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I vår hållbarhetsrapport går det att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och de förbättringar som gjorts under året. Rapporten kommer ut en gång per år och går att ladda ned
från vår webbsida.

I år har det gått fem år sedan NCAB Group anammade en hållbarhetsstrategi som innebär att
verksamheten ska bedrivas på ett hållbart sätt. Vi följer upp vad det har inneburit.
– För NCAB handlar hållbarhet om att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet som skapar tillväxt och lönsamhet för NCAB, våra
kunder, leverantörer och investerare. Vi har också ett ansvar att
vara en del av och bidra till en global hållbar utveckling. Att vara
en pålitlig och ansvarstagande samarbetspartner och en attraktiv
arbetsgivare är förutsättningar för detta. För oss är hållbarhet i
grund och botten en överlevnadsstrategi, säger Anna Lothsson,
Sustainability Manager på NCAB Group.

”Vi auditerar både de
fabriker som vi redan
samarbetar med och
de nya som tillkommer som en del av vår
sourcing-process.”
ANNA LOTHSSON, SUSTAINABILITY
MANAGER, NCAB GROUP

Som ramverk för sitt hållbarhetsarbete använder NCAB Group den
internationella standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000.
Denna täcker in flera aspekter av hållbarhet, såväl miljömässiga
som sociala och etiska.
– Vi valde denna standard mycket eftersom den gav oss en
tydlig vägledning när det gällde utmaningen att identifiera vad
hållbarhet är och vad som är väsentligt för oss att arbeta med.
Dessutom är intressentdialogen ett viktigt ingångsvärde till vårt
arbete, säger Anna Lothsson.
Med utgångspunkt från tre intressentgrupper – leverantörs-

kedjan, medarbetare och kunder – identifierar strategin ett antal
fokusområden (se faktaruta) där NCAB räknar med att kunna göra
störst skillnad. För dessa områden har mätbara mål satts upp,

FOKUSOMRÅDEN FÖR NCAB GROUPS
HÅLLBARHETSARBETE
Leverantörskedjan
Mänskliga rättigheter och sociala förhållanden
Miljöpåverkan, med fokus på kemikalieanvändning
Konfliktmineraler
Medarbetare
Medarbetarnöjdhet
Jämställdhet
Antikorruption
Internt miljöarbete
Kunder
Hållbar produktutveckling
Transporter/grön logistik
Kommunikation av vårt hållbarhetsarbete
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vilka följs upp i likhet med andra nyckeltal. NCAB:s hållbarhetschef understryker att hållbarhet inte är något som man jobbar
med separat, utan det är integrerat i företagets verksamhet och
affärsmodell.

bidra med det kunnande vi själva byggt upp. Vi ska vara transparenta om utmaningarna som finns och arbeta för att hitta lösningar
på dem tillsammans med våra kunder, säger
Anna Lothsson.

”Inget påverkar kostnaderna och kvaliteten
inom mönsterkortstillverkning lika mycket
som designen. En bra design är också en
viktig parameter för att kunna uppnå en
hållbar produktion.”
ANNA LOTHSSON, SUSTAINABILITY MANAGER, NCAB GROUP

ENGAGERADE MEDARBETARE

Under en hållbarhets-audit genomförs bland annat intervjuer med fabriksanställda
för att kontrollera verklig status på hållbarhetsarbetet. Har de fått lära sig hur skyddsutrustningen ska användas? Vilka försäkringar får de från fabriken? Känner de till
lagar om minimilön, arbetstider och så vidare?

FABRIKER AUDITERADE ENLIGT PLAN
De mest uppenbara riskerna för hållbarheten återfinns i leverantörskedjan. Här har NCAB under åren etablerat ett dedikerat lokalt
hållbarhetsteam inom sin Factory Management-organisation i Kina.
I dagsläget arbetar två experter heltid med att genomföra och följa
upp hållbarhets-audits på de fabriker som NCAB arbetar med.
Hållbarhetsarbetet är fokuserat på huvudfabrikerna i Kina där de
största riskerna återfinns, men också den största påverkan.
– Tack vare att vi har lagt ned de nödvändiga resurserna har vi
nått vårt mål att genomföra audits av de miljömässiga och sociala
förhållandena i samtliga våra huvudfabriker i Kina, berättar Anna
Lothsson och fortsätter:
– Vi auditerar både de fabriker som vi redan samarbetar med
och de nya som tillkommer som en del av vår sourcing-process.
Nu när fabrikerna har granskats minst en gång fortgår arbetet med
kontinuerliga förbättringar och förnyade audits.
I faktarutan intill hittar du en del av de förbättringar som arbetet
har resulterat i ute på fabrikerna.

HÅLLBART VÄRDE FÖR KUNDEN
Hållbarhetsarbetet med NCAB:s kunder är av yttersta vikt. Utan
nöjda kunder som får ett värde av verksamheten skulle NCAB inte
överleva. Att kunderna själva ser värdet i en hållbar leverantörskedja är en viktig del av NCAB:s strategi.
– Vi vill vara en pålitlig och stabil samarbetspartner i våra kunders leverantörskedja och genom vår expertis bidra till att skapa
mönsterkort av hög kvalitet och med hög tillförlitlighet som i sin tur
stärker kundernas affär. Inget påverkar kostnaderna och kvaliteten
inom mönsterkortstillverkning lika mycket som designen. En bra
design är också en viktig parameter för att kunna uppnå en hållbar
produktion. Kan vi hjälpa kunderna att optimera mönsterkortsdesignen får vi en smidigare produktion, minskad kassation, minimerad materialanvändning och därmed minskad miljöpåverkan, säger
Anna Lothsson.
– Vi har lyckats relativt väl i målsättningen att kommunicera ut
vårt hållbarhetsarbete till kunderna, bland annat genom vår årliga
hållbarhetsredovisning och seminarium. Det märks även av ett
ökat intresse för de här frågorna bland kunderna. Vi kan bli ännu
bättre på att ta upp hållbarhetsaspekterna med våra kunder och

De egna medarbetarnas engagemang och välmående är en viktig
faktor för att kunna erbjuda kunderna hög service och bedriva
verksamheten på ett hållbart sätt.
– Vår företagskultur ger medarbetarna inflytande under stort
egenansvar. Ett värderingsstyrt, etiskt uppträdande är därför avgörande för en hållbar verksamhet. Alla anställda utbildas i NCAB:s
uppförandekod och kärnvärden, som vägleder agerandet gentemot
kollegor och affärspartners, säger Anna Lothsson.
En gång om årets bjuds alla medarbetare till en global konferens
som hjälper till att underbygga de gemensamma värderingarna.
NCAB eftersträvar ett företagsklimat där alla medarbetare känner
engagemang, trivs och kan utvecklas. För att lyckas i längden
måste företaget förbli attraktivt på arbetsmarknaden och behålla
sina kompetenta medarbetare. Engagemanget mäts i återkommande medarbetarundersökningar.
– Vi har inte bara mycket goda resultat i undersökningarna utan
också en hög svarsfrekvens. Utifrån resultatet arbetar vi med att
stärka det som redan fungerar bra, och att förbättra de områden
som fått lägre resultat. Dessutom har vi vågat utmana oss själva
genom att höja målen ytterligare, förklarar hon.
Något människor mår bra av är att kunna dela med sig. Därför startade NCAB 2018 initiativet ”Give Back Day”, som låter alla medarbetare ägna en arbetsdag per år åt en helt valfri, ideell verksamhet.
– Det har blivit en riktig succé med mängder av lokala initiativ
både från grupper och individuella medarbetare runtom i världen.
		
EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGAR I LEVERANTÖRSKEDJAN
Förbättrad kunskap och efterlevnad av relevant
lagstiftning i fabrikerna.
Förbättringar i fabrikernas processer för kontroll av
konfliktmineraler i leverantörskedjan.
Bättre procedurer för korrekt beräkning av övertid
samt säkerställa korrekta pensioner och försäkringar för
fabrikernas medarbetare.
Förbättrad brandsäkerhet på fabrikerna.
Förbättrad kontroll av fabrikens vattenutsläppstillstånd
och efterlevnadskontroll.
Ladda gärna ned vår hållbarhetsrapport om du vill läsa
mer om vårt hållbarhetsarbete och förbättringar i
produktionsledet.
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Teambuildingövning under NCAB:s globala konferens. NCAB eftersträvar ett företagsklimat där alla medarbetare känner engagemang, trivs och kan utvecklas.

Att kunna ”ge tillbaka” till samhället vi lever och verkar i känns
viktigt, och det har även givit oss mycket positiv energi och stolthet
internt, säger Anna Lothsson.

börsintroduktionen 2018 tillkom som en viktig intressentgrupp för
oss. Under denna process kommer vi att se hur vi kan använda
och bidra till att uppnå FN:s globala mål i vårt vidare arbete, förklarar Anna Lothsson avslutningsvis.

”Vår företagskultur ger medarbetarna
inflytande under stort egenansvar. Ett
värderingsstyrt, etiskt uppträdande
är därför avgörande för en hållbar
verksamhet.”
ANNA LOTHSSON, SUSTAINABILITY MANAGER, NCAB GROUP

UTVECKLING AV HÅLLBARHETSSTRATEGIN
– Ett område där mycket återstår att göra är att minska det
miljömässiga avtrycket av vår verksamhet, där en stor del i dag
kommer från utsläpp vid transporten av mönsterkorten. Vi vill
framöver få bättre grepp om vår totala klimatpåverkan. Sedan kan
vi utifrån det identifiera var vi bäst kan minska den, kommenterar
Anna Lothsson.
Året efter det att NCAB antagit sin hållbarhetsstrategi satte världens ledare i FN upp 17 gemensamma mål för hållbar utveckling
(UN Sustainable Development Goals). Allt fler företag och organisationer använder nu dessa globala mål som vägledning för sitt eget
hållbarhetsarbete.
– Vi står inför en översyn av NCAB:s hållbarhetsstrategi. Under
denna kommer vi att bjuda in våra intressentgrupper till dialog för
att hitta rätt väg framåt. Nytt blir att vi utöver leverantörer, anställda
och kunder kommer att inkludera våra investerare, vilka genom

Agenda 2030 för en global hållbar utveckling, som antogs av alla FN: s medlemsstater
2015, ger en gemensam plan för fred och välstånd för människor och planeten, nu
och i framtiden. De 17 globala målen (SDG) är en akut uppmaning till alla länder att
agera. Läs mer
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Så arbetar vi integrerat med hållbarhet
NCAB Group arbetar för att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, där hållbarhet integreras i
företagets affärsmodell, strategier och verksamhetsprocesser. Vi vände oss till tre medarbetare som
arbetar lokalt i olika delar av värdekedjan för att höra hur det fungerar i praktiken.

”Vi genomför två till
tre audits varje månad,
då vi går igenom rutiner, regelefterlevnad
och praktik vad gäller
aspekter som miljö,
säkerhet och mänskliga
rättigheter.”
JENNY ZHANG, SUSTAINABILITY
MANAGER, NCAB GROUP CHINA

LEVERANTÖRSKEDJAN
– Vi är två som jobbar heltid med att granska, följa upp och förbättra
hållbarheten hos de fabriker NCAB anlitar i Kina. Vi genomför två
till tre audits varje månad, då vi går igenom rutiner, regelefterlevnad
och praktik vad gäller aspekter som miljö, säkerhet och mänskliga
rättigheter. Vi går igenom dokument, inspekterar på plats och pratar
direkt med fabriksarbetare. Fabriken får tid på sig att rätta till det
vi anmärker på. Sedan gör vi en uppföljning för att kontrollera att
nödvändiga åtgärder har vidtagits.
– I år har vi påbörjat en andra runda av hållbarhets-audits. Efter
den första rundan har nu våra huvudfabriker system för styrning
av hållbarhetsarbetet. Rutiner, policies och målsättningar finns och
dessa frågor får större fokus. Fabrikerna har kommit olika långt och
vi lägger ned mer tid på de som ligger efter. Under andra rundan
fokuserar vi mycket på miljö, säkerhet och arbetsrätt. Vi har koll på
relevant lagstiftning, vilken blir alltmer omfattande samtidigt som
myndighetskontrollerna ökar i antal. Fabrikerna ser mycket positivt
på att få vår hjälp med att utveckla sig på detta område.
– Det kan handla om saker som att det finns rutiner för att anställda ska få rätt övertidsersättning och försäkringar eller att utsläppen hålls under gränsvärden. Något vi återvänder mycket till är att
utrustningen ska vara säker och att personalen utbildas i säkerhet,
inte bara en gång utan med jämna mellanrum. Det är annars lätt att
falla tillbaka i gamla, osäkra sätt att jobba på. Vi lägger också stort
fokus på lagring och hantering av kemikalier i fabrikerna.

”Blickar jag framåt tror
jag att vi ytterligare kan
förstärka såväl flexibilitet i arbetet som mångfald på arbetsplatsen
för att skapa en ännu
bättre stämning.”
CLAIRE-LISE SARNIN,
HR & MARKETING MANAGER,
NCAB GROUP GERMANY

MEDARBETARE
– Ur ett HR-perspektiv handlar en hållbar verksamhet om att våra
medarbetare mår bra och känner sig engagerade i sitt arbete. Vi
jobbar för att uppnå detta redan från första kontakten med kandida-

terna vid rekrytering. Personlighet samt i vilken mån man kan leva
upp till våra kärnvärden Quality First, Strong Relationships och Full
Responsibility är avgörande för vem vi anställer. Vi satsar även på
ökad rekrytering av kvinnor och yngre personer. Med mångfald och
fler perspektiv stärks alla organisationer.
– Väl anställd får man stor flexibilitet och egenkontroll i arbetet.
Varje medarbetare stöds även i att utveckla sina styrkor, bland annat
genom minst tre individuella utvecklingsmöten om året. Utifrån en
öppen dialog och lyhördhet gentemot medarbetarens önskemål
skapar vi personliga utvecklingsplaner som både möter individens
behov och bidrar till NCAB:s framgång. Jag har till och med varit
med om att skapa en ny roll för att passa en viss individs utveckling.
– Ett annat viktigt område är respektfulla relationer på arbetsplatsen och goda förutsättningar för samarbete. I workshops och vid möten i större eller mindre grupper diskuterar vi kontinuerligt vad som
fungerar bra och vad som kan förbättras här. Mycket handlar om
öppen kommunikation och ömsesidig respekt, vilket också är viktigt
för att förebygga ohälsa. När medarbetare ser varandra och reagerar
på varningssignaler går det att hindra att någon far illa.
– Blickar jag framåt tror jag att vi ytterligare kan förstärka såväl
flexibilitet i arbetet som mångfald på arbetsplatsen för att skapa en
ännu bättre stämning.

”Framåt är logistiken
en verklig knäckfråga
för ökad hållbarhet
i och med flygtransporternas stora
klimatavtryck.”
KIM FAGERSTRÖM,
MANAGING DIRECTOR,
NCAB GROUP FINLAND

KUNDER
– Vi diskuterar hållbarhetsfrågor med kunderna dagligen. NCAB var
bland de första i elektronikbranschen som tog upp dessa frågor och
i början ställde sig många kunder frågande. Så småningom har kännedomen och intresset ökat. Ett flertal av våra kunder är kontraktstillverkare för stora produktägare vilka under åren också har börjat
ställa högre krav på hållbarhet i hela leveranskedjan. Ofta gör dessa
också egna audits av arbetsförhållanden och miljöpåverkan. Det gör
att NCAB:s gedigna arbete blir ett verkligt mervärde och en konkurrensfördel för våra kunder.
– Vi har kunder som använt oss som benchmark och bollplank
när de skulle starta upp sitt eget hållbarhetsarbete och vi har även
hållit kundseminarier enbart om hållbarhet. När vi i höst genomför
nästa Production Insight Trip, då våra kunder kommer till Kina för att
besöka vår verksamhet och se produktionen, kommer hållbarhet att
vara i fokus för resan. Då får de se att vi gör skillnad i verkligheten.
– Framåt är logistiken en verklig knäckfråga för ökad hållbarhet i och med flygtransporternas stora klimatavtryck. Att använda
sjötransporter innebär i de flesta fall att leveranstiderna blir för långa
för kunderna, men vi undersöker möjligheterna att transportera med
järnväg som ett mellanalternativ.
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En hållbar verksamhet
för framtiden
Under de fem år som vi aktivt jobbat med hållbarhet i fokus har vi
sett en positiv förändring bland kunder och leverantörer vad gäller
deras intresse för ämnet. Visst får jag fortfarande frågan hur vi har
råd att jobba med hållbarhet, men de flesta börjar se det som en
självklar del i mönsterkortstillverkningen och i leverantörskedjan.
För oss är det ett strategiskt beslut att integrera hållbarhetsaspekten
i all vår verksamhet och helt enkelt ett sätt att säkerställa företagets
framtid.
Att ha hållbarhet i fokus genom hela produktionsledet kan även
gagna våra kunder ekonomiskt. Ta exempelvis Design for Manufacturing, en väldigt viktig del för att uppnå en kostnadseffektiv

HANS STÅHL
CEO NCAB GROUP

produktion. Genom att designa för tillverkning redan från start och
följa våra design guidelines så minskas materialanvändningen och
det blir mindre material som behöver kasseras. Detta ger en vinst
både för miljön och tillverkningskostnaden. Våra design guidelines
går att ladda ned från webben och innefattar just nu riktlinjer för
Multilayer, HDI och Flex/flex-rigid-kort.
Genom vår designsupport hjälper vi till att hitta lösningar så att
designen kan optimeras så hållbart och effektivt som möjligt.
Oavsett vilket av våra fokusområden det handlar om så är hållbarhetsarbetet ett kontinuerligt arbete som vi kommer att fortsätta
med och utveckla allt eftersom behoven förändras.

NCAB Group i sociala medier
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För att få de senaste nyheterna från NCAB, följ oss
på Twitter, LinkedIn, YouTube och Facebook och läs

vår blogg där vi fördjupar oss i mönsterkortens mångsidiga värld!
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Bli en av oss!
Vi letar allltid efter kompetenta medarbetare.
Är du en duktig tekniker, Customer Support eller

Key Account Manager, tveka inte att kontakta oss eller
skicka ditt CV till: career@ncabgroup.com

Tidigare ämnen vi belyst
Läs gärna våra tidigare nyhetsbrev. Du hittar alla nyhetsbrev på vår webb: www.ncabgroup.com/newsroom/
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Skriver vi om rätt ämnen?
Vi letar ständigt efter intressanta ämnen att fördjupa oss i. Har du
en tanke om vad du skulle vilja läsa mer om eller synpunkter
kring det vi skrivit? Hör gärna av dig till oss och berätta mer.
Mejla sanna.magnusson@ncabgroup.com
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