad ledningsstruktur och
ökad transparens

■

■

Skapar möjligheter och stärker
konkurrensfördelarna
genom lägre tillverkningskostnader,
färre förlorade arbetstimmar, miljöeffektiva produkter, mindre kundproblem, starkare ställning bland
kunder och partners, naturligt val
vid svåra projekt
Bidrar till innovation och
produktutveckling
genom att ta ett livscykelperspektiv i utvecklingsarbetet, erbjuda
miljövarudeklarationer för att
förbättra konstruktioner och vinna
konkurrensfördelar, förståelse för
trender inom hållbar utveckling
och kundernas framtida behov

■

Stärkt varumärke och
effektivare kommunikation
tack vare höga betyg för hållbar
utveckling, motiverade medarbetare,
nya försäljningsargument, högkvalitativa redovisningar om hållbar
utveckling, effektiva webbplatser

■

Hjälper ABB att möta
intressenters behov
genom dialoger, hållbara lösningar,
gemensamma initiativ, en transparent organisation, hög standard
för hälsa och säkerhet

■

Förstå morgondagens
affärsvillkor
genom att bevaka ny lagstiftning
och samordna ABB:s gensvar,
förutse kommande hot och möjligheter, följa det civila samhällets
behov, stödja nya hållbara lösningar,
benchmarking
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Power Technologies
Våga vara annorlunda
ABB har utvecklat en ny serie kraftprodukter
som är praktiskt taget oljefria och som är
tillverkade i obrännbart material.
Torra högspänningskondensatorer och torra
högspänningskablar för överföring och distribution av energi från en plats till en annan, är
säkrare att använda och enklare att eliminera
efter avslutad användning – enligt industriexperter. För att förbättra produkternas
prestanda har ABB utvecklat effektivare
IGBT-halvledare.
Betydelsen av den nya tekniken är särskilt tydlig
inom den tunga industrin. Stora och snabbt
varierande laster, till exempel elektriska ugnar i
stålverk, orsakar betydande störningar i kraftförsörjningen. Följden är dels minskad verkningsgrad i ugnarna, dels störningar för andra
användare i kraftnätet. Det traditionella sättet
att lösa problemet har varit att dra fler och större
kraftledningar eller att förlägga kraftverken nära
till anläggningarna.

Med statisk kompensering av den reaktiva
effekten (SVC Light) går det att öka verkningsgraden i smältprocessen och minska belastningen på det matande nätet.
Stålverkens produktion per insatt kilowattimme
energi har ökat samtidigt som antalet kraftledningar och lokala kraftverk kunnat minskas.
Kraftöverföring leder oftast tanken till fula luftledningar och oro för elektromagnetiska fält.
ABB har utvecklat en ny generation transmissionssystem, HVDC Light, för kraftöverföring med markförlagd kabel eller sjökabel.
Systemet är baserat på ett balanserat dubbelkabelsystem som i stort sett eliminerar det
elektromagnetiska fältet. Systemet gör underjordisk kraftöverföring över långa avstånd
ekonomiskt möjlig och motsvarar kapaciteten
för nätverksförbättring hos SVC Light. Vi kan
dessutom kombinera kraftöverföring med
förbättrad elkvalitet. Ett transmissionssystem
i Australien, baserat på denna teknik, vann
nyligen ett prestigefyllt miljöpris (s. 14).

Miljöeffektiva produkter
Gasisolerade ställverk
HVDC-länkar
Kompakta transformatorstationer
Energistyrningssystem
Läs mer under ”Om ABB” på
www.abb.se

Automation Technologies
Återvinning av uttjänta varvtalsreglerade
drivsystem
ABB levererar varje år över 200 000 varvtalsreglerade drivsystem till kunder över hela
världen. En fjärdedel är utbytessystem. Det
betyder att omkring 50 000 utrangerade
drivsystem skrotas varje år.
Inom EU är det i dag illegalt att deponera den
här typen elektroniska produkter efter avslutad
användning. De klassificeras som farligt avfall på
grund av sitt innehåll av metaller och andra
substanser.
ABB i Finland började för flera år sedan ”ta
tillbaka” gamla varvtalsreglerade drivsystem och
elmotorer för återvinning, oberoende av om de
levererats av ABB eller andra företag.

”Tidigare demonterade vi själva drivsystemen
och skickade delarna för återvinning. Numera
ingår denna tjänst i våra serviceavtal, och värdefull tid frigörs för mer produktivt arbete. Samtidigt
blir arbetsmiljön mycket renare”, säger Petri Salo,
underhållschef vid Stora Ensos bruk i Varkaus.
Produkterna samlas in och transporteras till en
speciell återvinningscentral, som tillhör nätverket
”Reuse and Recycling European Union Social
Enterprises, RRUSE”. Verksamheten finansieras
delvis av Europeiska socialfonden.
Produkterna demonteras och koppar, aluminium,
stål, plast och kretskort skickas vidare för specialisthantering. Omkring 90 procent av materialets
vikt kan återvinnas, vilket motsvarar ungefär
50 procent av kostnaderna. Men kostnaderna
är ändå lägre än den skatt som skulle ha tagits
ut för deponering – som nu inte ens är tillåten.
”ABB:s returprogram är en gudagåva. Vi visste
inte vad vi skulle göra av våra gamla varvtalsreglerade drivsystem”, säger Seppo Heikinheimo
vid Åbo Vatten.

ABB-koncernens årsredovisning – hållbar utveckling 2002

Miljöeffektiva produkter
Marina framdrivningssystem Azipod
Motorer (Motorformer) och drivutrustning
Turboladdare
Robotik
Instrumentering och styrsystem
Läs mer under ”Om ABB” på
www.abb.se
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Ekonomiskt resultat

Hjälp till
ekonomisk
utveckling
Hållbarhet inverkar starkt på vårt ekonomiska
resultat, både genom vår strategiska planering och
genom de produkter och system vi levererar.
Hållbarhet är dessutom viktigt i de kommersiella
och sociala avtal vi sluter med kunder och
samarbetspartners.

Läs mer i avsnittet ”Framsteg” under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se

Viktiga punkter
■
■

■
■
■

■

Gatorna i Kabul återfår belysningen
Smart anordning ger Argentinas fattiga
överkomlig elenergi
Bidrag till utbildning av fattiga barn i Brasilien
PCB-sanering i Serbien
20 000 begagnade datorer till skolor i
Sydafrika
ABB i Indien uppgraderar Syriens kraftnät

ABB i konfliktområden – Afghanistan
Varje stadsbo som är med om ett
elavbrott nattetid inser direkt vilken
säkerhet och trygghetskänsla gatubelysningen ger.
Därför kan man kanske föreställa sig
situationen i Kabul, huvudstaden i det
krigshärjade Afghanistan, där invånarna levde utan gatubelysning i mer än
tio år – ända tills ABB åtog sig att sätta
upp 1 200 nya gatubelysningar på
stadens viktigaste gator och torg.

”Vi är glada att kunna hjälpa invånarna
i Kabul på ett så praktiskt sätt”, säger
Joachim Schneider från ABB:s
division Power Technologies. ”Alla
som har upplevt ett strömavbrott i en
stad inser att ljus mer än något annat
för med sig trygghet.”

En enkel produkt
från ABB hindrar
energistöld och farliga
dolda anslutningar

Den afghanska regeringen är i färd
med att åter bygga upp landets
krossade infrastruktur. Säkra gator är
en prioritet tillsammans med skolor,
sjukhus, dricksvatten, transportnät
och tillförlitlig elektrisk energi.

Skydd mot elstölder hjälper
samtidigt fattiga
ABB fick uppdraget i början av 2002 Elstöld är ett allvarligt problem i
och det avslutades på sensommaren många länder. Det minskar elbolagets inkomster samtidigt som det
samma år. I arbetet deltog ABBöverbelastar näten. Spänningsfall
företag i Pakistan och Tyskland.
och strömavbrott försämrar kvaliteten
Den tyska regeringen, av tradition
på den el som betalande kunder får
en av de största bidragsgivarna till
levererad. Elstöld minskar dessutom
Afghanistan, finansierar projektet.
nätutrustningens livslängd.
När gatubelysningen åter tänds i
Stölderna är för det mesta inte mer
Kabul väcker det en svag men
välkommen känsla av normalitet i ett avancerade än att någon hakar på en
lös kabel på närmaste kraftledning.
krigstrött land. Och när människor
Det är oerhört farligt både för den som
kan vandra eller köra bil i större
säkerhet nattetid innebär det ytter- begår brottet och för den som bor i
ligare ett steg mot förnyad utveckling närheten av de olagliga anslutningarna. Ibland omkommer människor
av affärsverksamhet och arbetsav elektriska stötar, och risken är stor
möjligheter.
att dåliga anslutningar orsakar bränder
som sprider sig i kåkstäderna.
I Argentina har ABB löst problemet
med hjälp av en sabotagesäker
strömbegränsare som är billig och
enkel att installera för elbolagen och
som ger fattiga hushåll en begränsad
men tillräcklig mängd el till fast och
rimligt pris.

För omkring 5 USD per månad får ett
hushåll tillräckligt med el för att driva
ett kylskåp, fem glödlampor eller
elva lysrör och dessutom en tv. Om
ett hushåll tar ut för hög effekt löser
strömbegränsaren ut, men återställs
automatiskt efter några sekunder så
att hushållet hinner stänga av övertaliga lampor eller apparater.
”Det behövs ingen elmätare – fusk
med elmätare är en annan vanlig
form av elstöld – och strömbegränsaren kräver varken övervakning eller
servicebesök eftersom den återställer
sig automatiskt när den har löst ut”,
säger Juan Carlos Del Valle, chef för
ABB:s lågspänningsprodukter i
Argentina.
Strömbegränsaren installeras på
några minuter. Eftersom den inte har
några elektroniska komponenter
kostar den bara en femtedel av vad
konkurrerande lösningar kostar.
ABB i Argentina har även utvecklat ett
system som skyddar mot elstöld och
hindrar försök till dolda anslutningar.
Samtidigt skyddar det tjuvarna mot
elskador.
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Ekonomiskt resultat

Utbildning minskar fattigdomen
i Brasilien
Ett barn som får stanna kvar i skolan
eller en vuxen som får återvända till
klassrummet kan bli en bättre och
mer produktiv samhällsmedlem.
I snart trettio år har ABB i Brasilien
finansierat utbildning genom att stödja
skolutbildning och undervisning i gott
medborgarskap. Det bidrar till ekonomiska framsteg och stabilitet.
En välutbildad befolkning bidrar till att
småföretag lättare uppstår och kan
växa. Det förbättrar i sin tur levnadsvillkoren, ökar inkomsterna och bryter
den onda cirkeln av fattigdom genom
att erbjuda möjligheter till högre
utbildning samt fler och bättre jobb.
ABB hjälper hundratals barn och
vuxna i utbildningsprogram som
Franz Voegeli-skolan, Criança Futuro
Esperança (Barn med en framtid
full av hopp), Batuira Nucleus och
Quintal Magico i São Paulo, liksom
Meeting Room-projektet i Minas
Gerais.

PCB-sanering i Serbien
Under 1999 års krig i Kosovo förstörde NATO:s bomber byggnader i
Serbien och skadade därmed miljön.

20 000 persondatorer
till Sydafrika
Digital Partnership är ett initiativ för
att skicka renoverade persondatorer
till människor som kanske aldrig
annars skulle få tillgång till datorer,
program och Internet.

Efter kriget anlitade FN ABB för att
sanera PCB vid den utbombade bilfabriken Zastava i staden Kragujevac,
150 kilometer från Belgrad.
Initiativet lanserades av Prince
of Wales International Business
Luftanfall förstörde två transformatorer
Leaders Forum (IBLF) med stöd
i målningsverkstaden. PCB-olja, som
av Världsbanken, den sydafrikanska
utgör isolerande medium i transforregeringen och lokala samarbetsmatorer och kondensatorer, rann ut
partners, plus ett nätverk av interpå cementgolvet och förorenade
nationella företag i Europa, USA
176 ton färgslam i två sedimenteoch Asien.
ringsbassänger.
ABB skickar över 20 000 tre till fyra år
ABB arbetar med att avlägsna det
gamla utmönstrade datorer till Sydförorenade färgslammet och annat
afrika. Där ska datorerna rengöras,
farligt avfall, däribland 50 kubikmeter
renoveras och tas i bruk i skolor och
förorenad betong. Projektet bidrar till
sociala utvecklingsprogram.
den ekonomiska återuppbyggnaden
i regionen.
Avfallet packas i särskilda lådor och
kommer att tas om hand vid destruktionsanläggningar för PCB i Tyskland
och Schweiz.

ABB och företagets medarbetare
investerar varje år 200 000 USD i
utbildningsprogram.
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Tekniköverföring
ökar handeln mellan
utvecklingsländerna
och bidrar till
ekonomiska och
sociala framsteg
Modernisering av Syriens
kraftnät
Den största exportorder ABB i Indien
någonsin har fått avser högspänningsställverk. Ordern stöder företagets
policy att dela med sig av ny teknik
till utvecklingsländer.
I början av 2003 fick ABB i Indien en
beställning från det syriska kraftbolaget PEEGT (Public Establishment of
Electricity for Generation and Transmission). Uppdraget bestod i att konstruera och bygga sex högspänningsställverk som skulle förbättra Syriens
kraftnät – i synnerhet elleveranserna
till städerna Dera, Al-Fayha, Bebila,
Telhamis, Norra Aleppo och Sarakeb.
För den syriska orden tillverkar ABB i
Indien krafttransformatorer, utomhusbrytare, mellanspänningsställverk
samt styr- och reläpaneler vid anläggningar i Vadodara, Nashik och
Bangalore.
ABB:s strategi att överföra teknik till
utvecklingsländer ökar kvaliteten i
ländernas industriella verksamhet,
förbättrar miljön, ökar levnadsstandarden och bidrar till ekonomisk och
social utveckling, samtidigt som det
gynnar ABB:s affärer.
Tillverkning av viktiga produkter i
utvalda länder som Indien hjälper
ABB att finna nya internationella
affärsprojekt och skapa nya kundrelationer. Avancerad teknisk
utrustning tillverkad i Indien betingar
nu rimliga priser i andra utvecklingsländer, vilket ökar handeln mellan
utvecklingsländerna.
Läs mer om ABB:s ekonomiska prestanda
på s. 40.

Miljöprestanda

Teknik
minskar
utsläppen
ABB:s produkter och tjänster förbättrar prestanda
och minimerar samtidigt miljöpåverkan för energiföretag och industrier. Minskningen av skadliga
utsläpp och utvecklingen av effektiva energiprodukter
är bara två av ABB:s metoder att minska miljöbelastningen.

Läs mer i avsnittet ”Miljö” under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se

Höjdpunkter
■

■

■
■

■
■

Pionjärprojekt för energiförsörjning vid
oljeplattformar till havs
ABB huvudleverantör till Danmarks största
vindkraftpark
Kraftprojekt vinner miljöutmärkelse
ABB slutför projekt som hjälper Kina att planera
sitt energibehov
Stora besparingar vid MINI-anläggning
Beställning av världens största batteri

Innovativ teknik minskar utsläppen
med 99 procent
ABB minskar koldioxidutsläppen från
oljeplattformar genom att leverera
system som gör det möjligt att överföra
elektrisk energi från anläggningar på land
i stället för att generera energi ute till havs.
ABB:s teknik går ut på att överföra
elektrisk energi från konventionella
vattenkraftverk på land till oljeplattformar ute till havs. ABB:s lösning
ger en avsevärt lägre miljöpåverkan.

Mängden CO2 från ett vattenkraftverk
är mindre än en procent av mängden
CO2 från ett kraftverk baserat på
gasturbiner.
Resultat från ABB:s pionjärprojekt vid
Statoils plattform Troll A, 70 kilometer
från Norges kust, visar att förhållandet
mellan mängden CO2 från plattformens eget kraftverk och ett vattenkraftverk på land är 800:6.
De flesta oljeplattformar matas av
generatorer och kompressorer som
drivs av egna gasturbiner. Den här
typen av installationer har en total
verkningsgrad på bara 20–25 procent,
vilket ger hög gasförbrukning och
utsläpp på 800 kg CO2/MWh.
På Troll A används i stället två miljöeffektiva metoder som är unika för
ABB: ett HVDC-system (högspänd
likström) för energiöverföring och en
kabellindad motor av typen Motorformer, som driver en kompressor
utan behov av nedtransformering av
spänningen.
HVDC Light kombinerat med undervattenskablar överför vattenkraftgenererad energi från Kollsnes till två
Motorformer som matar det elektriska drivsystemet på plattformen.
Systemet genererar utsläpp på
endast 6 kg CO2/MWh.

Danmarks största vindkraftpark, baserad på
ABB-teknik, besparar
miljön 300 000 ton
koldioxid varje år

Arbete till havs för förnybar energi
ABB-teknik tämjer de hårda Nordsjöförhållandena för att utvinna stora
mängder förnybar energi.
Nästa större vindkraftpark i Danmark
kommer att bestå av ABB-produkter
och system baserade på Industrial IT.
Den havsbaserade vindkraftparken
Nysted, tio kilometer från Själlands
sydkust, består av 72 vindturbiner.
De kommer tillsammans att generera
cirka 600 miljoner kWh elektrisk
energi per år, tillräckligt för att förse
125 000 enfamiljshus med förnybar
energi.

ABB levererar ett SCADA-system för
styrning och reglering av vindkraftparken, kraftlänkarna mellan vindturbinerna och transformatorstationen
samt kablarna till fastlandet. De 72
vindturbinerna kommer att bespara
miljön 300 000 ton koldioxid och mer
än 400 ton vardera av svaveldioxid
och kväveoxider varje år – gaser som
skulle ha bildats om samma mängd
energi hade producerats i tidigare
anläggningar.
Miljön och djurlivet kring vindkraftparken kommer att övervakas
kontinuerligt. Undersökningar visar
att anläggningen kommer att berika
det lokala djurlivet eftersom de många
fundamenten är idealiska för sjögräs
och musslor.
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Miljöprestanda

Projekt i Australien vinner
miljöpris
Murraylink-projektet i Australien är
världens längsta underjordiska högspänningskabel. Den sträcker sig
177 kilometer, mellan delstaterna
Victoria och South Australia.
”Murraylink-projektet i Australien
visar vad gott samarbete kan leda till:
tekniken är enastående och vi uppfyller kundernas krav på tillförlitlig och
miljömässigt sund energiproduktion”,
säger Jeffrey A. Donahue, VD och
koncernchef för TransÉnergie U.S.
Tekniken som används är ABB:s nya
system för överföring av högspänd
likström, HVDC Light. Utrustningen
är en femtedel så stor som den som
behövs vid konventionell HVDC för
att uppnå samma effekt.
I oktober 2002 tilldelades projektet
det prestigefyllda Case EARTH
Award för utmärkta miljöprestanda.
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ABB hjälper Kina att planera
sitt energibehov
ABB har slutfört ett framgångsrikt
projekt för att bedöma miljökonsekvenserna av elektrisk energi i den
kinesiska provinsen Shandong. ABB
har lett projektet inom ramen för
Alliance for Global Sustainability.
Mer än 70 forskare, ingenjörer och
akademiker från fyra länder har
under tre år utvecklat en metod för
att bedöma de miljömässiga, sociala
och ekonomiska konsekvenserna av
elenergiproduktion. Ett annat syfte
har varit att påvisa betydelsen av att
beakta hälsofrågor i all framtidsplanering.
Enligt en kinesisk statstjänsteman
kan resultatet få stor betydelse för
planering och utbyggnad av kraftindustrin i framtiden.

Stora besparingar vid MINIanläggning
ABB:s drivsystem hjälper kunder att
spara energi och pengar genom att
reglera motorer vid det optimala varvtalet, i stället för att arbeta vid det
maximala varvtalet.
Många industrier utnyttjar drivutrustning av olika slag, från massa- och
pappersbruk och gruvföretag till
skidanläggningar.
BMW har valt ABB:s lågspända drivutrustning till sin nya verkstad för
målning av MINI-bilar i Storbritannien.
Resultatet är en årlig elenergibesparing på 40 000 USD.
Tolv lågspända AC-drivsystem har
installerats för att driva pumparna i
förbehandlingsanläggningen. Genom
att reglera pumparnas varvtal minskar
energianvändningen med omkring
480 000 kWh per år.

ABB-koncernens årsredovisning – hållbar utveckling 2002

ABB levererar tillförlitlig
energi i ett av världens
mest hårda klimat

Världens mest kraftfulla batteri
Vintertemperaturen i Fairbanks,
Alaska, kan sjunka under – 51°C. Vid
den temperaturen kan vattenledningarna frysa på två timmar.
Därför behöver Alaskaborna tillförlitliga energileveranser, så det var
naturligt att vända sig till ABB:s enhet
BESS (Battery Energy Storage
System).
Ett konsortium under ledning av ABB
bygger världens mest kraftfulla nickelkadmiumbatteri – ett kraftpaket på
40MW, utrustat med en egen uppvärmd byggnad med invallning för
att förebygga läckage.
I hårda klimat som Alaskas är batterilösningen den bästa för reservkraft,
eftersom den kan leverera energi
omedelbart i väntan på att en dieselgenerator startas och fasas in på
nätet. Miljövinsten består i att inga
reservdieselaggregat behöver stå
och arbeta på tomgång.
Batteriet, som tillverkas av returkadmium, är säkert och tillförlitligt.
Materialet kan återvinnas på nytt
efter batteriets 20-åriga livslängd.
Det enda underhåll som behövs är
att fylla på vatten.
Läs mer om ABB:s miljöprestanda på s. 41–44.

Sociala prestanda
Viktiga insatser

Vår sociala
policy i praktiken

■

■

■

■

■

ABB deltar i många sociala aktiviteter, stora och små,
till hjälp för organisationer och individer. Vi strävar
efter att förbättra de sociala villkoren i samhällen i de
länder där vi verkar, för lokalbefolkningen och för våra
medarbetare. ABB:s sociala policy, som infördes år
2000, beskriver koncernens samhällsengagemang.

■
■
■

Mer än 800 medarbetare deltar som volontärer
vid Special Olympics för mentalt handikappade
ABB-medarbetare besöker de äldre ensamma
i Bukarest
ABB arbetar vidare för människors lika möjligheter
med nya projekt i USA och Sydafrika
Insatser för bättre arbetsmiljö och arbetsplatshälsa uppmärksammas i Polen och Sverige
ABB i Indien finansierar och genomför program
för samhällsutveckling
Koncernens sociala policy införd i Italien
ABB-medarbetare hjälper fattiga barn i Peru
Projekt för hållbar utveckling stödjer boende vid ny
flygplats intill nationalparken Kruger i Sydafrika

ABB stödjer Special Olympics
i Tyskland
Innan tävlingarna börjar avlägger
deltagarna i Special Olympics en ed:
”Jag vill vinna, men om jag inte
vinner, låt mig få vara stolt över att
jag försökte.”
ABB sympatiserar med deras inställning vilket avspeglas i stödet
för vinter- och sommarspelen inom
Special Olympics i Tyskland.

Läs mer i avsnittet ”Socialt ansvar” under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se

Special Olympics lanserades 1968
av Eunice Kennedy Shriver, syster
till USA:s tidigare president John F.
Kennedy. Det är nu världens största
idrottsevenemang för mentalt handikappade och officiellt erkänt av InternationellaOlympiskaKommittén(IOK).
Under parollen ”Together Unlimited”
stödjer ABB i Tyskland Special
Olympics för att vinna ökat accepterande av de mentalt handikappade
och deras familjer.
Under de fyra år som ABB sponsrat
spelen har ABB-medarbetare från
olika länder och alla nivåer inom
företaget hjälpt till i arbetet: lärlingar,
elevingenjörer, verkstadsarbetare,
tjänstemän, arbetarrådsmedlemmar,
chefer och styrelsemedlemmar.
ABB:s stöd består av mer än bara
pengar. Hittills har över 800 medarbetare arbetat som volontärer i
tävlingarna. ABB betalar deras resor
och uppehälle medan volontärerna
tar ut semester för att delta.
ABB organiserar dessutom insamlingskampanjer för tävlingarna och
har startat medlemsaktiviteter, till
exempel diskussionsgrupper, för de
handikappade.

ABB-medarbetare
besöker regelbundet
äldre ensamma
människor i
Bukarest

Hjälper äldre i Rumänien
ABB-medarbetare i Rumänien har
svarat entusiastiskt på ett upprop
från tyska ambassaden i Bukarest
och Lutherska diakoni-organisationen
(DIAKONIA) att ta hand om omkring
100 ensamma äldre människor.
Samtliga är över 80 år och lever
ensamma i Bukarest. De tillhör den
tyska minoriteten i Rumänien, som
har sina rötter i regionerna Transsylvanien och Banat.

Besöken varar två timmar i veckan på
arbetstid, men ABB-medarbetarna
träffar sina nya vänner även på
fritiden. Initiativet har varit så lyckat att
ytterligare fem stödpersoner kommer
att sättas in.
Umgänget är bra för båda parter.
De äldre trivs och ser fram emot
nästa möte. ABB-volontärerna är
glada över att få engagera sig i ett
meningsfullt projekt som så uppenbart är till glädje för andra människor.

Sedan november 2002 har åtta frivilliga från ABB regelbundet besökt
åldringarna för att tala med dem,
diskutera deras problem och hålla
dem sällskap.

Vid vinterspelen i de bayerska Alperna
i februari 2003 deltog 110 ABBvolontärer för att hjälpa deltagare
inom längdskidåkning, utförsåkning,
snowboard, skridsko, konståkning
och curling.
Deras arbete bestod i att organisera
tävlingarna, eskortera deltagarna
och samordna de dagliga medaljceremonierna.
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Sociala prestanda

Program för kvinnliga
ingenjörer i USA
Färre än tre procent av de amerikanska utlandsstudenterna är teknologer
– och endast ett fåtal av dessa är
kvinnor. För att förbättra bägge
siffrorna sponsrar ABB på egen hand
U.S. women engineers program, ett
teknikstipendium riktat till kvinnor.
Stipendiet administreras av GE3
(Global Engineering Education
Exchange) i New York, som erbjuder
internationella utbytesprogram för
teknologer. GE3 ingår i Institute of
International Education.
Förutom att finansiera stipendiet
uppmuntrar ABB stipendiaterna att
besöka ABB och utnyttja företagets
internationella kontor.

Förbättrad hälsa på svenska
arbetsplatser
ABB har framgångsrikt åtgärdat
ohälsan på arbetsplatser i Sverige.
Undersökningsverktyget ”Blomman”
har använts för att undersöka förhållanden på arbetsplatsen, relevant
lagstiftning, livsstil och psykosociala
frågor. Resultaten diskuteras bland
medarbetarna och man kommer
tillsammans överens om lämpliga
åtgärder. Resultatet har inte låtit
vänta på sig. Sjukfrånvaron bland
såväl tjänstemän som arbetare inom
ABB sjönk kraftigt under 2002.

Sociala policyn införd i Italien
Efter ett intressentmöte på toppnivå
under 2002 har ABB i Italien beslutat
att införa koncernens sociala policy i
landet och skaffa sig en oberoende
Medarbetare i Polen utvärderar
certifiering. Nyligen har det italienska
ABB:s sociala policy
certifieringsinstitutet RINA godkänt
Som en del av sin sociala policy
policyn. Antonia Giacomucci, natioundersöker ABB sina medarbetares nell samordnare för hållbarhet, föråsikter om företagets värderingsklarar: ”Vi har förbättrat oss avsevärt,
grunder.
från vårt arbete med leverantörer
till att ta bättre hand om våra medI Polen har samtliga medarbetare fått arbetare med handikapp.”
ett detaljerat frågeformulär på fyra
ABB i Italien har också fått en utmärsidor om företagets sociala policy
kelse för sina miljövarudeklarationer
och allmänna värderingar.
i badorten Laigueglia, som titulerar
sig en av landets hållbaraste städer.
Resultaten analyseras av ett
oberoende institut och delas upp
efter kön, ålder, utbildning, befattning
och anställningstid. Analysresultatet
ger värdefull information om förbättringsområden och den rådande
förståelsen för företagets policy.
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ABB i Sydafrika säljer 20 procent
av verksamheten till en
kvinnogrupp
Rasdiskrimineringen under den
gamla apartheidregimen i Sydafrika
medförde många orättvisor som den
nuvarande regeringen försöker
åtgärda.
”Black economic empowerment”
är en policy som syftar till att hjälpa
människor som tidigare varit utstötta
ur samhället på grund av apartheid
att komma in i affärslivet genom att
ge dem ägarandelar i betydande
industriföretag.
ABB i Sydafrika stödjer policyn och
har sålt 20 procent av sitt holdingbolag till Women’s Investment
Portfolio Holdings Limited (WIPHOLD
Private Equity), ett finansinstitut som
leds av kvinnor.
WIPHOLD kommer att ingå i styrelsen för ABB South Africa och delta i
verksamhetskommittéer för revision,
jämlikhet i arbetet och hållbar
utveckling.
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Ny fond för hållbar utveckling i
Indien
ABB i Indien har bildat en fond för
hållbar utveckling i syfte att planera
och genomföra program för
samhällsutveckling.
Medel från fonden ska användas för
att leda program inom utbildning,
hälsa, miljö, teknik, ekonomiskt
självstyre och hållbar utveckling.
Fonden ska finansiera projekt som
främjar hållbar utveckling samt ge
ABB ekonomiska reserver för att
bistå vid eventuella naturkatastrofer.

ABB har byggt en
flygplats, där de
närmaste grannarna
får ta del av vinsten för
att höja sin livskvalitet

Fokus på hållbar utveckling när
flygplats invigs intill nationalHjälper fattiga barn i Peru
parken Kruger i Sydafrika
ABB:s medarbetare i Peru besöker
ABB har tillkännagivit en modell för
regelbundet omkring 50 barn som
hållbar utveckling i Mpumalanga i
bor i den fattiga bergsbyn Pachacutec Sydafrika som ska tillämpas på den
och bär med sig mat, vatten och
nya internationella flygplatsen Krugergåvor. De samlar även in pengar och Mpumalanga International Airport
rekryterar volontärer för ”Operation
(KMIA). Flygplatsen ligger i ett känsligt
Smile”. Programmet har som mål att område, bara 20 kilometer från den
varje år finansiera operationer för
världsberömda nationalparken
omkring tio barn med gomspalt.
Kruger National Park.
Läs mer om ABB:s sociala prestanda på
s. 45–48.

Från KMIA är det nära till några av
landets mest välkända turistmål.
Flygplatsen ligger nära Nelspruit,
centralorten i Mpumalanga och en av
landets snabbast växande regioner.
Flygplatsen väntas bli ett ekonomiskt
nav som ska hantera fraktgods för
regionens växande exportindustri.

För att främja sociala investeringar
på lokal nivå äger invånarna i orten
Mbuyane, med 30 000 invånare,
kollektivt en andel på 10 procent av
KMIA är resultatet av ett nära samarKMIA och erhåller dessutom ett fast
bete mellan internationella investerare
belopp för varje utresande passaoch lokala intressenter. Ledningen för
gerare.
KMIA fokuserar starkt på att optimera
projektets ekonomiska, sociala och
Medlen ska användas för sociala
miljömässiga värde.
projekt, som köpcentra, vägar, skolor
och sportanläggningar.
Flygplatsen, som är 340 hektar, kan
trafikeras av stora flygplan för interna- Flygplatsen i dag
tionell trafik. Charterbolag etablerar ABB önskar avyttra sin andel på 90
linjer för direktflyg till Europa och
procent i KMIA till nya investerare, till
storstäder i andra världsdelar.
exempel lokala intressentgrupper,
som ett led i sin strategi att fokusera
på kärnverksamheterna kraft- och
automationsteknik.
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Leverans- och förädlingskedjan

Högre krav på
leverantörer
Under 2001 inleddes en serie rundabordssamtal
med intressenter i 34 länder – inklusive medarbetare,
kunder, icke-statliga organisationer och regeringar.
Under samtalen fastställdes att styrning av leverantörskedjan är den viktigaste komponenten i ett
företags sociala policy.

Efter att ha byggt in miljöledningsprinciper i leverantörskedjan
fokuserar vi nu på sociala faktorer.
Vi utgår från vår sociala policy. Vi har
också studerat hur andra ledande
företag framgångsrikt hanterar
sociala frågor i sina leverans- och
förädlingskedjor.
Mot denna bakgrund riktar vi in oss
på våra största globala och lokala
leverantörer, med särskild tonvikt på
följande fyra områden:
■

Organisatorisk kompetens – ansvariga för leverantörsrelationer ska
ha tillräcklig kunskap, kompetens
och erfarenhet för att integrera vår
sociala policy i leverantörskedjan.

■

Informera och verifiera leverantörer
– nya och befintliga leverantörer
ska förstå och följa riktlinjerna i
ABB:s sociala policy.

Riktlinjer för ABB:s sociala policy för
leverantörer:
■
■
■
■
■
■

■

■
■

Förbud mot barnarbete
Förbud mot tvångsarbete
Säkra och hälsosamma arbetsplatser
Ökat medarbetarinflytande
Förbud mot diskriminering
Förbud mot mentala, fysiska eller verbala
övergrepp
Arbetstid reglerad enligt gällande lag och
industristandard
Skäliga löner
Bedömning i enlighet med principerna i
ABB:s sociala policy

■

■
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Framgångsrikt leverantörssamarbete i Kina
ABB Xiamen Low Voltage Equipment
Co. Ltd. är lokaliserat i Xiamen i södra
Kina. 1998 certifierades företagets
miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001 och
enligt DNV:s internationellt accepterade ledningssystem för hälsa och
arbetarskydd (OHSMS). År 2001
förnyades systemet genom att
OHSAS 18001 antogs.
Företagets engagemang för hälsa
och säkerhet omfattar även leverantörer. En lokal samordnare för hållbar
utveckling utför rutinmässigt hälsooch säkerhetsrevisioner hos leverantörerna, och hjälper dem vid behov
att förbättra arbetsförhållandena.

Amy Li, lokal samordnare för hållbar
utveckling, kommenterar: ”Hälsa och
säkerhet är ett prioriterat område för
oss. Vi skaffade oss stor erfarenhet
Riktlinjer för leverantörer – leveranpå området under förberedelserna
törer ska uppfylla våra krav genom
inför OHSMS-certifieringen 1998.
att erbjudas utbildning och informaMen det är viktigt att vi delar med
tionsmaterial.
oss av vårt expertkunnande. Därför
Revision och redovisning – nya och samarbetar vi med våra leverantörer
befintliga leverantörer ska omfattas för att stimulera dem att kontinuerligt
av ett riskbaserat revisionsprogram förbättra sitt säkerhetsarbete.”
för att säkerställa att riktlinjerna i
ABB:s sociala policy efterlevs.
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Hållbar utveckling vid produktutveckling

Att bygga in
hållbarhet i nya
produkter
ABB bygger bokstavligt talat in hållbarhet i
sina produkter redan i utvecklingsskedet.

När våra konstruktörer arbetar med
nya produkter har de tillgång till
riktlinjer för miljöskydd och livscykelanalyser via ABB:s intranät.
Under åren har vi genomfört mer än
100 livscykelanalyser. Omkring 1 000
medarbetare har fått utbildning i den
programvara som vi använder för att
göra livscykelanalyser.

Nya kondensatorer för högspänd likström (HVDC)
lagrar till exempel dubbelt så mycket energi
på halva utrymmet jämfört med enheterna de
ersätter – och de väger 80 procent mindre.

Livscykelinformationen sammanställs
av en forskargrupp med specialistkompetens som hjälper koncernen
att beakta alla miljöaspekter på produktutveckling. Specialisterna har
djupa kunskaper om miljöpåverkan
från olika produkter och tekniska
lösningar.

Energieffektiviteten är särskilt viktig
eftersom en produkts största
miljöpåverkan normalt utgörs av
energin som den förbrukar under
användning.
ABB ger ut miljövarudeklarationer för
att informera om produkters miljöprestanda. Miljövarudeklarationerna
utvecklas enligt den internationella
standarden ISO 14025 och ger tillförlitliga och jämförbara data för att
hjälpa kunderna att hitta de miljömässigt bästa produkterna på
marknaden.
ABB är övertygat om att fokuseringen
på produktens hela livscykel är en
konkurrensfördel på marknaden.

Ett livscykelperspektiv som omfattar
hela den industriella processen – från
konstruktion och materialval till avfallshantering – är numera obligatoriskt i
all produktutveckling på ABB.
Resultatet: ABB:s nya tekniklösningar
har mindre miljöpåverkan och befintliga produkters miljöprestanda förbättras kontinuerligt. Produkter och
system blir enklare att återvinna,
kräver mindre material och förbrukar
mindre energi.
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Fokus på ABB:s medarbetare

Medarbetarna är ABB:s
viktigaste tillgång
Nyckeln till ABB-koncernens framgångar och framtida möjligheter
är att våra medarbetare trivs och utvecklas i sina arbeten. Under
en period av stora strukturella förändringar, som den vi nyligen
har genomgått, är det särskilt viktigt att vi tar hänsyn till våra medarbetares behov, hjälper dem att utveckla sina kunskaper och att
höja sin arbetsmoral.

Till följd av förbättringsprogrammet
”Step change”, som syftar till att sänka
kostnaderna med 800 MUSD före
halvårsskiftet 2004, har vi tvingats att
säga upp många medarbetare för att
stärka vår konkurrenskraft. Det betyder
inte att vi överger vår ledarroll inom
sociala prestanda och miljöprestanda.
Trots uppsägningarna är våra medarbetare fortsatt lojala. Våra medarbetare
är stolta över varumärket ABB och gör
allt de kan för att åter göra ABB lönsamt.
Deras engagemang i kvalitet och innovation är exemplariskt, även i svåra tider.

Läs mer under ”Möjligheter & jobb” på www.abb.se

Programmet ”Step change” är också
avsett att förändra våra medarbetares
samarbetsformer – det vill säga att
genomdriva en verklig kulturförändring.
En ny anda av större öppenhet, förtroende och respekt börjar redan att
synas och återspeglas i effektivare
arbetsmetoder.
Vi har en stark känsla för socialt ansvar
gentemot våra medarbetare. Vår sociala
policy i 13 punkter (s. 36), som antogs år
2000, fäster stor vikt vid medarbetarnas
trivsel, med särskilt fokus på medarbetarrättigheter och arbetsförhållanden.
Under 2002 fokuserade vi på två viktiga
sociala frågor: sociala prestanda inom
hela leverantörskedjan (s. 20) samt hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen (s. 24–25).

22

ABB-koncernens årsredovisning – hållbar utveckling 2002

Vi testar för närvarande en ny princip för
att säkerställa att våra leverantörers
sociala prestanda uppfyller ABB:s krav.
ABB inför även gällande hälso- och
säkerhetsstandarder inom hela koncernen samt nya riktlinjer, rapporteringsmetoder och en ”nollvision” för olycksfall med dödlig utgång.

”Step change” – en plan för
affärsförbättring
Programmet ”Step change”, som startade i
oktober 2002, är en av de åtgärder som
företaget har vidtagit för att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden. Programmet
ska minska ABB:s kostnader med minst
800 MUSD fram till mitten av år 2004
och förbättra affärsmetoderna inom hela
koncernen.

Det är inget lätt arbete. Men vi fortsätter att
förändra och utveckla vår företagskultur för
att säkerställa ett starkt engagemang hos
alla berörda. Processen präglas av öppen
kommunikation genom telefon- och
videokonferenser, snabba e-postsvar och
regelbundna personalmöten på alla nivåer.
Givetvis tar det tid att genomföra en kulturell
förändring, men vi strävar efter att behandla
alla medarbetare med respekt och värdighet.

Vi måste förbättra oss inom dessa
områden, men vi nöjer oss inte med det.
Trots att kunskapsnivån och den kulturella mångfalden redan är stor inom
ABB, vill vi ytterligare stärka våra medarbetares kunskaper och kompetens
genom nya utbildningsprogram samt
erbjuda jämlika utvecklingsmöjligheter
inom hela koncernen.

Till följd av att vi fokuserar på våra kärnverksamheter kraft- och automationsteknik
kommer vi att avyttra affärsenheter med
totalt cirka 30 000 medarbetare. Dessutom
kommer vi att säga upp 10 000 –12 000
medarbetare och räknar med att ha strax
under 100 000 anställda vid mitten av
år 2004.

Vi genomför programmet i enlighet med
sociala och avtalsmässiga åtaganden samt
uppfyller arbetsmarknadslagar, fackliga
avtal och anställningsavtal i berörda länder.
Vi ser till att aktuella planer för sociala
förmåner gäller på nationell nivå och att
medarbetare och deras företrädare är väl
medvetna om sina rättigheter. I korthet
genomför vi vår omstrukturering med den
grad av socialt ansvarstagande som vår
sociala policy kräver.

Vi är väl medvetna om att våra
medarbetare är vårt kapital.

Gary Steel,
Personalchef och medlem av
koncernledningen, ansvarig för
hållbar utveckling, ABB Ltd
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Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

ABB i Kina, ledande inom hälsa och säkerhet
Under 2002 omkom över 15 000 människor i
olyckor i kinesiska tillverkningsanläggningar och
gruvor. Det har lett till nationell lagstiftning om
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Att uppfylla nya
internationella
standarder

Fem ABB-bolag i Kina har extern certifiering
enligt OHSAS 18001, det internationellt erkända
ledningssystemet för hälsa och säkerhet. Andra
ABB-bolag håller på att införa liknande ledningssystem.
Det har avsevärt förbättrat företagens prestanda. Antalet förlorade arbetstimmar har
fortlöpande minskat från 2000 till 2002 trots att
antalet medarbetare har ökat.

Vi har infört riktlinjer för att förbättra
våra medarbetares hälsa och säkerhet.

Kontinuerlig utbildning ökar säkerhetsmedvetenheten bland ABB:s medarbetare och chefer. Vi
överför våra metoder även till leverantörer och
entreprenörer.

ABB:s krav på hälsa och säkerhet
■

■

■

■

■

■

■

■

Ledarskap och ansvar – tydligt definierade
ansvarsområden, tillräckliga resurser och
ansvarstagande chefer
Noggrann uppsikt på hälso- och säkerhetsrisker – i varje steg av ett projekt, en tjänsteleverans eller en tillverkningsprocess.
Uppfyllande av nationella och internationella
standarder är ett minimikrav
Hälso- och säkerhetskompetens – alla chefer,
medarbetare, säkerhetsrådgivare och entreprenörer ska vara medvetna om sitt ansvar
och ha den utbildning och erfarenhet som
krävs för att lösa uppgifterna
Säkra entreprenörer och affärspartner –
entreprenörer och leverantörer ska väljas och
övervakas så att de fyller våra krav på hälsa
och säkerhet
Hälsa och säkerhet ska vara integrerade i alla
förändringsprocesser, globalt som lokalt
Kompetent hantering av kriser och nödsituationer
Noggrann analys av olyckor och incidenter
och förebyggande arbete
Chefer ska rutinmässigt granska hälso- och
säkerhetsfrågor med stöd av fastställda
rapporteringsprocedurer
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De faror och risker som ABB:s medarbetare och entreprenörer inom
tillverkning, anläggningsbyggande
och service utsätter sig för måste
identifieras, förebyggas och hållas
under uppsikt. Därför arbetar vi systematiskt med hälso- och säkerhetsfrågor genom ledarskap och med
stöd av de senaste internationella
ledningssystemen och standarderna.
Utgångspunkten för vårt hälso- och
säkerhetsprogram är Princip 5 i vår
sociala policy, som ABB:s koncernledning har fastställt.
Principen förpliktar ABB att tillhandahålla en säker och tjänlig miljö vid alla
arbetsplatser och vidta tillräckliga
åtgärder för att förhindra olyckor och
arbetsskador genom att så långt det
är möjligt undanröja risker i arbetsmiljön.

Dokumentet definierar organisation,
ansvar och metodik på alla nivåer i
organisationen.
Alla affärsområden måste sträva efter
att uppfylla kraven. Tillämpningen styrs
av respektive affärsområdes riskprofil
för hälsa och säkerhet, av nationella
och internationella föreskrifter och av
deltagande i frivilliga hälso- och säkerhetsprogram. Den ram som har ställts
upp för säkerhetsarbetet gör det
möjligt att behålla och vid behov
förbättra och förnya befintliga system.
Koncernens funktion för hållbar utveckling granskar fortlöpande att
säkerhetsarbetet bedrivs enligt
uppställda riktlinjer.
ABB arbetar vidare på sitt åtagande
att tillämpa bästa tänkbara metoder
inom hälsa och säkerhet.

Koncerndirektiv
Koncernen har preciserat sina krav på
Alla olyckor som resulterar i dödsfall,
hälsa och säkerhet i ett dokument som
eller svåra skador på arbetsplatser
utgör ramen för säkerhetsarbetet.
där ABB:s medarbetare eller personer

ABB-koncernens årsredovisning – hållbar utveckling 2002

för vilka ABB ansvarar är inblandade,
måste omedelbart rapporteras till
koncernchefen. Olyckorna analyseras
noggrant och åtgärder vidtas för att
förhindra att de upprepas. Nya rutiner
har också införts för att rapportera
olyckor när ABB:s medarbetare reser
i tjänsten.
Ledningssystemets mål och
riktlinjer
ABB har satt som mål att alla affärsenheter före utgången av 2004 ska
ha infört ett formellt ledningssystem
för hälsa och säkerhet på arbetet,
baserat på principerna i OHSAS
18001 och ILO:s riktlinjer.
Vi har utarbetat riktlinjer för genomförandet, en handbok och annat
stödmaterial. Framstegen kommer
att bedömas med hjälp av ett verktyg
för gapanalys.

Projektledning
Vi utvecklar en process som ska
säkerställa att hälso- och säkerhetsrisker identifieras och bevakas vid
varje steg i ett projekts livscykel.

Kundernas hälsa och säkerhet
Enligt en undersökning under 2002 har nära
hälften av ABB:s kundansvariga märkt en
ökande uppmärksamhet på hälso- och
säkerhetsfrågor hos kunderna.

Koncernstandarder
Som minimikrav strävar vi efter att
uppfylla internationella standarder,
och att anpassa befintliga hälsooch säkerhetsstandarder så att de
motsvarar de internationella.

Troll A-projektet inom norska Statoil är en god
illustration. Ett av Statoils nyckelkrav på projektet
var hälsa och säkerhet. Företaget ställde upp
strikta kriterier i det avseendet.

Leverans- och förädlingskedjan
ABB strävar efter att företagets
leverantörer ska förbättra sin hälsooch säkerhetsstandard. Artikeln
om leverans- och förädlingskedjor
på s. 20 beskriver arbetet mer i detalj.
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ABB:s inriktning på hälsa och säkerhet försatte
oss i en utmärkt position för att uppfylla Statoils
krav. Genom att erbjuda en hög standard för
hälsa och säkerhet vann vi en konkurrensfördel.
Produktionsplattformen Troll A för olja och gas
kommer att utnyttja ABB:s HVDC Light och
Motorformer för att överföra elektrisk energi från
fastlandet till plattformen.
Ytterligare ett exempel: två miljoner arbetstimmar
utan förlorad tid för olyckor vid produktionsplattformen Kvitbjørn i Nordsjön.
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ABB:s initiativ ”Access to Electricity”

Engagemang för att
förbättra människors
levnadsvillkor
Var fjärde människa på jorden saknar tillgång till elektricitet. ABB leder ett initiativ
för att på ett billigt sätt elektrifiera landsbygdsområden i Afrika och södra Asien
och därmed verka för hållbar utveckling och höjd levnadsstandard.

Programmet ”Access to Electricity”
är ABB:s svar på FN:s initiativ Global
Compact för att öka graden av
hållbar affärsverksamhet i världens
minst utvecklade länder.
Tillsammans med flera partners
definierar och utvärderar ABB för
närvarande pilotprojekt i ett antal
länder, däribland Senegal och
Tanzania. Bland deltagarna ingår
Världsbanken, kraftbolag och andra
företag, regeringar och icke-statliga
organisationer, utvecklingsmyndigheter, finansinstitut och lokala
grupper.

Partnerskapen ska samtidigt ta itu
med sociala frågor i de lokala
samhällena.
ABB:s roll är att tillhandahålla teknisk
expertis kring kraftprojekt, erfarenhet
från utvecklingsländer och samhällen
på landsbygden samt att utnyttja sitt
breda kontaktnät. Det kompletterar
insatserna från partners som utvecklar infrastruktur, däribland vägar,
vatten, sanitet, utbildning och
telekommunikation.
Vi har för närvarande flera uppdrag
på landsbygden som ligger i linje
med tankarna bakom programmet
”Access to Electricity”. Vi undersöker
vilka nya projekt som bäst passar in i
programmet, säger ABB:s projektledare Anders Nordström.
ABB har engagerat sig djupt i
”Access to Electricity”. Reaktionerna
har varit mycket positiva på
internationella konferenser om
hållbar utveckling, från
Johannesburg till Berlin, liksom i
privata samtal.
Läs mer i avsnittet ”Gemensamma
insatser” under ”Hållbar utveckling” på
www.abb.se
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Elektricitet till 100 byar Laos
ABB har byggt ut kraftnätet i norra Laos med en
340 kilometer lång transmissionslinje och ett 282
kilometer långt distributionsnät genom oländig
och farlig terräng. Målet var att förse ca 100
avlägsna byar med elektricitet.
I samarbete med det nationella kraftbolaget
har ABB planerat och genomfört ett hållbart
program för elektrifiering, främst med hjälp av
lokal arbetskraft.
Den svåra terrängen med risfält, berg och täta
skogar krävde anpassad teknik och stor insats
av lokal arbetskraft, liksom användning av
elefanter och andra traditionella metoder.
Projektet, som nu nästan är avslutat, ger ny
livskvalitet åt några av de fattigaste samhällena i
ett av världens minst utvecklade länder.
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Partnerskap betalar sig i Bangladesh
I samarbete med norska partners genomför
ABB ett elektrifieringsprojekt i Bangladesh.
Projektet syftar till att främja den industriella
utvecklingen och förbättra levnadsstandarden.
ABB-medarbetare från Norge samarbetar med
lokala leverantörer för att bygga tre nya ställverk
och modernisera två befintliga, cirka 200 kilometer från huvudstaden Dhaka. Området är inte
anslutet till det nationella kraftnätet.
Partnerskap är förutsättningen för framgång.
Finansiering och ekonomiska garantier kommer
från privata institutioner i Norge liksom från
Norwegian Agency for Development Cooperation
(NORAD).
Arbetet har beställts av Bangladesh Power
Development Board och planeras vara färdigt
i juli 2004.

Nationella affärsplaner för hållbar utveckling

Hur vi formulerar
och följer
upp våra mål
Under 2002 samlades ABB:s globala organisation
för hållbar utveckling till elva regionala arbetsmöten –
i Tallinn, Prag, Milano, Zürich, São Paulo, Stockholm,
Raleigh, Ladenburg, Hong Kong och via telefonkonferens med länderna i Mellanöstern. Syftet var att
utveckla en modell för affärsplaner för hållbar utveckling för våra nationella samordnare. Affärsplanerna
ska bidra till att vi, på ett av alla samordnare överenskommet sätt, når koncernens hållbarhetsmål i mer
än 50 länder.
Planerna innehåller fyra huvudelement:
aktuella mål, viktigaste aktiviteter,
uppgifter (miljömässiga, sociala och
kommunikationsrelaterade) och en
detaljerad handlingsplan.
Som underlag för koncernens budgetarbete 2003 har alla nationella samordnare lämnat in nationella affärsplaner
för hållbar utveckling. Planerna har
sammanställts till en global översikt
över ABB:s verksamhet, kostnader
och resurser inom området hållbar
utveckling.

Aktuella mål
Fem mål fastställdes för arbetet med
att förbättra koncernens hållbarhetsprestanda:
■

Skapa mervärde för verksamheten
och minska riskexponeringen

■

Öka medvetenheten om begreppet
hållbar utveckling

■

Ytterligare förbättra våra miljöprestanda

■

Ytterligare förbättra våra sociala
prestanda

■
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Viktigaste aktiviteterna
Tio viktiga aktiviteter definierades:
■

Att öka medvetenheten om hållbar
utveckling inom de nationella
ABB-bolagen, bland annat genom
utbildning av medarbetarna

■

Att skapa kontakter genom nätverk
och bygga upp kompetens inom
området

■

Att samordna tillämpningen av den
sociala policyn med inriktning på de
stora sociala förändringar vi står
inför

■

Att samordna och delta i dialoger
med intressenter kring hållbar
utveckling

■

Att främja utvecklingen av integrerade ledningssystem för kvalitet,
miljö samt hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen

■

Att föra in och följa upp ABB:s krav
för hållbar utveckling i leverantörskedjan

■

Att samordna den årliga redovisningen av indikatorer för hållbar
utveckling från alla våra anläggningar och kontrollera kvaliteten
hos uppgifterna

■

Att hjälpa de nationella informationscheferna utveckla budskap
om hållbar utveckling för intern och
extern kommunikation

Integrera hållbar utveckling i
leverantörskedjan
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Statistik
Personer

Manår

Kostnad
(TUSD)

46

40

3 947

420

84

3 810

5
471

5
129

1 358
9 115

Nationella samordnare
för hållbar utveckling
Lokala samordnare
för hållbar utveckling
Koncernfunktionen för
hållbar utveckling
Summa
Antal tillverkningsanläggningar
Antal anläggningar med EMS

■

Att hjälpa ABB:s chefer att identifiera och samarbeta med partners i
program för engagemang i de samhällen där ABB verkar

504
475

■

Hjälpa de nationella informationscheferna att stärka varumärket ABB
genom att vägleda i hållbarhetsfrågor och hjälpa till att producera
information och material om hållbarhetsfrågor för lokala målgrupper

Att utveckla och underhålla en plan
för hållbar utveckling enligt den
gemensamt överenskomna modelAktivitetsplan
len, vägleda de lokala samordnarna
Varje nationell samordnare är ålagd
i deras arbete och rapportera
att utveckla en aktivitetsplan med de
framstegen till koncernen
mål, uppgifter och viktigaste aktiviteter
som redovisas ovan. KoncernfunkUppgifter
tionen för hållbar utveckling ska sedan
De nationella samordnarnas arbete
granska och godkänna planen.
omfattar tre områden – miljö, sociala
frågor och kommunikation. I syfte att Planen gör det möjligt för ABB att
förbättra resultatet och undanröja
inom vart och ett av de tre områdena
eventuella brister fastställdes vid de
miljö, sociala frågor och kommunikaregionala mötena detaljerade arbets- tion besluta om åtgärder, resurser
uppgifter inom vart och ett av de tre
och budget för att tillgodose lokala
områdena.
behov och prioriteter.
■

Arbetsuppgifterna tillsammans med
Uppföljning
målformuleringar och viktigaste
De totala kostnaderna för ABB:s
aktiviteter återges i sin helhet i webborganisation för hållbar utveckling –
versionen av den här redovisningen.
471 personer på koncernnivå,
nationell nivå och anläggningsnivå –
Huvudinriktningen är följande:
uppgår till 9,1 MUSD. En tredjedel är
■ Förbättra ABB:s miljöprestanda
omkostnader och två tredjedelar
genom att verka för miljömässigt
personalkostnader. (Personalkostsunda tillverkningsprocesser och
naderna för lokala samordnare för
tjänster, öka resursåtervinningshållbar utveckling betalas separat av
graden, använda förnybara energiföretagen de arbetar i.)
källor och material och minska
mängden avfall och utsläpp
■

Varje nationell plan för hållbar utveckling granskades med avseende på
överensstämmelse med vissa avsnitt
i den vid arbetsmötena utvecklade
modellplanen:
■

Viktigaste aktiviteter kopplade till
nationella behov

■

Miljöledningssystem omfattande alla
medarbetare, revision, projekt för
kontinuerlig förbättring

■

Samordning av social policy, hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen,
dialoger med intressenter, engagemang i det lokala samhället

■

Intern och extern kommunikation,
samt distribution av informationsmaterial om hållbar utveckling

■

Information om budget och resurser

Nationella affärsplaner för hållbar
utveckling hjälper ABB att ta ett
samordnat och konsekvent grepp
om alla aspekter på hållbar utveckling
inom koncernen.

Övervaka tillämpningen av hälsooch säkerhetsprincipen i ABB:s
sociala policy, liksom den sociala
policyn i dess helhet
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Viktiga händelser de senaste 11 åren

En god bit på väg
2001
ABB placerar sig för tredje året i följd högst inom sitt
industrisegment på Dow Jones Sustainability Index.
Den första redovisningen av hållbar utveckling med
tredelat resultat (triple bottom line) ges ut med inspiration från riktlinjerna i Global Reporting Initiative. Miljövarudeklarationer finns för ABB:s huvudproduktlinjer. ISO 14001
har införts i 98 procent av ABB:s tillverkningsanläggningar.
1999
ISO 14001 har nu införts vid 519 anläggningar, däribland ett
företag i Sydafrikas program Black Economic Empowerment.
De första miljövarudeklarationerna publiceras. ABB:s koncernchef tar initiativ till världsenergirådets program för att minska
utsläppen av växthusgaser.

1997
123 anläggningar är certifierade enligt ISO 14001.
Den andra generationens miljömål publiceras
och andra generationens program och databas
för livscykelanalyser införs.

1995
Den första uppsättningen miljömål publiceras.
Det första verktyget för livscykelanalys av
produkters miljöpåverkan införs. 15 ABBanläggningar certifierade enligt BS 7750 eller
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

1993
Nationella och lokala miljösamordnare utses.
38 länder deltar från början i ABB:s miljöledningsprogram. De första rutinerna för
rapportering av miljöprestanda införs.

2002
Planer för hållbar utveckling införda i 50 länder.
ABB lanserar det gemensamma projektet ”Access
to Electricity” vid FN-konferensen om hållbar
utveckling i Johannesburg. ABB tillämpar de
senaste standarderna för hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen. Miljöledningssystem omfattar
medarbetare vid icke-tillverkande arbetsplatser,
inklusive koncernens huvudkontor.

2000
ABB avyttrar sin kraftgenereringsverksamhet. ABB:s sociala policy
presenteras. ABB ger ut sin första redovisning av hållbar utveckling
med såväl miljöprestanda som sociala prestanda. ABB deltar i
lanseringen av Förenta Nationernas ”Global Compact”. ISO 14001
har införts vid 539 anläggningar.

1998
ISO 14001 har införts vid 449 anläggningar. ABB:s koncernchef
väljs in som kommissionär i världskommissionen för dammar.
De första sammanfattningarna av miljörapporten översätts till
23 språk för att förbättra kommunikationen.

1996
ISO 14001 införs. 50 ABB-anläggningar är
nu certifierade enligt ISO 14001, inklusive
den första ABB-anläggningen i Kina och
det första anläggningsprojektet.
1994
Målet att införa miljöledningssystem i hela
koncernen fastställs. 43 länder deltar i
programmet. ABB ger ut sin första
miljörapport.

1992
ABB undertecknar Internationella Handelskammarens
näringslivsprogram för hållbar utveckling. ABB:s
miljöråd och Koncernstab Miljö bildas.

Matris för redovisning av prestanda enligt Global Reporting Initiaitve (GRI)

Redovisning enligt
GRI:s rekommendationer
I det här avsnittet redovisas fakta om våra prestanda under bokföringsåret 2002. För andra året i rad följer vi de riktlinjer för redovisning som
rekommenderas av Global Reporting Initiative. Vi tillämpar riktlinjerna
i redovisningen av ekonomiskt resultat, sociala prestanda och miljöprestanda. Varje avsnitt markeras med motsvarande GRI-nummer.
Vissa avsnitt i GRI:s riktlinjer är inte relevanta för ABB och har därför
utelämnats. (Läs mer under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se)
Redovisningen omfattar alla tillverkande anläggningar, cirka 450 stycken
i 48 länder, det vill säga alla länder där vi har betydande tillverkning.
För icke-tillverkande företag – vars miljöpåverkan är begränsad – har
vi uppskattat vissa indikatorer, bland annat användningen av elektrisk
energi och fjärrvärme samt vattenförbrukningen per person. Uppskattningarna baseras på data från flera rapporterande länder. Alla värden
som baseras på uppskattningar är markerade i tabellen.

GRI referenstabell
Avsnitt

Vision och strategi
Koncernchefens kommentar
Bolagsprofil
Redovisningens omfattning och profil
Ledningsstruktur
Intressentengagemang
Principer och ledningssystem
Prestandaindikatorer
Ekonomiskt resultat
Miljöprestanda
Sociala prestanda
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GRI-indikatorer

Sidnummer i denna
redovisning

1.1–1.2
2.1– 2.9
2.10 –2.22
3.1– 3.8
3.9 – 3.12
3.13 – 3.20

2– 3
34
35
33
33
36 – 39

EC1 – EC10
EN1– EN35
LA1 – LA17
HR1 – HR14
SO1 – SO7
PR1 – PR9

40
41– 44
45 – 46
46 – 47
47 – 48
48

ABB-koncernens årsredovisning – hållbar utveckling 2002

Ledningsstruktur och ledningssystem

Struktur och ledning
3.1 Organisationens ledningsstruktur,
inklusive kommittéer
Styrelsen beslutar om ABB:s verksamhetsinriktning och ger nödvändiga instruktioner för att
efterleva den. Styrelsen beslutar om koncernens
organisation samt tillsätter och granskar de
personer som leder och representerar ABB.
ABB har två större kommittéer: dels nomineringsoch ersättningskommittén, dels kommittén för
finans och revision. Den förstnämnda utser
kandidater till styrelsen och dess kommittéer,
planerar för tillsättning av ersättare för avgående
direktörer och fastställer ersättningsnivåer för
medlemmar av koncernledningen.
Den senare kommittén granskar koncernens
bokförings- och redovisningsmetoder, granskar
interna och externa revisorer, granskar revisionsresultat, säkerställer att ABB:s redovisning uppfyller gällande lagar och föreskrifter samt beslutar
om riskhantering och interna ledningssystem.
Styrelsen har också godkänt bildandet av en
ny strategikommitté, som tillträder vid mitten
av 2003.
Koncernchefen (CEO) och övriga medlemmar
av koncernledningen ansvarar för ABB:s
generella verksamhet, affärer och ledning.
Eftersom styrelsens ordförande samtidigt är
koncernchef, har styrelsen utsett en ställföreträdande direktör som ska eliminera risken för
intressekonflikter mellan styrelsens ordförande
och dess medlemmar.
Ytterligare information om koncernens
ledningsstruktur finns på ABB:s hemsida
www.abb.se, under Om ABB.
3.2 Oberoende, icke-verkställande direktörer
Samtliga styrelsemedlemmar utom styrelsens
ordförande/koncernchefen är oberoende, ickeverkställande direktörer. Styrelsen definierar
”oberoende styrelsemedlemmar” på samma sätt
som New York-börsen och Swiss Exchange,
det vill säga de får inte delta aktivt i den dagliga
verksamheten och ska undvika situationer där
deras personliga intressen kan stå i konflikt
med ABB:s intressen.
3.3 Styrelsemedlemmarnas expertis
Nominerings- och ersättningskommittén utser
och rekommenderar lämpliga kandidater till
styrelsen i enlighet med de riktlinjer som anges
i kommitténs traktat. Kommittén ansvarar för
att nya direktörer får nödvändig introduktionsutbildning, och att alla direktörer löpande får
erforderlig vidareutbildning för att kunna lösa
sina uppgifter.

3.4 Processer på styrelsenivå för hållbar
utveckling
Styrelsen granskar koncernledningen och
koncernchefen, som stöds av koncernfunktionen för hållbar utveckling och som ansvarar
för koncernens miljöprestanda och sociala
prestanda. Risker och möjligheter avseende
hållbar utveckling analyseras i samverkan med
andra koncernfunktioner, t.ex. Företagsförvärv
och strategiska allianser (due diligence), Risk
och försäkring (fastighetsskulder) samt ABB:s
kommitté för anbudsprövning (kund- och
projektrisker).
3.5 Samband mellan direktörers resultat
och ersättning
Ersättningen till direktörer består av en grundersättning och en bonus, vars storlek beror på
enhetens och koncernens finansiella resultat.
Uppnående av icke-finansiella mål är hänförligt
till direktörens personliga prestation. Direktörer
kan även delta i optionsprogram som är kopplade till koncernens eller divisionens resultat.
3.6 Organisationsstruktur för hållbar
utveckling
ABB:s chef för hållbar utveckling ansvarar för
organisationsstrukturen för hållbar utveckling.
Under 2002 rapporterade han direkt till koncernchefen. Från och med 2003 rapporterar
han till en särskilt utsedd medlem av koncernledningen som ansvarar för personalfrågor
och hållbar utveckling. Information om hållbar
utveckling rapporteras in från omkring 500
lokala miljösamordnare världen över.
3.7 Uppgift och värderingar rörande
hållbarhetsprestanda
Hållbar utveckling är ett av ABB:s kärnvärden
och beskrivs i det dokument om affärsprinciper
som är obligatorisk läsning för alla medarbetare
och som återges under ”Om ABB” på vår
hemsida (www.abb.se). Principerna stöds av
vår miljöpolicy och sociala policy. Miljöpolicyn är
till 98 procent implementerad i ABB:s fabriker
och verkstäder världen över. Den sociala policyn,
som utfärdades år 2000, är implementerad till
cirka 15 procent.

Intressentrelationer
3.9 Identifiering och val av större
intressenter
Intressentrelationer sköts på två nivåer:
1) På koncernnivå via ett intressentråd
bestående av ABB-medarbetare på
toppnivå
2) På nationell nivå i cirka 35 länder världen
över
Intressenter definieras som externa representantgrupper som påverkas av eller kan påverka
ABB, dvs kunder, medarbetare, leverantörer,
affärspartners och samhället i stort.
3.10 Samråd med intressenter
ABB samråder med intressenter på koncernnivå minst en gång om året – senast i Zürich i
juni 2003.
Dialoger på nationell nivå hålls också minst en
gång per år. För närvarande deltar 35 länder i
programmet.
3.11 Diskussionspunkter vid samråd med
intressenter
Dialoger med intressenter har de senaste två
åren fokuserat på ABB:s sociala policy – dess
omfattning och införande samt arbetet med att
definiera indikatorer för att följa upp prestanda.
Dagordningen för framtida dialoger fastställs av
deltagarna för att diskutera frågor på lokal nivå.
3.12 Återkoppling av mötesinformation
Mötesinformation från alla rundabordssamtal
med intressenter återförs till koncernfunktionen
hållbar utveckling och används för att förfina
vår sociala policy och förbättra våra riktlinjer och
indikatorer. En återkopplingsrapport skickas till
alla länder som deltar i programmet för att öka
kunskapsutbytet och bidra till förbättrade
sociala prestanda.

3.8 Möjligheter för aktieägare att ge
rekommendationer till styrelsen
ABB:s grupp för investerarrelationer står i nära
kontakt med aktieägare, håller kvartalsvisa
informationsmöten och ger ut kvartalsvisa
nyhetsbrev. Gruppen inbjuder till återkoppling
via ABB-koncernens webbplats, vilket gör det
möjligt för mindre aktieägare att uttrycka sina
åsikter direkt till ABB:s ledning.
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ABB:s profil och rapportens omfattning

Organisationsprofil
2.1 Den rapporterande organisationens
namn
ABB Ltd – den internationella ABB-koncernen
– med huvudkontor i Zürich, Schweiz.
2.2 Huvudsakliga produkter och tjänster
ABB är globalt ledande inom kraft- och automationsteknik som gör det möjligt för kraftföretag
och industriföretag att förbättra sina prestanda
och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Koncernens företag finns i omkring 100 länder och har
för närvarande omkring 135 000 medarbetare.

2.3–2.5 Verksamhetens struktur, viktigaste
underavdelningar och verksamhetsställen
Två divisioner, Power Technologies och Automation Technologies stöds av staber för hållbar
utveckling, information, finans, juridik, personal
etc. Divisioner och staber rapporterar till koncernledningen som består av fem personer.
Koncernledningens ordförande är samtidigt
koncernchef. I koncernledningen ingår dessutom
cheferna för de två ovannämnda divisionerna,
ekonomichefen och personalchefen. Den
sistnämnde har även hållbar utveckling inom
sitt ansvarsområde.

ABB Power Technologies levererar produkter till
el-, gas- och vattenföretag, liksom till företag
inom industri och handel. Divisionen tillhandahåller ett brett sortiment produkter, system och
tjänster för transmission och distribution av
energi samt för kraftverksautomation.

Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz.

ABB Automation Technologies kombinerar en
bred portfölj av produkter, system och tjänster
med slutanvändarkompetens och global närvaro.
Divisionen levererar lösningar för reglering, drivning och optimering för process-, tillverkningsoch kraftindustri.

Den 31 december 2002 ägde Investor AB,
Stockholm, 120 067 731 aktier i ABB Ltd,
motsvarande 10 procent av aktiekapitalet och
rösterna. Den 17 mars 2003 meddelade ABBkoncernen att den sedan den 14 mars 2003
äger mindre än en procent av aktiekapitalet
och rösterna i ABB Ltd. The Capital Group
Companies, Inc., Los Angeles, CA, USA, har
meddelat ABB att man sedan den 11 mars
2003 för sina kunders räkning äger 64 043 388
aktier i ABB Ltd, motsvarande 5,3 procent av
aktiekapitalet och rösterna.

ABB är ett tillverkande och tjänsteproducerande
företag som i viss utsträckning tillämpar utkontraktering till underleverantörer.

2.6 Ägarstruktur och företagsform
ABB Ltd-aktien är noterad på SWX Swiss
Exchange (virt-x), Stockholmsbörsen, Frankfurtbörsen, Londonbörsen och New York-börsen.

Såvitt företaget känner till innehar inga andra
aktieägare 5 procent eller mer av totala antalet
röster i bolaget.
2.7 Betjänade marknader
ABB levererar till el-, gas- och vattenföretag, till
olje- och gasindustrin och till den petrokemiska
industrin. Inom tillverknings-, process- och
serviceindustrin levererar ABB till sektorerna
bilar, cement, kemikalier, distribution, elektronik,
livsmedel, bioteknik, marin, metall, gruvbrytning,
papper, petroleum, tryckerier, telekommunikation
och turboladdning. Produkterna består av
tillämpningsspecifik kraft- och automationsteknik.
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2.8 Den rapporterande organisationens
storlek
Antal anställda i hela världen vid 2002 års
utgång: 139 051
Medarbetare per världsdel
Europa
Nord- och Sydamerika
Asien
Mellanöstern och Afrika

65 %
17 %
12 %
6%

Försäljning (rörelsens intäkter) för 2002
18 295 MUSD
Försäljning per världsdel
Europa
Nord- och Sydamerika
Asien
Mellanöstern och Afrika

56 %
23 %
14 %
7%

Totalt kapital: Den 31 december 2002 uppgick
koncernens börsvärde (kortfristig upplåning,
inklusive kortfristig andel av långfristig upplåning
plus långfristig upplåning och eget kapital) till
8 965 MUSD.
Skulder: (kortfristig upplåning, inklusive kortfristig
andel av långfristig upplåning plus långfristig
upplåning) uppgick till 7 952 MUSD.
Eget kapital: (Summa eget kapital) uppgick till
1 013 MUSD.
Summa tillgångar: summa tillgångar uppgick
till 29 533 MUSD.
2.9 Huvudsakliga intressenter
Kunder, medarbetare, aktieägare, kreditorer,
leverantörer, media, investerare, affärspartners,
och samhället i stort (kommuner, icke-statliga
organisationer, utbildningsinstitutioner, nationella
och lokala myndigheter, fackliga organisationer,
medier och banker).
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Rapportens omfattning
2.10 Kontaktperson för rapporten
Christian Kornevall, chef för ABB Sustainability
Affairs
e-post: christian.kornevall@ch.abb.com
Hemsida: www.abb.com/sustainability samt
www.abb.se
2.11 Rapporteringsperiod
Bokföringsåret 2002.
2.12 Datum för föregående rapport
Juni 2002, för bokföringsåret 2001.
2.13 Rapportens avgränsning
Om inte annat anges täcker rapporten ABBkoncernens verksamheter och medarbetare i de
mer än 50 länder, där ABB har utsett nationella
samordnare för hållbar utveckling. Samordnarna
driver ABB:s program för hållbarhet i dessa
länder och samlar in alla data som rapporten
presenterar. Rapporten täcker omkring
92 procent av ABB:s medarbetare.
2.14 Väsentliga förändringar i storlek,
struktur och ägarförhållanden
Under 2002 avyttrade ABB större delen av
sin division för finansiella tjänster och började
förbereda avyttring av divisionen Oil, Gas and
Petrochemicals och affärsområdet Building
Systems. De tidigare sex divisionerna har
omstrukturerats till två – Power Technologies
och Automation Technologies. Under 2002
minskade BZ Bank sin andel av ABB:s aktiekapital till under 5 procent, medan Investor AB
ökade sin andel till över 10 procent. The Capital
Group Companies, Inc., Los Angeles, CA,
USA, har meddelat ABB att man sedan den
11 mars 2003 för sina kunders räkning äger
64 043 388 aktier i ABB Ltd, motsvarande
5,3 procent av aktiekapitalet och rösterna.
2.16 Inverkan av omräkning på
informationen
Omstruktureringen som nämns i 2.14 har
minskat det totala antalet medarbetare till cirka
139 000 under 2002 från cirka 157 000 under
2001. Antalet tillverkningsenheter och verkstäder
som programmet för hållbarhet täcker har
minskat till 504 under 2002 från 550 under
2001.

Rapportprofil
2.19 Väsentliga förändringar i
mätmetoderna för hållbar utveckling
Mätmetoderna har inte förändrats nämnvärt
sedan tidigare år. Däremot har omfattningen
ökat. Det är resultatet av en strävan att i högre
grad följa riktlinjerna enligt Global Reporting
Initiative (GRI). Särskilt har vi närmat oss
rekommendationerna för olycksrapportering
enligt International Labor Organization (ILO).
Vi har utfärdat ett koncerndirektiv att alla arbetsrelaterade olyckor som resulterar i dödsfall eller
svåra skador, oberoende av var i världen de
inträffar, ska rapporteras direkt till koncernchefen
inom 24 timmar.
Det datorbaserade rapportprogrammet för
hållbar utveckling har förbättrats i syfte att öka
noggrannheten. Hjälpfunktioner har införts för
att definiera infordrade data.
2.20 Principer och tillvägagångssätt i syfte
att förbättra rapportens noggrannhet,
omfattning och tillförlitlighet
Data för rapporten samlas in från alla ABB:s
anläggningar. De kontrolleras såväl på nationell
nivå som på koncernnivå. Minst en gång per år
reviderar den nationella samordnaren för hållbar
utveckling data från varje anläggning.
2.21 Oberoende verifiering av hela
rapporten
Vår tredelade redovisning (triple bottom line) av
hållbarhetsprestanda enligt GRI:s rekommendation har verifierats av oberoende externa
organisationer. Den ekonomiska informationen
(s. 40) är hämtad oförändrad från ABB:s
årsredovisning 2002 efter revision av Ernst &
Young AG. Informationen om miljöprestanda och
sociala prestanda (s. 41–48) har verifierats av
det oberoende certifieringsinstitutet Det Norske
Veritas, vars rapport återges på s. 52.
2.22 Ytterligare information om hållbarhet
Mer information om ABB:s hållbarhetsprestanda finns på hemsidan www.abb.se
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Principer och ledningssystem

ABB:s hållbarhetsprinciper
Vi ska kontinuerligt förbättra våra sociala och
miljömässiga prestanda och ta initiativ för att
höja livskvaliteten på de orter och i de länder
där vi verkar.

Social policy
ABB:s engagemang för goda sociala prestanda
redovisas i koncernens sociala policy. Policyn
gäller alla medarbetare och återges i sin helhet
under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se.

Vi skapar värde för samhället genom att:
Delta i projekt som främjar ekonomisk,
miljömässig, social och utbildningsmässig
utveckling
■
Erbjuda våra kunder miljövänliga produkter
som minimerar miljöbelastningen under hela
livscykeln
■
Dela med oss av vår modernaste teknik till
utvecklingsländer
■
Säkerställa att all vår verksamhet och alla
våra processer uppfyller gällande miljöstandarder och föreskrifter. Varje anläggning
ska införa miljöledningssystem som
kontinuerligt förbättrar anläggningens
miljöprestanda
■
Garantera att våra sociala och miljömässiga
principer kommuniceras och tillämpas
■
Arbeta för bästa möjliga hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen
■
Välja leverantörer som tillämpar hållbarhetsprinciper och miljöledningssystem liknande
våra egna

Koncernfunktionen för hållbar utveckling
ABB:s organisation för hållbar utveckling består
av ca 500 personer (motsvarande 100 manår)
som verkar i över 50 länder. Organisationen
styr ABB:s program för hållbar utveckling med
avseende på sociala aspekter, hälsa och säkerhet samt miljöaspekter. Gruppen samordnar
koncernövergripande program – för närvarande
med tonvikt på programmet ”Access to Electricity” – och driver kontrollprogram för att verifiera
att ABB-koncernen uppfyller sina hållbarhetsåtaganden.

■

ABB:s miljöpolicy
Miljöskydd är en av ABB:s främsta prioriteringar
på koncernnivå. Vi beaktar miljön i all vår verksamhet.
ABB har undertecknat Internationella Handelskammarens näringslivsprogram för hållbar
utveckling och har antagit programmets
16 principer som koncernens miljöpolicy.
Denna återges i sin helhet under ”Hållbar
utveckling” på www.abb.se.

Vi har 46 nationella samordnare för hållbar utveckling som implementerar hållbarhetsorienterade affärsplaner i varje land. Affärsplanerna
omfattar principer, program och rutiner för
miljömässiga och sociala aspekter samt för
kommunikation.
Omkring 420 lokala samordnare för hållbar
utveckling vid ABB:s anläggningar ansvarar för
lokala miljöledningsprogram i enlighet med ISO
14001.
I vissa länder och anläggningar finns dessutom
miljöspecialister som har till uppgift att implementera miljöledningssystem.
Ett nätverk av skydds- och säkerhetsansvariga
ute på anläggningarna hjälper de nationella
samordnarna att införa ABB:s program för
hälsa och säkerhet.
Inom vart och ett av ABB:s affärsområden
utses en kontaktperson med uppgift att
integrera hållbarhetsfrågor i produkt- och
projektutveckling samt projektledning.

En stödgrupp för hållbar utveckling ingår i ABB:s
organisation för forskning och utveckling, med
uppgift att utveckla och administrera verktyg
och utbildningsprogram för hållbar utveckling,
till exempel verktyg för livscykelanalys, livscykelkostnadsberäkning och konstruktion. Gruppen
ska integrera verktygen i affärsområdenas
dagliga verksamhet och fungera som ABB:s
samordnare av externa projekt inom området
hållbar utveckling (till exempel DANTES, CPM
och UNEP).
ABB har infört en panel för att vid behov kunna
diskutera hållbarhetsfrågor med externa
intressenter.
3.13 Försiktighetsprincipen
ABB-koncernen tillämpar försiktighetsprincipen
vid utveckling av nya produkter och projekt.
Försiktighetsprincipen är integrerad i GATEmodellen och föreskriver att en dokumenterad
bedömning genomförs av nya produkters och
projekts livscykelinverkan på hållbar utveckling
redan under utvecklingsfasen.
I GATE-verktygen ingår livscykelanalys och
anvisningar för hur koncernen kan minska
användningen av villkorade material. Verktygen
omfattar även hälso- och säkerhetsfrågor samt
granskning av leverans- och förädlingskedjan.
Se avsnittet Produktansvar för närmare
information om GATE-modellen.
3.14a Tillämpning av externt framtagna
dokument och principer
ABB har antagit externt framtagna dokument
och principer för hållbar utveckling, bland annat
ICC Business Charter for Environmental
Management, som ABB har antagit som sin
miljöpolicy, och ISO 14000-standarderna med
tillhörande tekniska rapporter.

EC
Executive Committee
Member
SAP
Stakeholder Advisory
Panel

CM
Country Manager

GF-SA
Group Function
Sustainability Affairs

CSC
Country Sustainability
Controller

ES
Environmental
Specialist
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LSO
Local Sustainability
Officer

BA
Business Area
Manager

CRC
Corporate Research
Center

BA-SL
BA Sustainability
Liaison

CR-SS
Corporate Research
Sustainability Support

OHSM
Occupational Health
& Safety Manager
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ABB har antagit ISO 14001 som standard för
miljöledningssystem, ISO 14025 för miljövarudeklarationer, ISO 14040-45 för livscykelanalys
och ISO 14011 för miljörevision av organisationer.
ABB har antagit principerna i OHSAS 18001,
ILO:s riktlinjer för ledningssystem för hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen, samt ”ILO Code of
Practice on Recording and Notification of
Occupational Accidents and Diseases” i sitt
säkerhetsprogram.
ABB:s anläggningar uppmanas att utveckla
integrerade ledningssystem för miljö (ISO 14001),
kvalitet (ISO 9001) samt hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen (OHSAS 18001). Under 2002 har
antalet anläggningar med integrerade system
ökat från 80 till nästan 100. Några av dessa
har blivit externt certifierade.
3.14b Miljöledningssystemen omfattar alla
medarbetare
ABB utvidgar sina miljöledningssystem till att
även omfatta medarbetare i icke-tillverkande
anläggningar. Under 2002 har vi tagit fram ett
generellt system som kommer att testas vid
koncernhuvudkontoret i Zürich. Målet är att
införa systemet vid alla ABB:s icke-tillverkande
anläggningar under 2003 och 2004.
Vid slutet av 2002 hade 475 tillverknings- och
serviceanläggningar implementerat standarden
ISO 14001, vilket motsvarar 98 procent av alla
anläggningar. Övriga tillverkningsanläggningar
har nyligen blivit delar av ABB-koncernen, och
ISO 14001 kommer att implementeras i dessa
under 2003 eller 2004.
Ytterligare ett land, Litauen, har gått med i
ABB:s program för hållbar utveckling under
2002 och Ineta Mensikovaite har utsetts till
miljösamordnare. ABB i Litauen bedriver
försäljning och erbjuder fullserviceavtal för
kundanläggningar.

3.14c Sociala frågor
En medlem av koncernledningen ansvarar för
koncernens arbete med hållbar utveckling och
för internationell implementering av ABB:s
sociala policy. Under hans ledning förbereds
riktlinjer och prestandaindikatorer för varje
princip i den sociala policyn. Sex principer har
redan behandlats, övriga kommer att slutföras
under 2003.
3.14d Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
ABB har utvecklat ett eget ledningssystem för
hälsa och säkerhet, baserat på OHSAS 18001
och ILO:s riktlinjer för ledningssystem för hälsa
och säkerhet på arbetsplatsen. ABB:s mål är
att alla affärsenheter ska ha implementerat
ledningssystemet senast 2004. Detta kommer
att omfatta alla verksamheter inklusive tillverkning, kontorsarbete, byggprojekt och service.
3.15e Medlemskap i industri- och
affärsorganisationer
Nedan redovisas några av de större organisationer och projekt som ABB deltar i inom
området hållbar utveckling.
Alliance for Global Sustainability
Business for Social Responsibility (BSR), USA
CPM (Centrum för Produktrelaterad
Miljöanalys), Chalmers tekniska högskola,
Göteborg
CSR Europe, Belgien
Global Village Energy Partnership, USA
Internationella standardiseringsorganisationen,
ISO, Schweiz
Pew Center on Global Climate Change, USA
Transparency International, Tyskland
United Nations Global Compact, New York
Världsenergirådet, Storbritannien
Världsnaturfonden, WWF, Schweiz
World Business Council for Sustainable
Development, Schweiz
För ytterligare information om dessa
medlemskap, se s. 50 samt vår hemsida
www.abb.se.

Produktansvar
För att kontinuerligt utvärdera och förbättra
hållbarhetsprestanda för nya produkter tillämpar
ABB GATE-modellen för all produktutveckling.
Modellen består av ett antal steg där hållbarhetsprestanda, mål och andra parametrar bedöms.
Exempel:
Steg (Gate) 0 (projektstart): genomföra en
inledande hållbarhetsvärdering för ny produkt,
utgående från befintliga produkter
Steg 1 (definition): identifiera hållbarhetsaspekter
och tillhörande mål
Steg 2 (planering): etablera en plan för hållbar
utveckling i syfte att definiera nödvändiga
åtgärder, ansvarsfördelning, rapporteringsvägar,
livscykelanalys, lista över villkorade material och
återvinningsinformation
Steg 3 till 5 (genomförande): följa upp och
avrapportera planen för hållbar utveckling
Steg 6 (överlämning): överlämna dokument som
reglerar hållbarhetsarbetet under produktens
livscykel
Steg 7 (uppföljning): använda GATE-modellens
dokumentation för att förbättra produktutvecklingsprocessen
3.17 Hantering av indirekt påverkan
Se avsnittet Miljöprestanda för information om
indirekt miljöpåverkan från våra tillverkningsprocesser.
3.18 Större verksamhetsförändringar
Se s. 35 i avsnitt 2, ”ABB:s profil”.
3.19 Program och procedurer med
avseende på hållbarhetsprestanda
Prioriteringar och mål
■
Principerna i ISO 14001 ska omfatta alla
medarbetare. I dag omfattas ca 80 procent
av medarbetarna av standarden.
■

ABB står fast vid målet att minska energianvändningen. Vi använder ca 12 megawattimmar (MWh) per medarbetare för icketillverkning och 32 MWh per medarbetare för
tillverkning, jämfört med 15 respektive 38 MWh
för tre år sedan.

■

Listan över villkorade material hjälper oss att
undvika material som kan vara skadliga för
miljön.

■

ABB:s mål är att samtliga affärsenheter ska
ha infört ABB:s ledningssystem för hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen senast vid 2004
års utgång.

3.16f Principer för miljöledning uppströms
och nedströms i leverans- och förädlingskedjan.
ABB:s miljöledningsprinciper gäller även koncernens huvudleverantörer. ABB ger företräde
åt leverantörer som avser att kontinuerligt förbättra sina miljöprestanda och som är certifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande. Se
även s. 20.
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Program för prestandaförbättring
■
Alla nationella samordnare för hållbar
utveckling har utarbetat nationsspecifika
affärsplaner för att efterleva koncernens
prioriteringar och mål för hållbar utveckling.
■
Koncernfunktionen för hållbar utveckling
ansvarar för att affärsplanerna granskas
regelbundet.
Hållbarhetskostnader
ABB:s ekonomiska redovisning av hållbar
utveckling omfattar endast kostnader för att
driva nätverket för hållbar utveckling, det vill
säga personalkostnader, kostnader för verktygsutveckling samt utbildningskostnader. Kostnader för förbättringsprojekt ingår inte eftersom
sådana projekt, till exempel införandet av en ny
tillverkningsprocess, bygger på många underliggande beslut, varav bedömningen av
miljöaspekterna är ett.
TUSD

Koncernnivå
Nationell nivå
Anläggningsnivå
Affärsområdesnivå
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1 360
3 950
3 810
Samarbetsförhållanden

3.20 Certifieringsstatus
Land/region

Argentina
Australien/Nya Zeeland
Benelux
Brasilien
Colombia
Danmark
Egypten
Estland
Filippinerna
Finland
Frankrike
Grekland
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Kina
Lettland
Litauen
Malaysia
Mellanöstern
Mexiko
Norge
Peru
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Sydafrika
Sydkorea
Thailand
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ungern
USA
Venezuela
Österrike

Miljösamordnare

Justo Gonzalez Litardo
Peter Kinsey
Joost Kuijpers
Carlos-Roberto Hohl
Albert Tibavizco
Jan F Relster
Hassan Sharawi
Liis Raidma
Vakant
Sakari Hakkarainen
Valérie Rimonteil
Tonia Petrovits
Sanjeev Nagpal
Vakant
Tom O'Reilly
Antonio Giacomucci
Masaru Uetsuka
Andre K Baby
Paul Chan
Visvaldis Lacis
Ineta Mensikovaite
Urs von Wartburg
Mahmoud Khoshman
David Maldonado
Nils Borstad
César Fernández
Andrzej Brzozowski
Joao Oliveira
Rares Lutia
Alexander Burov
Abdalkareem Alhooshan
Remo Kuery
Emily Tan
Roberto Sellés
John Watson
Gunnel Wisén-Persson
Clive Govender
Kyeong-Hee Lee
Pornchai Satheinsep
Frantisek Dobes
Refik Can Erkök
Udo Weis
István Horváth
David Onuscheck
Alfredo Cabrera
Petra Thanner

Miljöspecialist

Manoel Siqueira

Gianluca Donate
Grazyna A Momot
Shiwen Zheng

Gary Foote
Ivar Bjorseth

Sabine Simon
Gary Foote
Jakob Weber

Lothar Kinzig

Erwin Wippel
Summa

ISO-certifierade
anläggningar 2003

3
21
22
6
2
22
3
4
0
29
8
2
8
0
2
29
2
7
18
2
0
1
6
1
35
1
10
1
1
5
1
25
3
15
24
77
7
1
1
4
2
36
1
25
2
0
475
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Internkommunikation och
utbildningsprogram
Våra nationella och lokala samordnare för hållbar
utveckling kommunicerar koncernens prioriteringar och mål för hållbar utveckling samt identifierar utbildningsbehov på området. Under
2002 har utbildningens tyngdpunkt varit ABB:s
sociala policy, hälso- och säkerhetsfrågor samt
rapportering av prestandaindikatorer.
Prestandaövervakning
Hållbarhetsprestanda övervakas via ett internt
rapporteringssystem. Lokala samordnare för
hållbar utveckling rapporterar våra miljöprestanda
i en årsredovisning som innefattar cirka 70
miljöindikatorer.
Nationella samordnare för hållbar utveckling
rapporterar våra sociala prestanda, inklusive
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i en årsredovisning med hjälp av indikatorer hänförliga
till sociala prestanda. Dessa rapporter, tillsammans med förslag om nödvändiga åtgärder,
läggs fram inför koncernledningen.
Koncernledningen utfärdade under 2003 ett
direktiv som kräver att alla olyckor inom ABB:s
verksamhet som får dödlig utgång eller som
leder till allvarlig personskada, ska rapporteras
till koncernchefen och andra högre tjänstemän
inom 24 timmar.
Intern och extern revision
Trots att ABB-koncernen inte har fastslagit att
alla miljöledningssystem måste verifieras externt,
har 84 procent av ABB:s anläggningar låtit ett
ackrediterat certifieringsinstitut regelbundet
kontrollera i vilken grad verksamheten uppfyller
ISO 14001-standarden.
Efter att ha genomfört över 400 certifieringar
anser vi att fördelarna med extern verifiering
med bred marginal uppväger kostnaderna för
de flesta anläggningar. Processen kan till
exempel bidra till att identifiera projekt som
kan förbättra verksamhetens miljöprestanda
och samtidigt minska kostnaderna. Extern
verifiering håller dessutom våra interna system
uppdaterade och ökar vår medvetenhet om
nya lagar och föreskrifter.
Vidare har ABB:s hållbarhetsredovisning
granskats av det oberoende certifieringsinstitutet DNV, Det Norske Veritas. I DNVrevisionen ingår verifiering av rapporter och
indikatorer, utgående från riktlinjerna för hållbarhetsredovisning i Global Reporting Initiative.

Koncernledningens granskning och styrning
Chefen för hållbar utveckling rapporterar regelbundet ABB:s hållbarhetsprestanda till en
medlem av koncernledningen. Fasta punkter
på dagordningen är utveckling av indikatorer för
hållbar utveckling, framsteg relativt målen för
hållbar utveckling, nya mål samt styrning av
frågor med avseende på hållbar utveckling.
Affärsetik
Policy
Princip 13 i ABB:s sociala policy föreskriver att
ABB ska tillämpa högt ställda krav på affärsetik
samt stödja nationella och internationella organisationers arbete att etablera och upprätthålla
strikta etiska normer för alla företag.
ABB ställer sig bakom de grundläggande principerna i Internationella Handelskammarens
(ICC) uppförandekod enligt 1999 års reviderade
utgåva, samt OECD-konventionen från 1997.
ABB:s policy för affärsetik är en del av företagets kärnvärden och grundprinciper. Vår syn
på affärsetik framgår av dokumentet ”Uppgift
och värderingar” som är utgivet på 23 språk
och som finns tillgängligt på koncernens webbplats. Policyn ingår också i en separat publikation om ABB:s affärsetiska standard som är
utgiven på tio språk. Standarden föreskriver
”nolltolerans” vad gäller brott mot affärsetiska
regler.
I syfte att efterleva policyn åtar sig ABB:s
ledning och medarbetare att:
■

■

■

■

■

■

Acceptera att etiska och ekonomiska värden
är oberoende av varandra och att hög
affärsetik och integritet ökar företagets
trovärdighet
Verka för ärlighet och rättvisa i alla delar av
verksamheten och förvänta sig motsvarande
hållning från sina affärspartners
Garantera att alla ABB:s affärstransaktioner
redovisas i enlighet med företagets redovisningsprinciper
Kontinuerligt genomgå utbildning och seminarier för att bättre hantera etiska frågor och
för att ge råd och vägledning i rätt tid
Tillämpa ”nolltolerans” vad gäller efterlevnad
av såväl lokala och internationella lagar och
regler som ABB-koncernens etiska regler
Regelbundet övervaka etiskt beteende och
säkerställa att det finns rutiner som gör det
möjligt för medarbetare och andra att
rapportera möjliga överträdelser

Globalt nätverk för uppfyllande av lagar
och föreskrifter
ABB:s styrelse och koncernledning har gett
funktionen Legal and Compliance (Juridik) i
uppgift att upprätthålla affärsetiken i koncernen
och att bilda ett globalt nätverk med uppgift att
övervaka att principerna följs.
Etikansvariga har utnämnts vid koncernens
huvudkontor, i vissa regioner och i över 60 länder
för att stödja och granska medarbetare i alla
delar av organisationen. Vidare har etiksamordnare tillsatts i divisionerna för att identifiera
kritiska frågor och utveckla åtgärdsprogram för
att hantera dem. ABB:s riktlinjer för affärsetik
har kompletterats med ett avsnitt som handlar
om långivare och exportkreditinstitut. Specialutbildade tjänstemän har till uppgift att säkerställa att sådan verksamhet sker i enlighet med
koncernens etiska riktlinjer.
Det globala nätverket tillhandahåller information
och rådgivning, främjar intern dialog och
stödjer affärsetisk utbildning. Under 2002 har
ABB fortsatt att driva ett strikt program inom
koncernen för att informera om riktlinjerna för
affärsetik och säkerställa att dessa efterlevs.
Under de senaste åren har utbildningsprogram
genomförts i länder där ABB har omfattande
verksamhet. Programmen har berört cirka 50
procent av medarbetarna i dessa länder.
Tillgänglighet för medarbetare
Via koncernens globala intranät kan ABB:s
medarbetare nå information, riktlinjer, dokument,
blanketter och relevanta avtal som omfattar
samtliga aspekter på ABB:s affärsetik. Dessutom är en rådgivningsfunktion öppen dygnet
runt som kan hänvisa till rätt person i nätverket
för konsultation.
Externt samarbete
ABB är bidragsgivare och donator till Transparency International, koalitionen mot korruption.
Koncernen samarbetar även med Basel
Institute on Governance. Dessutom har ABB i
Tyskland i många år samarbetat med Center
for Business Ethics i Konstanz.

Nationella samordnare för hållbar utveckling
har även genomfört regelbundna revisioner av
hållbarhetsprestanda vid ABB:s anläggningar.
De flesta anläggningar revideras minst vart
tredje år.
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Ekonomiskt resultat

ABB:s ekonomiska resultat 2002
ABB har vidtagit en rad åtgärder för att fokusera sin verksamhet och stärka sin finansiella
ställning under ett svårt år. En av de första
åtgärderna för att öka företagets konkurrenskraft var att minska antalet divisioner – från
sex till två – så att ABB nu fokuserar på sina
divisioner Power Technologies och Automation
Technologies.
ABB har dessutom lanserat ett program med
målet att sänka kostnaderna med 800 MUSD
till mitten av 2004 samt avyttrat ett antal företag
som inte ingår i kärnverksamheten – allt för att
förbättra lönsamheten. Avyttringsprogrammet
fortsätter under 2003.
Omkring 30 000 ABB-medarbetare kommer
att omplaceras till andra företag på grund av
dessa avyttringar. Uppskattningsvis kommer
10 000 –12 000 tjänster att försvinna som följd
av besparingarna. Antalet medarbetare väntas
vara strax under 100 000 i mitten av 2004.
Företaget ökade sin finansiella flexibilitet tack
vare en ny bankkredit som avtalades under
2002. Bankkrediten täcker koncernens behov
under 2004. ABB nådde även sitt mål att
sänka nettoskulden under 2002.
Det sammantagna nettoresultatet belastades
av asbestskadestånd, förluster från avvecklade
verksamheter och icke-kärnverksamheter samt
kostnader för koncerngemensamma
verksamheter.
Vad beträffar asbestfrågan, kunde ABB och
dess dotterbolag Combustion Engineering (CE)
i USA i början av 2003 sluta avtal med sina
motparter om ett konkursförfarande i form av
en paketlösning. Planen behandlas för
närvarande av en konkursdomstol i USA.
Målen för 2003–2005:
■

■

■

Intäkter: 4 procent tillväxt under 2003;
4 procent årlig genomsnittlig tillväxt
2002–2005
EBIT-marginal (resultat före räntenetto
och skatter): 4 procent under 2003 och
8 procent 2005
Total skuldminskning: till 6 500 MUSD vid
2003 års utgång; till 4 000 MUSD vid 2005
års utgång

Alla siffror i MUSD om inget annat anges.
Summa intäkter
Bruttovinst (intäkter minus försäljningskostnader)
Bruttomarginal (%)
Resultat före räntenetto och skatter (EBIT)
Nettoresultat
Utdelning (miljoner CHF)
Utdelning per aktie (CHF)
Genomsnittligt sysselsatt kapital/intäkter

2000

2001 reviderat

2002

19 355

19 382

18 295

5 157
26,6
1 173
1 443
900
0,75
59,8

4 505
23,2
157
(729)
0
0
55,4

4 526
24,7
394
(783)
0
0
61,5

Rörelsens intäkter per region
Europa
Nord- och Sydamerika
Asien
Mellanöstern och Afrika

2000

2001 reviderat

2002

12 104
4 673
1 741
837

10 852
4 863
2 435
1 232

10 265
4 101
2 603
1 326

Tillgångar
Summa tillgångar
Varav goodwill och övriga immateriella
tillgångar, netto
Börsvärde/eget kapital (%)

2000

2001 reviderat

2002

30 962

32 305

29 533

2 589
611,1

2 775
545,9

2 912
310,6

Investeringar
Kostnader för forskning och utveckling
Orderrelaterade utvecklingskostnader
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kostnader för förvärv
Nettoskuld/eget kapital
Skuldservicekvot
(förhållandet mellan EBIT och nettoräntebetalningar)

2000

2001 reviderat

2002

660
555

593
405

550
249

426
896
0,34

607
597
1,98

460
154
2,63

17,51

0,70

2,76

ABB redovisar inte investeringar i humankapital (till exempel medarbetarutbildning och
utbildningssatsningar i samhället).
Inköp
Totalt värde av varor och tjänster (ej granskat)

2000

2001 reviderat

2002

ej redovisat

ej redovisat

8 200

Produktivitet
TUSD

Intäkt per medarbetare

2000

2001 reviderat

2002

129,7

135,2

143,9

2000

2001 reviderat

2002

300

63

83

Skatter
Skattekostnader för kvarvarande verksamhet
Antal medarbetare
Antal medarbetare

2000

2001

2002

160 818

156 865

139 051

EC10. Donationer till samhälle, medborgarorganisationer och andra grupper
Se indikator SO1 på s. 47.
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Miljöprestanda

Översikt
Vår miljörapportering täcker alla anställda som
verkar i lokaler som ägs eller används av ABB.
Data för cirka 20 procent av medarbetarna är
uppskattade, återstående 80 procent bygger
på insamlade data.
Uppskattningarna gäller organisationer med
relativt liten miljöpåverkan, som icke-tillverkande
företag i länder där det ännu inte finns något
nätverk av miljösamordnare.
Material
EN1 Total materialförbrukning
De vanligast förekommande materialen i ABB:s
produkter, ordnade efter vikt, är stål, järnplåt,
koppar, aluminium, mineralolja och diverse
plastmaterial. ABB:s omfattande utbud av
standardprodukter och det faktum att många
produkter tillverkas enligt kundspecifikation
gör att det inte är meningsfullt att rapportera
materialförbrukningen som helhet. ABB:s
koncernövergripande mål är att minimera
antalet material och ämnen som används per
produkt, framför allt då det gäller officiellt
”villkorade” material.
Användning av farliga ämnen
ABB följer alla internationella föreskrifter för
hantering av farliga material och ämnen. I några
länder tillämpar ABB hårdare krav än nationellt
gällande lagstiftning.
ABB-koncernen har som mål att fasa ut all
användning av farliga ämnen. Prioriteringen för
ersättning av material styrs av miljöaspekter
och teknisk rimlighet för alternativen, risken för
utsläpp, hur farligt materialet är och om ABB
och ABB:s kunder kan använda materialet
under kontrollerade former.
I dessa tabeller listas material och ämnen som
används i ABB:s produktion eller av leverantörer
enligt ABB:s specifikation.

”Villkorade” organiska ämnen som används i produktionen (ton)
2000

2001

2002

PVC-harts – för kablar och formsprutning
1 382
Ftalater (DEHP, DOP) – mjukgörare för PVC
88
Ftalater (DIDP) – mjukgörare för PVC
96
Organiskt bly – stabiliseringsmedel i plast
8
Klorparaffin <C14 – mjukgörare/flamskyddsmedel
8
Klorparaffin < C14–C17 – skärvätska
<1
PBB och PBDE – flamskyddsmedel i plaster
ej redovisat
Insektsmedel – insektsbekämpning
<1
Svampdödande medel – bekämpning av svamptillväxt i vatten 1,3
Nonylfenoletoxylat – avfettningsmedel
<1
Polyuretan – ytbeläggning, färger, bindmedel
715
Epoxi (lågmolekylär) – gjutna delar
117
Epoxi (högmolekylärt) – ytbeläggningar, färger, bindmedel 586

1 043
39
7
2
2
<1
ej redovisat
<1
3,5
<1
927
424
1 114

1 084
28
14
1
<1
<<1
104*
<<1
4,8
<<1
819
296
941

* Eftersom vår rapportering har utökats till att även inkludera flamskyddsmedel som tillsätts av vår PVC-leverantör är värdena inte jämförbara
med värden i tidigare rapporter.

”Villkorade” metaller och oorganiska ämnen (ton)
Bly
Sjökablar
Andra produkter, t.ex. motvikter i robotar
I färger (enligt kundspecificationer)
Kadmium
Laddningsbara batterier
I industribatterier som levereras till kunder
I blylegering
CdO-plätering av kontakter
Kvicksilver
I produkter levererade till kunder
SF6 isolergas (inflöde till ABB:s anläggningar
från gasleverantörer)
SF6 isolergas (utflöde till kunder)

2000

2001

2002

2 974
2 780
ej redovisat

1 500
2 037
ej redovisat

977
640*
0,03**

1,0
ej redovisat
2,5
<1

2
ej redovisat
3
<1

2,1
40***
1
<<1

0,032

0,027

0,017****

331
301

457
403

374
358

* Minskningen av mängden bly i motvikter för robotar beror på att ABB nu erbjuder motvikter i gjutjärn som alternativ till bly.
** Detta är första året som vi mäter mängden bly i färgen på produkter som levereras till kunder. ABB strävar efter att inte använda blybaserad
färg i standardprodukter. Sådan färg används endast när kunder kräver detta.
*** Angivna 40 ton kadmium har levererats till en kundinstallation i Fairbanks, Alaska. Se separat fallstudie på s. 15.
**** Användningen av kvicksilver i produkter levererade till kunder har minskats genom avyttringen av mätverksamheten.

Utrustning i bruk som innehåller farliga organiska ämnen
Antal transformatorer med PCB-olja
Antal kondensatorer med PCB-olja
Kvicksilver i svetsutrustning (kg)
Kvicksilver i mätinstrument för gasanalys av
transformatorolja (kg)

2000

2001

2002

47
4 212
16

64
3 056
16

38
3 003
0*

ej redovisat

ej redovisat

28

* Elimineringen av kvicksilver i svetsutrustning beror på avyttringen av verksamheten Air Handling.

EN2 Procentsats avfallsmaterial från externa källor
Bly i motvikter till robotar, 640 ton, och kadmium till
industribatterier, 40 ton, är återvinningsprodukter
från externa källor.
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Energi
EN3 Direkt energianvändning (gigawattimmar – GWh)
Primärbränsle
Olja (9,96 MWh/m3)
Kol (7,56 MWh/ton)
Gas
Fjärrvärme
Elenergi
Total använd energi
Megawattimmar (MWh) per medarbetare

EN19 Övrig indirekt energianvändning;
olika resesätt i procent av totalt antal resor
2000

2001

2002

150
45
533
304
1 381
2 413
21

165
24
624
318
1 242
2 373
20

151
22
543
395*
1 744*
2 855
21**

*För 20 procent av medarbetarna utgörs värdena av uppskattningen 3 MWh/medarbetare för fjärrvärme och 12 MWh/medarbetare
för elektrisk energi.
** Värdena för 2002 bygger på en annan beräkningsbas och kan inte jämföras med värdena för tidigare år.

På grund av ABB:s heterogena produktmix och det faktum att de flesta av våra produkter
tillverkas enligt kundspecifikation, rapporterar vi inte energianvändningen per producerad enhet.
I stället övervakar vi användningen av energi per medarbetare.
EN4 Indirekt energianvändning (gigawattimmar – GWh)
Användning inom ABB

Förluster hos leverantör

Summa
energianvändning

Fjärrvärme
Elenergi

395*
1 744*

62
2 408

457
4 152

Väg
Tåg
Flyg
2001 2002 2001 2002 2001 2002

Affärsresor

55 55

Användning av energiintensiva material
Den totala mängden material redovisas ej.
De mest energiintensiva materialen som ABB
använder är: aluminium (284 megajoule per
kilogram – MJ/kg), koppar (128 MJ/kg) och
stål (28 MJ/kg).
Livscykelhantering
Tillverkning
ABB försöker återvinna så mycket som möjligt
av det egenproducerade avfallet. Den totala
mängden återvunnet fast avfall sjönk under
2002, på grund av avyttrade tillverkningsenheter.
Återvunnet eget avfall (ton)
2000

EN17 Initiativ för att utnyttja förnybar energi
De flesta av ABB:s anläggningar är anpassade till den energimix som levereras av kraftbolag.
I länder där kraftbolag säljer ”grön energi” strävar ABB efter att köpa så mycket energi som möjligt
från förnybara källor. ABB i Nederländerna började köpa grön energi 2002 för att uppfylla sitt
energibehov. Ett initiativ för förnybar energi vid ABB Figeholm i Sverige har förvandlat ett berg av
sågspån till 147 ton bränsle i form av briketter.

9 37 36

Fördelningen mellan de tre resesätten, utgående från lokala uppskattningar, var i stort
sett oförändrad under 2002, men den totala
resesträckan minskade avsevärt.

*Bygger på en uppskattning för 20 procent av medarbetarna (se energianvändning).

Indirekt energianvändning definieras i denna tabell som energiförluster som drabbar kraftbolag då
de levererar energi till ABB. Till exempel, för att förse ABB med 395 GWh nyttig fjärrvärme förbrukar
kraftbolaget 457 GWh energi, eftersom det uppstår förluster motsvarande 62 GWh. Detta utgör
ett mått på kraftbolagets verkningsgrad i att förse ABB med nyttig energi. Verkningsgraden är
87 procent för fjärrvärme, men endast 42 procent för leverans av elektricitet.

8

Fast
Flytande

2001

2002

107 650 106 998 85 751
2 025
2 615 5 746

Produktåtervinning
Alla större ABB-produkter levereras med
återvinningsinstruktioner. I Finland och
Storbritannien har ABB infört retursystem för
att uppmuntra till materialåtervinning.

EN18 Energiförbrukningsmönster för större produkter
ABB publicerar miljövarudeklarationer (EPD) för allt fler produkter. En miljövarudeklaration kvantifierar
en produkts miljöprestanda över hela dess livscykel, baserat på en formell livscykelanalys enligt
standarden ISO 14025.
Hittills har ungefär 50 miljövarudeklarationer publicerats. De finns på vår internationella hemsida
www.abb.com/sustainability.
Livscykelanalysen visar att miljöpåverkan till följd av att använda en typisk ABB-produkt, till exempel
en roterande maskin, är betydligt större än miljöpåverkan till följd av att tillverka den. Orsaken är den
energi som produkten utnyttjar under sin användningstid. I en miljövarudeklaration från ABB
redovisas denna inverkan som ett mått på produktens bidrag till kända miljöfenomen, till exempel
global uppvärmning, ozonuttunning etc., så som framgår av tabellen nedan. Tabellen visar ett typiskt
mönster för en av ABB:s produkter, en likströmsmaskin :

Klimatpåverkan
Försurning
Ozonuttunning
Bildning av marknära ozon
Övergödning

42

% från
tillverkning

% från
användning

0,08
0,04
0,10
0,30
0,07

99,92
99,96
99,90
99,70
99,93
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Vatten
EN5 Vattenförbrukning (kton)
2000

Sanitärt vatten
och vatten för
processkylning

6 044

EN10 Utsläpp av NOx och SOx (kton)

Utsläpp
EN8 Växthusgaser (kton)
2001

5 390

2002

4 469*

* Värdena avser vatten köpt från vattenleverantörer. De inkluderar en
uppskattning på 10 ton/år/medarbetare för cirka 20 procent av alla
medarbetare.

EN20 Vattenkällor som kraftigt påverkas av
vattenanvändning
ABB:s tillverkningsprocesser använder inga
betydande mängder vatten.
EN21 Årligt uttag av grund- och ytvatten
Med undantag för ytvatten som används för
processkylning – och som pumpas tillbaka till
vattenkällan – använder ABB varken grundeller ytvatten för sin verksamhet. Vid ABB
Figeholm i Sverige hämtas ytvatten från den
närbelägna sjön Trästen för tillverkning av
isolerpapper till elektriska maskiner. Enligt
koncession för anläggningen får ABB ta ut
280 000 kubikmeter vatten per år, vilket skulle
sänka vattennivån med en meter. Under 2002
utnyttjades endast 150 000 kubikmeter för
processer, utan påvisbar miljöpåverkan.
EN22 Återvinning och återanvändning av
vatten
Mängden vatten i slutna kretslopp uppgår till
cirka 60 000 ton. Vattnet används i huvudsak
för kylning och för ytbehandlingsprocesser.
Biologisk mångfald
EN6 Mark som ägs, arrenderas eller
administreras i områden med rik biologisk
mångfald
ABB:s tillverkningsenheter ligger inte i områden
med rik biologisk mångfald.

CO2 från energianvändning
SF6 (i CO2ekvivalenter)

2000

2001

2002

964

910

1 172*

385

501

257

* Inkluderar 267 kton som beräknats med samma uppskattningar
som för ”direkt energianvändning”.

Beräkningarna av utsläppt koldioxid (CO2)
är baserade på intern energianvändning för
tillverkning, belysning, uppvärmning och
luftkonditionering. Siffrorna inkluderar indirekta
utsläpp från kraftbolag som ABB köper energi
av. Utsläppen av svavelhexafluorid (SF6)
uppskattas motsvara tre procent av all gas
som används inom ABB. CO2-ekvivalenten för
SF6 är 23 900. Minskningen 2002 beror på
förbättrad läckagekontroll.
EN9 Ozonnedbrytande ämnen (ton)
CFC klass II

I produkter
levererade
till kund
I egna
tillverkningsprocesser
I luftkonditioneringsutrustning i egna
byggnader

2000

2001

2002

30

25

12*

7

7

4

11

10

8

* Minskning på grund av avyttring av verksamheten Air Handling.

Klorfluorkarboner (CFC) klass I är förbjudna i
ABB-produkter och i samband med service av
kundanläggningar. En del CFC klass II används
fortfarande i luftkonditioneringsutrustning och
vid service av kundanläggningar, men ABB har
som mål att fasa ut ämnet. All CFC hanteras i
enlighet med det miljöledningsprogram som
gäller för respektive tillverkningsanläggning.

Flyktiga ämnen (ton)
2000

2001

2002

VOC (flyktiga organiska föreningar) 1 261
VOC-Cl (klorerade flyktiga org. föreningar) 157

1 204
143

946
47*

* Minskning på grund av avyttring av verksamheten Air Handling.

Användningen av klorerade flyktiga organiska
föreningar (VOC-Cl) ska fasas ut. ABB utnyttjar
i största möjliga mån vattenbaserad färg för att
minska utsläppen ytterligare.
Dagens rapporteringssystem skiljer inte mellan
olika typer av VOC och VOC-Cl. Det är därför
inte meningsfullt att omvandla data till etanekvivalenter. De viktigaste typerna av VOC och
VOC-Cl är xylen, thinner och perkloreten.
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SOx från
kolförbränning
SOx från
oljeförbränning
NOx från
kolförbränning
NOx från
oljeförbränning
NOx från
gasförbränning

2000

2001

2002

ej uppmätt

ej uppmätt

16

ej uppmätt

ej uppmätt

109

ej uppmätt

ej uppmätt

12

ej uppmätt

ej uppmätt

82

ej uppmätt

ej uppmätt

137

Dessa värden gäller fossila bränslen som används för uppvärmning
av ABB:s lokaler.

EN30 Övriga indirekta utsläpp av
växthusgaser
Indirekta utsläpp från resor, transporter och
tillverkning samt utsläpp som uppstår vid
produktens användning sammanställs inte
på koncernnivå.
Kärnprodukternas livscykelutsläpp av växthusgaser redovisas dock i miljövarudeklarationerna
(se ”Hållbar utveckling” på www.abb.se).
EN11 Farligt avfall som går till
deponering/destruktion (ton)
2000

2001

2002

Olja
ej redovisat
PCB-kontaminerad
olja och utrustning
30
Slam från
målningsceller
ej redovisat
Flytande färg
ej redovisat
Flyktiga organiska
föreningar (VOC)
ej redovisat
Övrigt
ej redovisat

ej redovisat

2 215

32

202

ej redovisat

686
314

ej redovisat

ej redovisat
ej redovisat

177
2 789

I år redovisar ABB för första gången de primära
avfallsströmmarna i stället för att skilja mellan
fast och flytande avfall som i tidigare rapporter.
Den kraftiga ökningen av mängden PCBkontaminerad olja och utrustning 2002 beror
på skrotning av 33 PCB-transformatorer i
Australien.
EN31 Transporter av farligt avfall
ABB:s farliga avfall får endast transporteras
och hanteras av auktoriserade företag.
EN32 Vattenkällor och relaterade
ekosystem som påverkas kraftigt av
vattenutsläpp
ABB:s anläggningar har ingen betydande
inverkan på vattenkällor eller grundvatten.
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EN11 forts. Kvittblivningsmetoder för annat icke farligt avfall (i procent av avfallsmängden) Leverantörer
EN33 Prestanda för leverantörerna
Återvinning
Förbränning
Deponi
Övrigt
Större leverantörer av material och tjänster som
2001
2002
2001
2002
2001
2002
2001
2002
Trä
51
55
21
20
24
19
4
6 används för tillverkning av ABB-produkter
måste åta sig följande:
Plast
30
40
19
17
49
37
2
6
Papper
78
75
6
7
15
15
1
3 ■ deklarera en policy för miljöskydd
Övrigt icke-farligt avfall från ABB:s kontor och anläggningar är i huvudsak trä, plast och papper.
Värdena ovan är lokala uppskattningar. ABB strävar efter att minska graden av deponering och
öka återvinningen. I vissa länder finns dock inga fungerande återvinningssystem.

■

identifiera betydande miljöaspekter på de
produkter de levererar till ABB

■

garantera att all verksamhet och alla
processer uppfyller gällande lagar och
föreskrifter för miljöskydd

■

etablera grundläggande förutsättningar för
kontinuerlig förbättring, framför allt
leverantörer med ISO 14001-certifiering

EN12 Utsläpp av vatten till recipient (procent av antal anläggningar)
2000

Allmänna avloppssystem
Vattendrag

ej redovisat
ej redovisat

2001

2002

63
37

75
25

Vattnet kommer huvudsakligen från ytbehandlingsanläggningar, kylsystem och testanläggningar.

EN13 Utsläpp och andra tillbud
ABB:s miljöledningsprogram innefattar mekanismer för rapportering av tillbud med potentiell
miljöpåverkan. Under 2002 rapporterades 29 sådana tillbud: 19 kemikaliespill, tre bränder, två
felfungerande anläggningar för avloppsrening, fyra fall av bristande uppfyllande av föreskrifter och
en trafikolycka.
Tabellen nedan innehåller exempel på rapporterade tillbud
Datum (2001)

3 februari

1 mars

24 april

8 augusti

3 oktober

Beskrivning

Åtgärd

ABB Power
Brand i stoftutsugningskanal
Technologies,
Piteå, Sverige
ABB Australien,
Elementärkvicksilver
Regents Park i anläggningens avloppssystem

Plats

Ett brandvarningssystem
installerades.

ABB Guarulhos,
Brasilien

Läckage av 200 liter mineralolja

Varennes, Spill av cirka 5 000 liter förbrukad
Kanada
olja och/eller lösningsmedel
från UGST via avluftningshål

ABB Power
Technologies,
Steinkier, Norge

Läckage av 200 kg
transformatorolja

Beror på tidigare verksamhet
(Hg har aldrig använts av ABB
på denna plats). En kvicksilveravskiljning installerades. Övervakningssystem installerat.
Nödåtgärder minskade
konsekvenserna. Nytt
övervakningssystem installerat.
Orsakat av ett programfel i ett
system för översvämningsskydd.
Dekontaminering genom att
förorenad jord avlägsnades.
Omprogrammering av systemet
för översvämningsskydd.
Lokala myndigheter informerades
och den förorenade jorden
avlägsnades. Procedurerna för
oljepåfyllning omarbetades.

Transport
EN34 Miljöpåverkan från transporter
Procentuell fördelning av transportsätt
Väg

Material från leverantörer
Leverans av färdiga produkter

2001

2002

2001

Tåg
2002

2001

Fartyg
2002

2001

Flyg
2002

77
71

78
78

6
5

5
4

9
15

8
11

8
9

9
7

Värdena ovan är lokala uppskattningar. Merparten av material från leverantörer och produkter från
ABB till kunder transporteras på landsväg. ABB:s mål är att minska mängden material i
landsvägstransporter.
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Produkter och tjänster
EN14 Betydande miljöpåverkan från
huvudsakliga produkter och tjänster
Våra miljöprestanda och miljöinverkan från
våra kärnprodukter redovisas i form av
miljövarudeklarationer. ABB har tagit fram
cirka 50 miljövarudeklarationer. Dessa finns
under ”Hållbar utveckling” på www.abb.se.
Miljövarudeklarationer sammanställs i enlighet
med ISO 14025, den internationella standarden
för produktdeklarationer.
EN15 Procentuell andel ABB-produkter
som kan återvinnas efter användning
ABB:s produkter innehåller i första hand
stål, koppar, aluminium, olja och plast.
Hela 90 procent utgör värdefullt skrot och
kan återvinnas när produkten har tjänat ut.
ABB uppmuntrar till återvinning genom att
konstruera sina produkter för materialsortering
och genom att förse användarna med
återvinningsinstruktioner.
Uppfyllande av lagar och föreskrifter
EN16 Viten för brott mot gällande lag
Följande viten för brott mot miljöskyddslagar
inom ABB-företag rapporterades under 2002:

Plats

Beskrivning

Brasilien Förväntat vitesföreläggande från
Minas Gerais på grund av sen
ansökan om förnyelse av koncession
Sverige Vite på 1 000 USD för sen registrering
av information om tillbud under 2001
Mexiko Vite på 700 USD för saknad
registrering av farligt avfall
Tjeckien Vite på 320 USD för brott mot tjeckisk
lag 157/1998 angående etikettering
av fat
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Sociala prestanda

Översikt
Under det gångna året lade ABB ner mycket
tid och arbete på att öka medvetenheten bland
de 46 nationella miljösamordnarna om den
sociala policyns omfattning och tillämpning.
Miljösamordnarna ansvarar för att policyns
principer tillämpas i respektive land, samtidigt
som stor hänsyn tas till lokala prioriteter.
Vi har utvecklat riktlinjer för tillämpning av sex
av de 13 principerna med stöd av utvalda
indikatorer för mätning av prestanda. Riktlinjer
för de övriga sju principerna kommer att utvecklas under 2003. En styrgrupp, med en medlem
av koncernledningen som ordförande, svarar
för genomförandet.
Antalet indikatorer för att redovisa sociala prestanda har ökats avsevärt under året. Många
av de nya indikatorer som Global Reporting
Initiative (GRI) föreslår har införts. GRI:s referensnummer finns angivet vid respektive indikator i
den följande redovisningen.
Poster som saknar referensnummer gäller
områden som inte täcks av GRI, men som vi
redovisade förra året och som vi har valt att
redovisa även i år.
Många av indikatorerna behandlas sedan
tidigare i ABB:s sociala policy, som återges
i sin helhet under ”Hållbar utveckling” på
www.abb.se.

Anställningsförhållanden och arbetsrätt
LA1. Arbetskraftens fördelning (antal medarbetare)
Europa
Nord- och Sydamerika
Asien
Mellanöstern och Afrika
Summa

2000

2001

2002

104 532
27 339
17 690
11 757
160 818

101 962
26 667
17 255
10 981
156 865

90 383
23 639
16 686
8 343
139 051

LA4. Information, samråd och förhandlingar med medarbetare
Princip 6 i ABB:s sociala policy anger att företaget ska underlätta regelbundna samråd med alla
medarbetare i för dem angelägna frågor. Vid alla större permitteringar ska företaget ha en färdig
plan för rådgivning om medarbetarnas rättigheter och förmåner och se till att medarbetarna eller
deras representanter på förhand känner till planen.
Samtliga länder inom ABB:s program för hållbar utveckling har uppmanats att bekräfta att de
tillämpar principen och beskriva sina procedurer för tillämpningen. 26 av de 42 tillfrågade länderna
gav uttömmande svar. Länderna tillämpar olika procedurer, däribland möten mellan medarbetare
och ledning, seminarier, telefon- och videokonferenser samt information förmedlad via intranät.
LA5. Registrering och rapportering av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar
Princip 5 i ABB:s sociala policy föreskriver att ABB ska erbjuda en säker och tjänlig arbetsmiljö vid
alla arbetsplatser.
Alla länder ska omgående rapportera till ABB:s koncernchef och koncernledning – samt undersöka
orsakerna – vid olyckor som leder till dödsfall, allvarlig personskada eller en definierad farlig situation.
De måste även etablera procedurer för rapportering och undersökning, fördelat på affärsenheter
av arbetsrelaterade olyckor, förlorade arbetsdagar, och arbetsrelaterade sjukdomar – inklusive
arbetsrelaterade reseolyckor.
ABB har följt de allmänna principerna i ILO:s kod för registrering och redovisning av arbetsskador
och arbetsrelaterade sjukdomar vid utvecklingen av rapporterings- och undersökningsprocessen.
LA6. Beskrivning av formell hälso- och säkerhetsorganisation
Hälso- och säkerhetssamråd är en integrerad del av ABB:s arbete med att inom alla affärsenheter
införa ledningssystem för hälsa och säkerhet, baserat på OHSAS 18001 och ILO:s riktlinjer. Formerna
för hälso- och säkerhetssamråd med medarbetarna varierar med lokala behov. De kan utgöras av
hälso- och säkerhetskommittéer eller av medarbetarforum.
LA7. Personskador, förlorade arbetsdagar, frånvarostatistik och dödsfall
Värdena för medarbetare är indelade i arbetsrelaterade och reserelaterade värden, och redovisas
i följande tabeller.
Olycksfrekvensen beräknas som antalet olyckor dividerat med totalt antal medarbetare
multiplicerat med 1 000.
Arbetsrelaterade skador
Arbetsrelaterade skador

Dödlig utgång
Allvarliga personskador
Förlorade arbetsdagar

2000
Summa

2000
Olycksfrekvens

2001
Summa

2001
Olycksfrekvens

2002
Summa

2002
Olycksfrekvens

2
475
40 810

0,019
4,49
386

2
517
73 749

0,014
3,54
504

2
95
46 504

0,016
0,78
380

2001
Summa

2001
Olycksfrekvens

2002
Summa

2002
Olycksfrekvens

3
48
21 845

0,02
0,33
149

1
13
2 602

0,008
0,11
21

Skador under resor till och från arbetet samt affärsresor
Arbetsrelaterade skador

Dödlig utgång
Allvarliga personskador
Förlorade arbetsdagar

Värdena per medarbetare är baserade på 105 711 medarbetare under 2000, 146 193 under 2001
och 122 387 under 2002. Värdena omfattar 40 länder, varav flera fortfarande baserar sin rapportering
på nationellt gällande krav – vilket minskar värdenas tillförlitlighet. Se ytterligare kommentarer under
diagrammen på nästa sida.
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Olyckor med dödlig utgång
Olycksfrekvens per 1 000 medarbetare

LA8. Principer eller program avseende
HIV/AIDS
Samtliga länder inom ABB:s program för hållbar0.019
0.016 het uppmanades att informera om sin verksamhet på området. Fyra av 42 tillfrågade länder
0.014
bekräftade att de hade en policy avseende
HIV/AIDS och beskrev sina projekt och initiativ.

2002

LA14. Iakttagande av ILO:s riktlinjer för
ledningssystem för hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen
ABB har satt som mål att alla affärsenheter ska
ha infört ledningssystem för hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen senast i december 2004.
ABB:s system uppfyller principerna i OHSAS
18001:1999 och ILO:s riktlinjer för ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

2001
2000

Allvarliga personskador
Olycksfrekvens per 1 000 medarbetare

4.49
3.54

2002
2001

0.78

2000

Olycksfrekvensen räknas per 1 000 medarbetare.
Vi beklagar djupt att två ABB-medarbetare miste livet i arbetsrelaterade
olyckor under 2001. Båda dog av elskador. Vi har därför uppmanat
alla affärsenheter att granska sina procedurer för arbete med elektricitet, och vi har infört en ny koncernstandard för sådant arbete.
Ytterligare en medarbetare dog i en trafikolycka på väg till arbetet.
Två olyckor med dödlig utgång inträffade hos ABB:s entreprenörer
under 2002.
Tre ABB-företag har dessutom åtalats för brott mot nationella
föreskrifter om hälsa och säkerhet.
Under 2002 har vi närmat oss ILO:s (International Labor Organization)
rekommendationer för olycksrapportering som en del av vårt arbete
för att tillämpa GRI:s riktlinjer.
Som en följd har våra definitioner av allvarliga personskador och
förlorad arbetstid ändrats i år. I stället för förlorade arbetstimmar
redovisar vi hela arbetsdagar. Ändringen har medfört lägre värden
under 2002 än under föregående år. De lägre värdena beror även
på förbättringar av tillförlitligheten i datainsamlingen sedan 2001.
De lägre värdena för reserelaterade olyckor återspeglar dessutom
koncernens kraftiga minskning av antalet affärsresor under 2002
– av kostnads- och säkerhetsskäl.
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LA9. Utbildning och undervisning
Det är inte kostnadseffektivt för ABB, som
arbetar i omkring 100 länder, att samla in data
om antal timmar utbildning per medarbetare och
kategori. I stället samlar vi in data om totala
utbildningskostnader per land i procent av
personalkostnaderna.
De flesta länder rapporterade kostnader mellan
en och tre procent, men några angav högre
värden. Finland angav t.ex. fyra procent, Irland
och Italien fem procent och Saudi-Arabien och
Schweiz tio procent. Värdena är emellertid inte
jämförbara eftersom det inte ännu finns någon
exakt definition av innehållet i posten ”Utbildning
och undervisning”.
LA10. Lika möjligheter – program och
övervakning
Princip 7 i ABB:s sociala policy föreskriver att
ABB ska erbjuda alla medarbetare lika
möjligheter.
Några länder har program med särskild inriktning på minoritetsgrupper. I historiskt sett
mansdominerade teknikföretag är kvinnorna
vanligen i minoritet. ABB är inget undantag,
men andelen kvinnor bland våra medarbetare
ökar stadigt, framför allt inom kommunikation,
hållbar utveckling, finansiell styrning samt
forskning och utveckling.

LA11. Företagsledningens sammansättning
ABB:s styrelse består av åtta män av sex
nationaliteter.
Koncernledningen består av sex män av fem
nationaliteter.
Procentuell andel kvinnor inom ABB:s högsta
ledning och på mellanchefsnivå i ett urval
länder/regioner:
Grekland
USA
Sydkorea
Indien
Spanien
Irland
Kanada
Singapore
Tjeckien
Sydafrika
Kina
Storbritannien
Ryssland
Lettland
Finland
Turkiet
Mellanöstern
Polen
Venezuela

0
0
1
2
2
6
8
9
12
13
15
15
16
18
19
20
23
30
31

ABB har ännu inte definierat hur dessa data
ska samlas in. Därför är siffrorna inte direkt
jämförbara, men de återspeglar tendenser och
regionala variationer.
HR1. Principer, riktlinjer och procedurer
för att tillgodose mänskliga rättigheter i
verksamheten
Princip 2 i vår sociala policy föreskriver att koncernen ska stödja och respektera internationellt
påbjudna mänskliga rättigheter, inklusive
Förenta Nationernas allmänna deklaration om
de mänskliga rättigheterna.
Riktlinjer för tillämpning av principen har formulerats. De föreskriver checklistor för alla typer av
mänskliga rättigheter som kan vara relevanta
för ABB:s verksamhet i varje land och som
ABB direkt kan påverka.
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HR2. Beaktande av mänskliga rättigheter
vid investeringsbeslut
En av prestandaindikatorerna i ABB:s riktlinjer
för tillämpning av Princip 2 består av en checklista för att bedöma konsekvenserna för mänskliga rättigheter vid investeringar i ett land. ABB
har t.ex. avbrutit all affärsverksamhet i Myanmar
(Burma) på grund av militärregeringens hantering
av mänskliga rättigheter.
HR3. Beaktande av mänskliga rättigheter i
leverantörskedjan
Princip 11 i den sociala policyn föreskriver att
ABB ska värdera och välja huvud- och underleverantörer efter deras förmåga att tillgodose
kraven i ABB:s sociala policy – inklusive
mänskliga rättigheter enligt Princip 2.
ABB har infört kriterier för sociala prestanda,
inklusive förmåga att tillgodose mänskliga rättigheter, i sitt val av leverantörer. De viktigaste
leverantörerna utvärderas alltid grundligt i det
avseendet.
HR4. Principer för icke-diskriminering i
verksamheten
Princip 7 i ABB:s sociala policy föreskriver att
ABB inte ska diskriminera eller stödja diskriminering i någon form inom sin verksamhet.
Riktlinjer för tillämpning av denna princip,
inklusive fastställande av prestandaindikatorer,
ska utvecklas under 2003.
HR5. Principer för att främja föreningsfrihet
Princip 6 i den sociala policyn föreskriver att
ABB ska respektera alla medarbetares rätt att
bilda och gå med i de fackföreningar de själva
önskar och att kollektivt förhandla fram avtal.
Princip 6 föreskriver också, att i länder där
lagen inte ger den rättigheten ska ABB skapa
förutsättningar för regelbundna samråd med
alla medarbetare i för dem angelägna frågor.
HR6. Principer för att förhindra barnarbete
Princip 3 i den sociala policyn föreskriver att
koncernen ska se till att minderåriga skyddas
på ett tillfredsställande sätt och att som grundprincip inte anställa barn eller stödja barnarbete.
ABB uppmärksammar här framför allt sin
leverantörskedja genom att ta med frågan om
barnarbete i processen för utvärdering och val
av leverantörer och att se till att huvudleverantörerna tillämpar samma principer.

HR7. Principer för att förhindra
tvångsarbete
Princip 4 i den sociala policyn kräver att alla
ABB:s medarbetare arbetar i företaget av fri
vilja.
Även här uppmärksammar ABB framför allt sin
leverantörskedja genom att ta med principen i
processen för utvärdering och val av leverantörer och att se till att huvudleverantörerna
uppfyller samma krav.
HR9. Principer för tillrättavisningar och
klagomål
Princip 8 i den sociala policyn föreskriver att ABB
ska utveckla och upprätthålla rättvisa metoder
för hantering av klagomål från och tillrättavisning
av medarbetarna.
Arbetstillfredsställelse
Under 2002 undersökte ABB medarbetarnas
arbetstillfredsställelse i 18 länder. Allmänt är
utvecklingen fortsatt positiv. I Schweiz ökade
den genomsnittliga arbetstillfredsställelsen från
90 till 91 procent under 2002, men i Sverige
sjönk den från 71 till 68 procent. Det vanligaste
klagomålet var att omstrukturering hade försämrat arbetssituationen.
Värdering av ABB som arbetsgivare
Under 2002 värderades ABB i tio av de tillfrågade 42 länderna som ett bra företag att söka
anställning i. Placeringarna var i AustralienAsien, Indien, Nederländerna och Finland nr 4,
i Ungern och Norge nr 18 (förbättring från 68
under 2001), i Sverige nr 4 för tekniker och i
Schweiz nr 1 för tekniker (förbättring från 7
under 2001).
HR10. Principer för att bemöta medarbetares klagomål och avstå från repressalier
Princip 8 i den sociala policyn föreskriver att
ABB ska utveckla och upprätthålla rättvisa
metoder för att bemöta klagomål från medarbetarna. Dessutom föreskriver Princip 6 att
ABB ska se till att fackliga representanter inte
blir motarbetade och att de bereds möjlighet
att träffa sina medlemmar på arbetsplatsen.
HR12. Principer för att tillgodose
ursprungsbefolkningars behov
Ursprungsbefolkningars behov omfattas
generellt av princip 7 i ABB:s sociala policy,
som föreskriver att ABB ska erbjuda lika möjligheter till alla medarbetare och inte diskriminera
eller stödja diskriminering i någon form.
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I flera länder har ABB tilläggsprinciper på
området. I Sydafrika arbetar ABB till exempel
för att stödja och utbilda medarbetare som var
diskriminerade före de demokratiska valen 1994.
I Malaysia ska ABB, enligt sin anställningspolicy,
prioritera människor ur befolkningsgruppen
bumiputras och samtidigt bibehålla balansen
mellan landets två andra stora befolkningsgrupper.
HR14. Omfördelning av ekonomiska medel
till lokala samhällen
I ett aktuellt projekt – Kruger Airport i Sydafrika,
som ABB äger och driver – har kommunen
Mbuyane deltagit i besluten. Kommunen äger
nu tio procent av den nya flygplatsen, och uppbär en avgift för varje avresande passagerare.
Ytterligare detaljer finns på s. 19.
SO1. Principer för att hantera samhällspåverkan
Princip 12 i ABB:s sociala policy föreskriver
att ABB ska främja och delta i aktiviteter som
bidrar till ekonomisk, miljömässig, social och
utbildningsmässig utveckling i de samhällen
där företaget bedriver verksamhet.
Under 2002 har ABB-företag i 35 länder främjat
sådan utveckling genom att donera ca 5,5
MUSD och tillhandahålla 21 manår av medarbetartid.
Flera exempel redovisas på s. 16–19. Bland
annat beskrivs ett bidrag på 200 000 USD för
utbildning av barn i Brasilien, donation av
testutrustning och ett bidrag på 4 000 USD för
att bygga ett laboratorium för elektriska drivsystem vid Tallinns tekniska universitet i Estland.
Vidare bidrag från medarbetare och företaget
på 100 000 USD plus 100 mandagar för att
samla pengar till MacMillan Cancer Research i
Storbritannien och ett projekt i Colombia, där
ABB-medarbetare står fadder för tio barn från
mycket fattiga hushåll för att stödja deras
utbildning.
Många initiativ för samhällsutveckling uppstår
ur ABB:s världsomspännande program för
intressentdialog. Företräde ges åt projekt som
hjälper samhällen där ABB bedriver verksamhet
och som samtidigt, direkt eller indirekt, stödjer
ABB:s affärsmål. Dialoger med intressenter har
förts i mer än 35 länder. I Polen har samråd
hållits på alla platser där ABB har verksamhet.
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Sociala prestanda

SO4. Mottagna utmärkelser
Under 2002 mottog ABB utmärkelsen ”Case
EARTH environmental award” för miljöskydd i
projektet kring den underjordiska kraftlänken
Murraylink i Australien, vilket beskrivs på s. 14.
ABB i Italien har fått en utmärkelse för god
miljökommunikation. ABB i Kina har vunnit
utmärkelser för sina bidrag till utveckling av
Beijing och för sin forskning kring inverkan av
växthusgaser. I Sydafrika har ABB vunnit flera
priser för stöd av kampen mot brottslighet, för
bidrag till att öka den svarta befolkningens
inflytande, för miljöskydd, sociala förbättringar
och investeringar i framtiden.
SO2. Principer för att förhindra mutor och
korruption
Princip 13 i ABB:s sociala policy föreskriver att
koncernen ska tillämpa högt ställda krav på
affärsetik.
ABB ställer sig bakom de grundläggande
principerna i Internationella Handelskammarens
uppförandekod enligt 1999 års reviderade
utgåva, samt OECD-konventionen från 1997.
Under 2002 har ABB på internationell basis
fortsatt att bedriva ett strikt program för att
genomdriva sin affärsetiska policy. Policyn ingår
i dokumentet ”Uppgift och värderingar” som
har publicerats på 20 språk, och som finns på
koncernens webbplats. Policyn ingår även i
ABB:s affärsetiska standard som har publicerats på 11 språk och som föreskriver nolltolerans
för brott mot lagar och föreskrifter.
SO3 och 5. Principer för bidrag till politiska
organisationer
ABB:s affärsetik tillåter i princip inga bidrag till
politiska partier eller organisationer och inte
heller till enskilda politiker. Eventuella undantag
i länder där kulturen gör sådana bidrag nödvändiga måste i förväg godkännas av ABBkoncernens juridiska avdelning.
SO7. Principer för att följa lagar och bestämmelser mot konkurrensbegränsning
Enligt sin affärsetiska policy strävar ABB efter
rättvis och öppen konkurrens på marknaderna
världen över. ABB tillämpar nolltolerans, vilket
innebär att koncernen omgående beivrar varje
tecken på att medarbetare inte följer policyn.
Detsamma gäller andra situationer som skulle
kunna begränsa eller störa konkurrensen i strid
mot gällande lagar om konkurrensbegränsning.
(Se s. 39 för ytterligare information om ABB:s
affärsetiska policy).
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PR1. Principer för att skydda kundernas
hälsa och säkerhet vid användning av
företagets produkter
Av 42 tillfrågade länder lämnade 14 synpunkter
på inverkan av ABB:s produkter. Allmänt bidrar
produkterna till att förbättra användarnas hälsa
och säkerhet, t.ex. genom att förbättra industrimiljön (regler och automationsprodukter),
minska utsattheten för ohälsosam miljö och
riskfyllda arbetsmoment (industrirobotar) och
minska risken för brand och explosion (oljefria
transformatorer).
Produkter med potentiellt negativ inverkan är
sådana som skulle kunna läcka SF6-gas (vilket
bidrar till global uppvärmning), kräva avverkning
(transmissionslinjer) eller som kan orsaka
elskador vid felaktig användning.
ABB i Tyskland bedriver ett program med
ombytta roller. ABB-chefer byter jobb med
chefer hos kunder för att uppleva kundens
situation i praktiken. I programmet ingår hälsooch säkerhetsfrågor.
Inom begreppet Industrial IT har ABB utvecklat
sensormodulen IT Safe som levererar hälsooch säkerhetsrelaterad information online till
kundens driftpersonal.

PR8. Principer och metoder för att mäta
kundtillfredsställelse
De flesta ABB-bolag genomför kundundersökningar med ett till tre års intervall, beroende på
typ av verksamhet. Undersökningarna utförs
vanligen av externa företag.
Flera företag gör rutinmässigt en kundenkät vid
leverans av en produkt eller avslutning av ett
projekt.
Dessutom samlar ABB in, validerar, spårar och
analyserar alla kundklagomål i ett gemensamt
globalt system för att snabbt och effektivt kunna
lösa eventuella problem. Systemet ger en
fingervisning om kundernas grad av tillfredsställelse. Det visar samtidigt var det finns
utrymme för förbättringar.
PR9. Principer för att följa lagar och
föreskrifter om reklam
Eftersom ABB arbetar med avancerad teknik
och inte marknadsför konsumentvaror eller
konsumenttjänster har frågan hittills inte varit
aktuell. Ansvaret för att följa lagar och frivilliga
branschöverenskommelser åvilar de reklambyråer ABB anlitar på koncernnivå. Byråerna
har kompetens för sådana bedömningar.

En huvuduppgift för våra affärsområden är att
inrikta sig på miljömässiga och sociala prestanda
hos våra produkter och projekt, däribland
också deras hälso- och säkerhetsmässiga
egenskaper.
PR2. Principer för produktinformation och
märkning
ABB har varit banbrytande i att förse alla sina
huvudprodukter med miljövarudeklarationer.
Deklarationerna beaktar produktens hela
livscykel och bygger på livscykelanalyser enligt
ISO-standarden 14025. De beskriver och
kvantifierar produktens inverkan på miljön i
samtliga faser av dess livscykel – från materialutvinning, komponenttillverkning, transport och
användning tills produkten har tjänat ut. Miljövarudeklarationerna innehåller även instruktioner
för återvinning och kvittblivning efter avslutad
användning.
ABB har hittills utarbetat 50 miljövarudeklarationer. Vårt arbete ligger i linje med Europeiska
Unionens nya direktiv om hantering av avfall
från elektrisk och elektronisk utrustning.
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ABB:s resultat i bedömningar av hållbarhetsprestanda

Goda placeringar i ansedda hållbarhetsindex
särskiljer ABB från många av konkurrenterna.
Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
DJSI etablerades 1999 som världens första index
över företag med goda hållbarhetsprestanda –
ekonomiska, miljömässiga och sociala.
ABB låg redan från början högst inom sin industrigrupp i det globala Sustainability Group Index.
Under 2002 sjönk ABB till en andraplats på
grund av brister i övergripande företagsstyrning
och i finansiell styrka vid den aktuella tiden,
liksom negativ press. Trots det beskrevs ABB
som ett företag med goda hållbarhetsprestanda
totalt sett och med exceptionellt goda sociala
prestanda jämfört med medelvärdet för
industrigruppen.
FTSE4Good
Indexet FTSE4Good infördes i juli 2001 i syfte
att uppmärksamma företag som tar stort socialt
ansvar. År 2002 var ABB ett av omkring 250
företag i FTSE4Good Europe Index och nämns
även i FTSE4Good Global Index.
Business in the Environment (BiE)
BiE (Business in the Environment) är en kampanj
för företagens miljöansvar på initiativ av näringslivet.1996 lanserade BiE ett årligt index,
Corporate Environmental Engagement i syfte
att bedöma företags miljöprestanda.
ABB deltog första gången år 2000 och placerade
sig då högst i gruppen Allmän industri. Totalt
kom ABB på tjugoandra plats bland 184 företag
och förbättrade år 2001 sin position till fjortonde
plats bland 206 företag.
I den senaste bedömningen, år 2002, blev ABB
ett av de tio främsta företagen bland 207. ABB
behöll ledarpositionen i gruppen Allmän industri
med ett resultat över 95 procent, långt före närmaste konkurrent. ABB bedömdes vara särskilt
framstående inom miljöledning med stora förbättringar i kommunikationen med intressenter
och i sitt underleverantörsprogram.

Sarasin Bank
Som en service till sina kunder bedömer Sarasin
Bank i schweiziska Basel utvalda företags miljömässiga och sociala prestanda.
Den senaste bedömningen 2002 gav åter ABB
ett resultat långt över industrins medelvärde för
alla aspekter på miljöprestanda. För sociala
aspekter fick ABB höga poäng i flera kategorier.
Samtidigt fick dock ABB kritik för undersökningar
om konkurrensbegränsning, upprepade förändringar i affärsstrategin, omfattande uppsägningar
och alltför stora utbetalningar till tidigare
koncernchefer.
Svensk miljöfond
År 2002 ingick ABB bland de 50 hållbarhetsmässigt bästa företagen på den svenska
aktiemarknaden. Listan upprättas gemensamt
av fondförvaltaren Banco, som administrerar
Svensk miljöfond, och stiftelsen Det Naturliga
Steget.
Innovest
Innovest Strategic Value Advisors med säte i
New York har förnyat sitt miljöuttalande för ABB:s
hållbarhetsredovisning 2002 på följande sätt:
”ABB har valt ett omfattande och avancerat
angreppssätt på miljöledning jämfört med sina
konkurrenter inom sektorn. Det ökar sannolikheten för att ABB ska generera större vinst,
minskar riskerna och höjer det totala värdet för
aktieägarna. ABB:s tonvikt på processinnovation,
livscykeltänkande och mätning av prestanda
visar på en utvecklad förmåga till teknisk styrning och strategisk planering. ABB:s metoder
med livscykelanalys från vaggan till graven för
miljöprestanda, inklusive återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning, innebär att ABB
har förberett sig långt innan lagen kräver det.
Framsteg inom kraftdistribution, vindenergi och
andra miljömässigt värdefulla produkter ger
ABB en stor fördel när efterfrågan på sådana
produkter ökar.”

Utsikter för
2003 och 2004
Koncernnivå
Vi prioriterar att bevara ABB:s goda hållbarhetsresultat, vilka har bekräftats av externa certifieringsinstitut, och att skärpa koncernens fokus
på hållbarhet. I det kommer vår intressentpanel
att spela en nyckelroll. Verktyg som integreras i
projektbedömningen inför anbud kommer att
begränsa hållbarhetsriskerna och förbättra våra
hållbarhetsprestanda. Kompetensutvecklingen
inom koncernen kommer att lägga stor vikt vid
sociala och miljömässiga frågor.
Ekonomi
Vi prioriterar att vända ABB till lönsamhet snarast
möjligt. Vi kommer att börja beskriva och kvantifiera ABB:s ekonomiska inverkan i utvalda
utvecklingsländer.
Sociala frågor
Regelbundna dialoger på nationell eller lokal
nivå är vägledande för hur vi tillämpar vår sociala
policy. Samtliga affärsenheter kommer att ha
infört ett formellt ledningssystem för hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen före 2004 års utgång.
Systemet ska omfatta tillverkning, kontorsarbete,
byggprojekt och service. ABB:s sociala policy
kommer att vara integrerad i leveranskedjan och
en ny modell för riskbedömning av nyckelleverantörer kommer att införas.
Miljö
Vi fortsätter att integrera miljöfrågor i all produktoch projektutveckling med hjälp av DFE-verktyg
(Design For the Environment), däribland livscykelanalyser och hållbarhetskrav i ABB:s GATEmodell som är obligatorisk för all utveckling av
nya produkter.
Ett miljöledningssystem (EMS) enligt ISO 14001
kommer att finnas vid samtliga tillverkningsanläggningar och ett anpassat EMS-system vid alla
övriga anläggningar.
Gemensamma ansträngningar
ABB stödjer FN:s Global Compact och LDCprogrammet (Least Developed Countries) för de
minst utvecklade länderna. ABB:s projekt Access
to Electricity kommer att genomföras i flera länder
med hjälp av ny teknik för elektrifiering av landsbygden. Partnerskap med företag inom andra
industrigrenar och med olika organisationer
kommer att utvecklas ytterligare.
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Medlemskap i organisationer

3.15 Viktiga medlemskap
Nedan följer några av de viktigaste samarbeten
och initiativ för hållbar utveckling som ABB
engagerar sig i.
Alliance for Global Sustainability
Bildades 1994 av MIT (Massachusetts Institute
of Technology), Swiss Federal Institutes of Technology (ETH) och University of Tokyo, för att
arbeta med integrerade aspekter på miljö- och
hållbarhetsproblem, genom forskning, utbildning och global kommunikation. Chalmers
tekniska högskola i Göteborg gick nyligen in i
alliansen. ABB ingår i ledningsgruppen och har
ansvarat för det största programmet hittills –
det tvååriga China Energy Technology
Program, som avslutades 2002.
Business for Social Responsibility (BSR),
USA
ABB är medlem av BSR – en global samarbetsorganisation som hjälper företag att nå kommersiell framgång med metoder som respekterar
etiska värderingar, människor, samhälle och
miljö. BSR:s medlemsföretag representerar
närmare 2 000 miljarder USD i total omsättning
och har över sex miljoner anställda världen
över. Medlemsföretagen har tillgång till
forskning, utbildning och kompetensutvecklingsprogram, liksom tekniskt bistånd och
konsultverksamhet inom alla aspekter på
företagens sociala ansvar.
CPM, (Centrum för Produktrelaterad
Miljöanalys), Chalmers tekniska högskola,
Göteborg
CPM är ett nationellt kompetenscentrum för
hållbar produktutveckling. Det finansieras
gemensamt av industrin, VINNOVA (det svenska
statliga verket för innovationssystem) och
Chalmers tekniska högskola. En representant
för ABB ingår i styrelsen.
CSR Europe, Bryssel, Belgien
Corporate Social Responsibility Europe bildades
1997 av dess nuvarande ordförande Etienne
Davignon. CSR är ett nätverk av 50 multinationella företag vars syfte är att planera, informera
om och utveckla socialt hållbar verksamhet.
En representant för ABB ingår i styrelsen, och
ABB:s medarbetare är aktiva i flera av organisationens grenar, däribland CSR Europe
Academy, Lifelong Learning, Diversity och
European framework on CSR.
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Förenta Nationernas Global Compact, USA
ABB är ett av de 50 företag som stod bakom
presentationen av Global Compact i New York i
juli 2000. Global Compact är ett initiativ från FN
för att uppmuntra och befrämja god företagspraxis och utbildning inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.
Global Village Energy Partnership (GVEP),
USA
Partnerskapet startade formellt vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg
2002. Världsbanken och UNDP (United
Nations Development Program) är viktiga drivkrafter bakom initiativet. Syftet är att skapa en
bred koalition för att kunna leverera energi till
de mellan en och två miljarder människor som i
dag saknar tillgång till energi. GVEP vänder sig
till människor både i städer och på landsbygd
och ska inrikta sig på handlingsplaner, kunskapsutbyte, kapacitetsutveckling, finansiering och
resultatövervakning. ABB är en registrerad
partner i GVEP (www.gvep.org).
Internationella standardiseringsorganisationen, ISO, Genève, Schweiz
Organisation som ansvarar för standardisering
inom samtliga områden utom elteknik och
elektronik. En representant för ABB:s koncernfunktion för hållbar utveckling ingår i ISO:s
tekniska kommitté nr 207.
Pew Center on Global Climate Change, USA
ABB är ett av närmare 40 företag i organisationens Business Environmental Leadership
Council. Organisationen etablerades 1998 av
välgörenhetsorganisationen Pew Charitable
Trust. Syftet var att ”sammanföra innovationskraft och erfarenhet från samhällets alla sektorer
– privata, offentliga och icke-statliga organisationer” för att konstruktivt angripa frågan om
global klimatförändring. Lösningarna på
problemet måste vara kostnadseffektiva och
rättvisa samt möjliggöra ekonomisk tillväxt.
PEW Center sammanför ledare från näringslivet
för att granska förslag och diskutera frågor som
berör global klimatförändring.

Transparency International, Tyskland
En internationell icke-statlig organisation, bildad
1993, som bekämpar korruption. Organisationen har över 80 nationella avdelningar som
strävar efter att bygga upp samarbete mellan
medborgare, regeringar och näringsliv. Man vill
skapa konstruktiva initiativ för att öka öppenheten i statlig och offentlig verksamhet, ge
institutioner nödvändiga befogenheter för att
bekämpa korruption och att öka allmänhetens
medvetenhet om och stöd för arbetet mot
korruption. ABB deltar i både arbetet och
finansieringen. (www.transparency.org)
Världsenergirådet, London, Storbritannien
Ett icke-statligt forum för energipolitik, bildat
1923. Syftet är att främja hållbar försörjning
med och användning av energi till största möjliga nytta för alla människor. En medarbetare i
ABB är ordförande för styrkommittén i organisationens program för minskning av utsläpp av
växthusgaser.
Världsnaturfonden (WWF), Genève,
Schweiz
En av världens största och mest effektiva
organisationer för miljöskydd. WWF verkar i
omkring 100 länder och stöds av närmare fem
miljoner privatpersoner. Under 2001 inledde
ABB tre gemensamma projekt med WWF:
samgenerering i Europa, ren energiproduktion i
Polen och hållbar användning av Mekongflodens resurser.
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), Genève, Schweiz
WBCSD etablerades i januari 1995 (med ABB
som medlem från början). Det är en koalition av
150 internationellt verksamma företag i över 30
länder och från 20 industrisektorer. Alla förenas
av sitt engagemang för hållbar utveckling
baserad på de tre grundpelarna ekonomisk
tillväxt, ekologisk balans och sociala framsteg.
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Principuttalanden

ABB:s inställning till klimatförändring och
global uppvärmning
Förenta Nationernas klimatpanel anser att utsläpp
av växthusgaser – främst koldioxid – orsakade
av mänsklig verksamhet påverkar världens klimat.
I Kyoto-protokollet, som undertecknades av 173
regeringar 1997, kom industriländerna överens
om att minska sina utsläpp av växthusgaser.
ABB delar FN:s oro för global uppvärmning och
engagerar sig i arbetet att minska utsläppen. Vi
anser att Kyoto-protokollet är ett viktigt första
steg mot att minska utsläppen av växthusgaser
och stabilisera de globala temperaturerna.
Vid WEC:s (World Energy Council) internationella
kongress i september 1998 föreslog ABB ett
program för att minska utsläppen av växthusgaser med en miljard ton per år före år 2005.
Framstegen i programmet redovisas offentligt
på WEC:s webbplats i form av en databas över
globalt identifierade projekt för minskning av
utsläppen. Målet en miljard ton har nåtts och
ambitionen har höjts till två miljarder ton.
1999 satte vi upp ett mål att minska ABB:s egna
utsläpp av växthusgaser med en procent per år
under de kommande fem åren.
ABB:s viktigaste bidrag till att skydda miljön
består i goda miljöprestanda hos våra produkter
under hela deras livslängd.
Med livscykelanalys kan ABB utveckla produkter
och system som kräver mindre material, som har
högre verkningsgrad och som förbrukar mindre
energi. Det minskar utsläppen av växthusgaser, i
synnerhet för produkter som är avsedda att vara
i drift under lång tid.
Användning av ABB:s avancerade informationsteknik för styrning av integrerade system, kraftnät, industriprocesser och byggnader kan
ytterligare minska utsläppen.

ABB:s inställning till svavelhexafluorid (SF6)
Svavelhexafluorid (SF6) är en artificiell gas som
används i ställverk och annan elektrisk utrustning. SF6 är en av de starkast verkande växthusgaser som Kyoto-protokollet nämner.
SF6 har en potential för global uppvärmning
som är omkring 23 900 gånger större än den
för koldioxid. Emellertid släpps ytterst små
mängder gas ut i atmosfären.
Ställverkstillverkare utnyttjar SF6-gas för att
bygga säkra, tillförlitliga och kompakta installationer för transmissions- och distributionsföretag.
ABB använder SF6 som isolermedium i högspänningsutrustning på grund av dess utmärkta
isolerande och ljusbågsläckande egenskaper.
Utsläpp av SF6 av misstag – vid tillverkning,
installation, underhåll och demontering – är ett
större problem än läckor. ABB:s rutiner för gashantering förebygger utsläpp och säkerställer
möjlighet till återvinning.
Våra livscykelanalyser visar att med lämpliga
försiktighetsåtgärder uppväger fördelarna den
potentiella miljöpåverkan från läckage av SF6 till
atmosfären.
ABB-produkter innehåller SF6-gas i slutna
system, vanligen förseglade för produktens
hela livslängd. För närvarande garanteras
läckagehastigheter på 0,5 ned till 0,1 procent
per år. Nästa generations utrustning bör kunna
erbjuda ännu bättre prestanda.
ABB har strikta spårnings- och inventeringssystem samt effektiva hanteringsprocedurer för
SF6-gas i enlighet med rekommendationer från
miljömyndigheter.
ABB deltar i och stöder program för att minska
utsläppen av SF6-gas, och spelar en ledande
roll i de internationella organisationer som utvecklar riktlinjer för SF6. Bland dem kan nämnas
CIGRE, CAPIEL och NEMA.
ABB tar dessutom tillbaka uttjänta SF6produkter för demontering och återvinning
under kontrollerade former.
ABB bedriver kontinuerligt forskning kring
alternativen till SF6 och vi kommer att tillhandahålla SF6-fria produkter så snart det är möjligt.
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ABB:s inställning till avfall som utgörs av
eller innehåller elektroniska produkter
Europeiska unionens direktiv om avfall som
utgörs av eller innehåller elektroniska produkter
(WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) och för begränsning av användning
av vissa farliga ämnen (ROHS, Restriction
of Hazardous Substances) trädde i kraft den
13 februari 2003.
Alla EU-medlemsstater måste införa direktiven i
sin nationella lagstiftning senast i augusti 2004
och ha fungerande retursystem i september
2005.
WEEE-direktivet fastställer kriterier för insamling,
behandling, återvinning och kvittblivning av
avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
och elektroniska produkter. Direktivet ger tillverkarna ansvar för finansiering av större delen
av sådan verksamhet. Privata hushåll ska
kunna returnera uttjänt elektrisk och elektronisk
utrustning utan kostnad.
ROHS-direktivet reglerar återvinningen av
avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
genom att begränsa användningen av vissa
farliga ämnen i tillverkningen. Ämnena är bland
annat bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom,
och flamskyddsmedel i plaster, som polybromerade bifenyler (PBB), och polybromerade
difenyletrar (PBDE).
I syfte att uppfylla kraven i ROHS-direktivet
undersöker ABB möjligheterna att byta ut
material i vissa produkter. ABB:s forskningscentra strävar efter att minska framtida återvinningskostnader för ABB-produkter genom
att minska behovet av separat hantering.
ABB:s avdelning för koncerninköp ser över
leverantörskraven för att ta hänsyn till direktiven.
Arbetet med att publicera miljövarudeklarationer
kommer att påskyndas. Miljövarudeklarationerna
beskriver och identifierar material, prestanda,
återvinning och kvittblivning av ABB:s kärnprodukter.
ABB kommer att ta hänsyn till alla gällande
lagar och föreskrifter för att underlätta
demontering, återvinning och kvittblivning av
företagets produkter.
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Uttalande av Det Norske Veritas

Omfattning och arbetsmetod
DNV har fått i uppdrag av ABB att verifiera
koncernens årsredovisning 2002 – hållbar
utveckling. Verifieringen omfattar de data för
miljöprestanda och sociala prestanda, inklusive
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, som
finns presenterade på s. 41–48 i den här
redovisningen.
Vid verifieringen har vi:
■
Intervjuat de medarbetare inom ABB:s
koncernfunktion för hållbar utveckling som
har samlat in, sammanställt och presenterat
data i rapporten samt nyckelpersoner från
andra koncernfunktioner
■

Studerat viktiga dokument som redovisningen
refererar till

■

Genomfört telefonintervjuer med utvalda
lokala och nationella samordnare för hållbar
utveckling

■

Besökt utvalda ABB-anläggningar för att
noggrant undersöka insamlade och
rapporterade data från anläggningarna

■

Bedömt rapporteringssystem och omvandlingsfaktorer som har använts vid rapporteringen samt verifierat slutsatser baserade
på rapporterade data

Vår revision är baserad på stickprov och på den
information som har ställts till vårt förfogande.

Slutsatser
Utgående från vår undersökning har vi funnit
starka indikationer på att informationen på
s. 41–48 i den här rapporten ger en balanserad
och noggrann bild av ABB:s hållbarhetsprestanda 2002.
Vi konstaterar att ABB under 2002 har anpassat
sig ytterligare till GRI-rekommendationerna. ABB
närmar sig nu rapportering av samtliga kärnindikatorer enligt GRI. Vi anser att skälen som har
framförts till att vissa indikatorer har utelämnats
är välgrundade. Utrymme för förbättring finns
framför allt i att redovisa hela serien krav inom
varje enskild GRI-indikator (t.ex. för den sociala
dimensionen genom utvidgad rapportering
baserad på indelning av arbetskraften i olika
kategorier och genom att redovisa resultat av
uppföljning).
ABB har ett webbaserat rapporteringssystem
som tillämpas globalt och som tillåter automatisk och noggrann sammanställning av data
rapporterade från varje anläggning eller land.
ABB:s mångåriga och världsomfattande inriktning på miljöfrågor verkar återspeglas i den
höga tillförlitligheten för övervakade och rapporterade miljöprestanda. Vi konstaterar att stora
framsteg har gjorts i att förbättra mognaden
och tillförlitligheten i rapporterade sociala data
och prestanda med avseende på hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen.

Vi har även bedömt omvandlingsfaktorerna som
har använts vid rapportering och sammanställning och har inte funnit några systematiska
eller avgörande misstag.
Baserat på stickprovskontroller har vi emellertid
konstaterat att ett fåtal presenterade indikatorer
är mindre tillförlitliga. Orsaken är brist på formella
system för datainsamling (vid vissa anläggningar
eller i vissa länder), olika tolkning av indikatorer
mellan länder eller av att definitioner från GRI
saknas eller ännu inte har utvecklats av ABB.
I fall där formella system för datainsamling
saknas utgörs rapporterade värden från anläggningarna till en stor del av lokala uppskattningar,
baserade på professionell bedömning. Dessa
svagheter har emellertid ABB angivit i rapporten.

Iain M. Light
Iain M. Light
Chief Operating Officer
Det Norske Veritas

Jon Jerre
Project Manager
DNV Consulting
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Ordlista

Ordlistan definierar några termer som används
i den här rapporten. En mer omfattande ordlista
på engelska över termer inom miljöprestanda
och sociala prestanda finns under rubriken
Sustainability på ABB:s webbplats.

www.abb.com/sustainability
Affärsetik. Moraliska principer avseende
acceptabelt och icke acceptabelt uppträdande
hos företag och enskilda personer som bedriver
affärsverksamhet. Företagsledare är förpliktigade att upprätthålla goda värderingar och ha
rättvisa och ärliga relationer till sina intressenter.
Asbest. Handelsnamn på vissa fibrösa kiselmineral. Asbest kan användas för att tillverka
material med extrem motståndskraft mot brand,
värme och korrosion. Men materialets tunna
fibrer kan lätt komma in i andningsvägarna.
Exponering för sådana fibrer under längre tid har
visat sig framkalla cancer. Tillverkning, användning
och kvittblivning av asbest är strikt reglerad i de
flesta länder.
Biologisk mångfald. Den totala uppsättningen
gener, arter och ekosystem i en region eller i
världen.
Bly, Pb. Ett metalliskt grundämne som används
i många industriprocesser. Ansamlas i biologiska
system och kan leda till beteendestörningar,
förlamning och blindhet.
CFC. Se Freoner.
Due diligence. En omsorgsfull och fullständig
genomlysning av ett företags verksamhet.
Miljömässig due diligence är en detaljerad
miljögranskning av ett företag. Granskningen ger
möjlighet att identifiera och värdera miljörisker
som kan ha väsentlig inverkan vid fusioner,
förvärv och avyttringar.
Ekoeffektivitet. Sammanvägning av
ekonomisk effektivitet och miljömässiga
aspekter i strävan efter hållbar utveckling. Ett
miljöledningsprogram är ett verktyg för att nå
hög ekoeffektivitet.
Ekotoxicitet. Ett ämnes potential att skada
ekosystem. Avser vanligen toxisk inverkan på
vattenorganismer, baserat på maximalt
acceptabla koncentrationer.
Emission. Utsläpp av ämnen (vanligtvis
restprodukter eller föroreningar) i omgivningen.
Epoxi. En grupp syntetiska hartser som
används vid tillverkning av elektriskt isolerande
material, limmer, beläggningar och bygglaminat.
Lågmolekylära epoxihartser kan orsaka
hudallergier.
Farligt avfall. Avfall som kräver speciella
metoder för kvittblivning. Definitioner, regler och
normer skiljer sig från land till land.
Flyktiga organiska föreningar (VOC).
Organiska föreningar som lätt förflyktigas och
som kan förorena slutna miljöer eller spridas i
atmosfären. De är ofta direkt och indirekt farliga

för miljön och människors hälsa. De största
utsläppen av flyktiga organiska föreningar beror
på förbränning av fossila bränslen. Andra
utsläppskällor är lösningsmedel och färger.
Bland VOC kan nämnas toluen, xylen, styren,
naftalen och etanol. VOC som innehåller klor,
som trikloreten, klassificeras som klorerade
flyktiga kolväten, VOC-Cl.
Fossila bränslen. Kolvätebaserade bränslen
som har bildats genom nedbrytning av (vanligtvis
förhistoriska) växter och djur. Exempel är olja,
naturgas, kol, oljesand och torv.
Freoner. Kallas också klorfluorkarboner (CFC).
En grupp halogenerade kolväten – kolväten i
vilkas molekyler en eller flera väteatomer har
ersatts av halogener (klor och/eller fluor). Freoner
användes tidigare i stor utsträckning som
kylmedium och som jäsmedel i tillverkning av
isolermaterial. Eftersom freoner bidrar till
uttunning av ozonlagret och till växthuseffekten
är de numera förbjudna i många länder.
Ftalater. Salter eller estrar av det aromatiska
kolvätet ftalsyra. Används som mjukgörare i
plaster. Ftalater kan utgöra upp till halva vikten
av en PVC-produkt. Man misstänker att ftalater
som sprids i miljön kan skada reproduktionsförmågan hos levande varelser.
Förnybara energikällor. Energikällor som på
kort tid naturligt fyller på sig själva, vilket gör dem
ständigt tillgängliga. Bland förnybara energikällor
kan nämnas vattenkraft, jordvärme, havsvärme,
vågkraft, solenergi, vindkraft och biomassa.
Försurning. Kemisk förändring av miljön som
gör att vätejoner bildas snabbare än de späds
ut eller neutraliseras. Beror främst på nedfall av
svavel- och kväveföreningar från förbränningsprocesser. Försurning kan skada livsformer på
land och i vatten.
GF–SA (Koncernfunktion för hållbar
utveckling). ABB:s centrala instans för hållbar
utveckling, som rapporterar direkt till koncernledningen och ansvarar för den dagliga verksamheten inom ABB:s program för hållbar utveckling.
Global Compact (UNGC). Ett initiativ från
Förenta Nationerna för att främja god företagspraxis och utbildning inom mänskliga rättigheter,
arbetsrätt och miljö. Initiativets principer bygger
på den allmänna deklarationen om mänskliga
rättigheter, International Labor Organizations
grundprinciper för arbetsrätt samt principerna i
Agenda 21 om miljö och utveckling.
Global Reporting Initiative (GRI).
En oberoende institution som utvecklar och
sprider globalt tillämpliga riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Riktlinjerna tillämpas frivilligt av
organisationer som önskar redovisa de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna på
sin verksamhet. GRI är ett officiellt centrum för
samverkan med FN:s miljöprogram (UNEP) och
samarbetar med UN Global Compact
(www.globalreporting.org).
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Global uppvärmning. Ökning av jordens
medeltemperatur som beror på, eller anses bero
på, mänsklig verksamhet som påverkar jordens
atmosfär.
Global uppvärmningspotential (GWP). Ett
index som visar växthusgasers relativa inverkan
på global uppvärmning. GWP beräknas som
mängden infraröd strålning som ett kilo av gasen
absorberar under 100 år. GWP för koldioxid är 1.
GWP för svavelhexafluorid är 23 900.
Hållbar utveckling, eller hållbarhet. Att
tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers förmåga att tillgodose
sina behov. Hållbar utveckling kombinerar ekonomisk tillväxt och ökat välstånd med bevarande
av miljön och livskvaliteten för människor världen
över. Hållbarhet sägs ofta ha tre av varandra
beroende dimensioner: ekologisk, social och
ekonomisk hållbarhet. Ibland lägger man till en
fjärde dimension: kulturell hållbarhet.
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor).
En typ av krafthalvledare som får allt större
betydelse som komponent i strömriktare för
omvandling av växelström till likström och
omvänt.
Internationella Handelskammaren (ICC).
En icke-statlig organisation, bildad 1919, för
att främja handel, investeringar och marknadshushållning. ICC hjälper det internationella
näringslivet att utveckla lösningar på miljöproblem
och arbetar för att mellanstatliga organisationer
som sysslar med miljöfrågor ska ta hänsyn till
näringslivets synpunkter.
Intressentråd (Stakeholder Advisory Panel,
SAP). ABB samråder med sina intressenter på
koncernnivå minst en gång per år genom ett
intressentråd på högsta nivå. Vilka som ingår i
rådet beror på de aktuella frågorna.
ISO 14000. En serie internationella standarder
för miljöarbete. Här ingår IS0 14001 för miljöledningssystem och IS0 14040 för livscykelanalyser.
Kadmium, Cd. Ett giftigt grundämne som lätt
anrikas i organismer. Det används vid tillverkning
av batterier, för ytbehandling, i legeringar (t.ex.
blylegeringar) och vid tillverkning av
kretskortskontakter.
Klimat. Det genomsnittliga vädret (vanligtvis
beräknat över 30 år) i en viss region under en viss
period. Klimat är inte detsamma som väder.
Klimat är ett genomsnittligt mönster för vädret i
en region. Väder avser ett momentant tillstånd i
atmosfären.
Klimatförändring eller global
klimatförändring. Begreppet används ibland
som sammanfattande benämning på alla former
av klimatmässiga avvikelser. I andra fall används
det som synonym för global uppvärmning.
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Ordlista

Klorparaffiner eller klorerade paraffiner.
Mycket komplexa och stabila organiska ämnen
som innehåller klor. Mycket resistenta mot
nedbrytning och oxidation. De används som
mjukgörare i plast- och gummimaterial, som
flamskyddsmedel och i skärvätskor vid
metallbearbetning. Skadliga främst för
vattenorganismer.
Koldioxid, CO2. En färglös gas som
förekommer naturligt i atmosfären. Mänsklig
verksamhet, framför allt förbränning av fossila
bränslen, kan öka halten av koldioxid i atmosfären. Detta anses påverka klimatet. Koldioxid är
den primära växthusgasen på grund av de stora
volymer som genereras.
Kväveoxider, NOX. Kväve bildar flera oxider,
till exempel kvävedioxid (NO2), kväveoxid (NO)
och dikväveoxid (N2O). Mänsklig verksamhet,
framför allt industriella processer och förbränning
av fossila bränslen, genererar stora mängder
kväveoxider som släpps ut i atmosfären. Kväveoxider bidrar till försurning och övergödning
samt bildning av smog och markozon.
Kvicksilver, Hg. En tungmetall som används
i katalysatorer, i instrument och inom pappersindustrin. Kvicksilver släpps ut vid förbränning av
fossila bränslen. Organiska kvicksilverföreningar,
som metylkvicksilver, är ackumulerande gifter
som påverkar nervsystemet.
Kyoto-protokollet. Ett juridiskt bindande avtal
enligt vilket industrialiserade länder ska minska
sina samlade utsläpp av växthusgaser med
5,2 procent. Avtalet träffades i Kyoto den 11
december 1997 och har fått flera tillägg under
efterföljande förhandlingsrundor. Protokollet
befinner sig för närvarande i ratificeringsstadiet.
LDC-länderna (Least Developed
Countries). De för närvarande fyrtionio länder
som FN har definierat som jordens fattigaste.
Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC)
uppdaterar förteckningen vart tredje år. Förteckningen bygger på kriterier som låg inkomst,
resurssvag befolkning och bristande ekonomisk
diversifiering.
Ledningssystem för hälsa och
arbetarskydd (OHSMS). En dokumenterad
uppsättning regler, tillvägagångssätt, processer
med mera som styr en organisations hälso- och
säkerhetspolicy.
Livscykelanalys (LCA). Ett administrativt
verktyg för att värdera och kvantifiera en
produkts eller en verksamhets miljöpåverkan
under hela dess livslängd. Detta görs genom
analys av livscyklerna för ingående material,
processer, produkter, metoder, tjänster och
aktiviteter. Enligt ISO 14040 består livscykelanalys
av fyra delar – definition av mål och omfattning,
inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning
samt tolkning.
Luftförorening. Ansamling i atmosfären av
ämnen som, vid tillräcklig koncentration, kan
skada människans hälsa eller skapa andra
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mätbara effekter på levande organismer och
annat material. Huvudsakliga luftförorenande
ämnen är koldioxid, koloxid, kolväten, kväveoxider, partiklar, svaveldioxid och fotokemiska
oxidanter som till exempel ozon.
Miljöaspekter. Hur en organisations verksamhet,
produkter eller tjänster påverkar miljön.
Miljöledningssystem (EMS).
En dokumenterad uppsättning regler, tillvägagångssätt, processer med mera som styr en
organisations miljöarbete. Ett av huvudkraven
för certifiering enligt IS0 14001.
Miljöprestanda. De mätbara resultat som är
en direkt konsekvens av en organisations
miljöledning.
Miljöpåverkan. Varje förändring av miljön,
oavsett om den är negativ eller positiv, som helt
eller delvis är resultatet av en organisations
aktiviteter, produkter eller tjänster, eller av
mänsklig verksamhet i allmänhet.
Miljövarudeklaration (EPD). En beskrivning
av aspekter på och inverkan av en produkt, ett
system eller en tjänst på miljön under hela dess
livscykel, från råmaterialutvinning via tillverkning
och användning till slutlig kvittblivning eller
återvinning.
Nonylfenoletoxylater. Komplexa kolväten
som används för rengöring och avfettning inom
industrin, färgtillverkning och som skärvätskor.
Kan skada vattenorganismer.
Ozon, O3. En form av syre vars molekyler
består av tre syreatomer. Ozon i de övre
atmosfärsskikten skyddar livet på jorden mot
skadlig ultraviolett strålning, medan marknära
ozon är ett förorenande ämne som skadar växtoch djurliv och kan orsaka andningsstörningar.
Polybromerade bifenyler(PBB) och
polybromerade difenyletrar (PBDE).
Biologiskt motståndskraftiga organiska föreningar som innehåller brom. De används som
brand- och flamskyddsmedel i plaster, exempelvis i kapslingar för elektrisk utrustning. Deras
negativa egenskaper liknar dem hos PCB.
Polyklorerade bifenyler (PCB). En grupp
biologiskt motståndskraftiga organiska
föreningar som innehåller klor. PCB-föreningar är
giftiga för marina livsformer. Tidigare användes
PCB i transformatorer och kondensatorer på
grund av sina utmärkta isolerande och brandhämmande egenskaper. Numera ersätter man
PCB med andra isolermaterial och tar bort det
från befintliga installationer.
Polyuretan. En grupp polymerer som används
i många olika produkter, från skosulor, möbelstoppning och isoleringsmaterial till bestrykningsmaterial, färger och limmer. Vissa isocyanater
som används i produktionen av polyuretan kan
orsaka allergiska reaktioner och astma.
Polyuretaner är relativt stabila, men när de bryts
ner kan de ge upphov till aromatiska aminer som
är cancerframkallande.

Polyvinylklorid (PVC). En plast med många
användningsområden, till exempel rör, profiler,
flaskor och kabelisolering. Miljöpåverkan från
PVC har varit föremål för intensiv debatt.
Tungmetaller kan släppas ut från stabilisatorer
som används i PVC, och när PVC brinner
utvecklas dioxiner, varav vissa är starkt giftiga
och orsakar hudskador, cancer och genetiska
skador.
Primärenergi. Energi som inte har genomgått
någon omvandling. Källor till primärenergi som
kan omvandlas till elenergi och värme är råolja,
kol, naturgas och vatten (för vattenkraft).
Svavelhexafluorid, SF6. Ett gasformigt isolerande
ämne som används i vissa effektbrytare, ställverkskomponenter, transformatorer och vid
provning av kraftkablar. SF6 är en växthusgas
med mycket hög global uppvärmningspotential
(GWP).
Växthuseffekten. Inverkan på jordens yttemperatur av vissa ämnen som förekommer i
varierande koncentration i den lägre atmosfären.
Växthuseffekten håller jordens yttemperatur
vid ett globalt medelvärde på ca 15°C. Om
växthuseffekten inte funnes skulle jordens
medeltemperatur ligga under fryspunkten.
Miljöforskare befarar att den ökning av halten
växthusgaser (framför allt CO2) i atmosfären
som mänsklig verksamhet orsakar kan ha en
farlig temperaturförhöjande effekt på jordens
atmosfär.
Växthusgaser. Gaser som bidrar till växthuseffekten och global uppvärmning. De viktigaste
är koldioxid (CO2), vattenånga (H2O), metan
(CH4), kväveoxid (N2O), freoner (CFC), hydrofluorkarboner (HFC), perfluorkarboner (PFC) och
svavelhexafluorid (SF6).
Återvinning. Återförande av material eller
flytande restprodukter till tillverkningsprocesser.
En naturlig del av resurshushållning. ldag
konstrueras och tillverkas de flesta produkter
med återvinning i åtanke.
Ägarstyrning (Corporate governance).
Det system som styr och övervakar verksamheten i affärsdrivande företag. Det definierar
fördelningen av rättigheter och ansvar mellan
olika instanser (som styrelse, chefer, aktieägare
och andra intressenter) och anger regler och
procedurer för att fatta beslut om företagets
verksamhet.
Övergödning. Anrikning av näringsämnen i
vattendrag i form av nitrater och fosfater från
organiskt material eller markavrinning. Övergödning stimulerar tillväxten av vattenväxter
och kan orsaka algblomningar som förbrukar
vattnets syre och kväver andra livsformer.
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Hållbar utveckling
Sustainability
on the
påWeb
Internet
www.abb.com/sustainability
www.abb.se

Ett levande och
interaktivt dokument

En viktig del av ABB:s strategi för
hållbar utveckling är att delta i projekt
som främjar ekonomisk, miljömässig
och social utveckling samt utbildning.
Det hjälper oss att förbättra livskvaliteten för människor i de samhällen
och länder där vi verkar. Läs mer om
ABB:s engagemang i projekt och
Om du vill veta mer om våra verksam- sammanslutningar för hållbar utveckling på vår hemsida.
heter, nyheter och framsteg är du
välkommen att besöka vår hemsida
www.abb.se. Där kan du också hämta Kontakta oss
”Gör din röst hörd på abb.se”
våra årsredovisningar om hållbar utveckling, sammanfattningar, miljövaru- Hållbar utveckling är en av vår tids
viktigaste frågor. Hållbar utveckling
deklarationer, artiklar, föredrag samt
bygger på utbyte av information och
frågor och svar om olika aspekter i
idéer mellan olika intressentgrupper.
ämnet.
ABB verkar i cirka 100 länder och vill
gärna höra din åsikt om våra mål,
aktiviteter och prestanda för hållbar
utveckling, så som de beskrivs i den
här rapporten. Vi sätter stort värde på
nya idéer och tar gärna del av dina
synpunkter och önskemål.
Vi strävar efter att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala hänsynstaganden och integrera dem i våra
dagliga affärsbeslut, i syfte att skapa
värde för alla våra intressenter. Hållbar
utveckling har därför en framskjuten
placering på koncernens hemsida.
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Rapporten innehåller information om ABB:s
produkter, tjänster, teknikområden och allmänna
agerande. Innehållet ska inte tolkas som en
uttrycklig eller underförstådd garanti eller som
ett erbjudande.
Rapporten är tryckt på papper tillverkat av klorfri
massa (ECF) i anläggningar certifierade enligt
ISO 14001. Omkring 10 procent av det trä som
pappret har tillverkats av kommer från skogar
certifierade av FSC (Forest Stewardship Council).
Resterande 90 procent kommer från skogar som
är under pågående certifiering av FSC.

ABB (www.abb.com) är ledande
inom kraft- och automationsteknik.
Våra lösningar förbättrar prestanda
och minimerar miljöpåverkan för
energiföretag och industrier. ABBkoncernens bolag verkar i omkring
100 länder och har ungefär 135 000
medarbetare.
Det tredelade resultatet: Global
Reporting Initiative (GRI)
Rapporten är baserad på den
senaste versionen av GRI:s riktlinjer
(www.globalreporting.org), som
publicerades i juni 2002, enligt de
rekommendationer som är relevanta
för ABB:s verksamheter. GRI:s frivilliga
riktlinjer används av organisationer för
att redovisa ekonomiska, miljömässiga
och sociala aspekter på sina verksamheter, produkter och tjänster.
Första delen av redovisningen innehåller praktikfall som illustrerar ABB:s
engagemang för hållbar utveckling.
Andra delen följer i största möjliga
mån den information och de indikatorer som anges i GRI:s riktlinjer.

Du är välkommen att kontakta oss via
www.abb.se. Du kan också kontakta
koncernfunktionen för hållbar utveckling direkt:
christian.kornevall@ch.abb.com
curt.henricson@se.abb.com
marc.slater@gb.abb.com
anders.h.nordstrom@se.abb.com
Vi ser fram emot dina synpunkter.

ABB:s hållbarhetsredovisning finns utgiven
på engelska, tyska, franska och svenska.
Redovisningen finns också tillgänglig i en
elektronisk version på ABB:s hemsida
(www.abb.se).

Övriga publikationer från ABB
ABB-koncernens
årsredovisning 2002
Koncernens årsredovisning publicerades i april 2003. Om du vill ha
ett exemplar, kontakta ABB:s
informationsavdelning på adressen
på baksidan av det här dokumentet,
eller ladda ner den från vår hemsida
(www.abb.se).
ABB-koncernens teknikrapport
Teknikrapporten beskriver ABB:s
innovationsarbete och publiceras i
november 2003. Om du vill ha ett
exemplar, kontakta ABB:s informationsavdelning adressen på baksidan
av det här dokumentet, eller ladda
ner den från vår hemsida
(www.abb.se).
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