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NOTEs hållbarhetsarbete involverar områden som rör klimat och miljö, arbetsrättsliga  
frågor, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Arbetet bedrivs i dialog  
med företagets intressenter och med hjälp av gällande lagstiftning och andra ramverk.

Tidslinje över NOTEs hållbarhetsarbete

1997
Fabriken i Norrtälje  
ISO 14001-certifieras.

2002
Fabriken i Torsby  
ISO 14001-certifieras.

2004
Fabriken i Lund  
ISO 14001-certifieras.

2006
Uppförandekod  
tas fram.

2010
Fabrikerna i England  
och Kina ISO 14001- 
certifieras.

2011
NOTE ansluter sig till  
UN Global Compact.

2012
Fabriken i Finland  
ISO 14001-certifieras. 

Fabriken i Estland får 
en hållbarhetsutmärkelse 
av Estonian Chamber of 
Commerce and Industry.

NOTEs hållbarhetsmålsättning 
och fokus
Målsättningen är att bidra till och stärka 
de samhällen där NOTE verkar, genom att 
driva hållbara initiativ i verksamheten. 

NOTE arbetar sedan länge aktivt med 
hållbarhet och är delaktigt i klimatom-
ställningen. För att bidra till de globala 
hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 har 
NOTE som målsättning att från och med 
2022, inom ramen för scope 1-2 enligt 
Greenhouse Gas Protocol, vara 100% 
koldioxidneutralt. NOTE förstärker således 
hållbarhetsarbetet ytterligare genom att 
erbjuda kunderna en än mer miljövänlig 
produktion. Därtill har NOTE som målsätt-
ning att samtliga tillverkande enheter 
inom koncernen ska vara arbetsmiljöcer-
tifierade enligt ISO 45000 senast 2022. 
Detta för att erbjuda de anställda en 
trygg och säker arbetsmiljö som verifieras 
av en extern oberoende part.

Hållbarhetsfrågor är viktiga inom NOTE 
och i dialog med ägare, kunder, personal 
och leverantörer drivs arbetet framåt 
och efterfrågan från NOTEs intressenter 
sporrar till nya initiativ. Policys och 
metoder har vidareutvecklats under året 
och hållbarhetsarbetet omfattar alla 
koncernens bolag. 

Klimat och miljö
NOTE verkar för en långsiktig och hållbar 
utveckling genom att producera med 
minsta möjliga miljöpåverkan. NOTE 
eftersträvar att följa eller överträffa 
gällande miljölagstiftning och arbetar 
metodiskt med ständiga förbättringar 
inom miljöområdet.

Som tillverkningspartner är det i  
själva produktionsprocessen som NOTE 
har möjlighet till störst påverkan avseen-
de koldioxidavtryck. NOTE tar ansvar för 
att minimera tillverkningens direkta och 
indirekta koldioxidutsläpp. Ambitionen 
innefattar även frakter av köpt material 
och sålt gods som står under NOTEs 
kontroll. 

Som ett led i NOTEs klimatstrategi har 
en kartläggning av direkta och indirekta 
utsläppskällor genomförts. En stor del 
av utsläppen kommer indirekt från 
fabrikernas energiförbrukning. Därför 
har ytterligare betoning lagts på att 
förnyelsebar energi ska upphandlas 
när det finns tillgängligt på marknaden. 
Under 2021 kom 72% av den förbrukade 
elektriciteten från förnybara energikällor 
såsom sol, vind, vatten och biobränsle. 
Förutsättningen att upphandla förnyelse-
bar elektricitet varierar från land till land. 
Utöver att använda så mycket förnyelse-
bar energi som möjligt, tas lokala initiativ 

för att minimera respektive fabriks  
koldioxidavtryck. Den del av koldioxidut-
släppen som ej går att eliminera genom 
egna aktiviteter kompenseras genom 
investering i certifierade och tredjeparts- 
verifierade klimatkompenseringsprojekt. 
Resultatet av de nyckeltal som satts inom 
detta område finns beskrivet i tabellen på 
sidan 19.

De internationella ISO-riktlinjerna, 
med huvudserien ISO 14000, utgör en 
stabil grund för NOTEs miljöarbete.  
Även om olika länders miljölagstiftningar 
varierar så har NOTE ambitionen att alla 
fabriker ska följa en gemensam linje för 
miljöarbetet. Koncernens tillverknings-
enheter är miljöcertifierade enligt ISO 
14001, samt revideras av både interna 
och externa resurser. NOTEs första 
miljöcertifikat erhölls redan 1997,  
och var ett av de första i branschen.

I olika forum delar koncernens bolag 
erfarenheter, goda exempel och förslag 
till förbättringar. Fabrikerna källsorterar 
förbrukningsmaterial och förbättrings-
projekt drivs för att minska avfall, vatten- 
och energiförbrukning. Wellpapp och 
brännbart avfall pressas i komprimatorer 
för att minimera antalet miljöpåverkande 
transporter. Hantering av kemikalier sker 
enligt fastställda rutiner och lagar. 

Hållbarhet
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Även i andra delar av verksamheten tas 
miljöhänsyn, exempelvis vid diskussioner 
med kunderna kring inköp av material och 
produktionsupplägg. 

 Många möten hålls virtuellt, vilket 
innebär ett minskat resande, och funk-
tioner i affärssystem minimerar använ-
dandet av papper. El- eller hybridbilar 
förordas som tjänstebilar, och laddstolpar 
för elbilar finns installerade vid flera av 
NOTEs fabriker.

Miljörevisioner genomförs av strate-
giska leverantörer och företaget för en 
kontinuerlig dialog med sina leverantörer 
angående andra miljörelaterade frågor 
såsom konsoliderade frakter, tillverk-
ningsmetodik och kvalitetsutfall.

Sociala förhållanden  
och medarbetare
NOTE strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsgivare som erbjuder sina anställda 
en trygg och säker arbetsmiljö. Fyra av 
fabrikerna använder ISO 45001 som 
riktlinje i sitt arbete. Det är en omfat-
tande, global och verifierbar standard 
inom området arbetsmiljö, där granskning 
och certifiering utförs av en utomstående 
part. Under året 2022 är målsättningen 
att alla fabriker ska vara certifierade 
enligt ISO 45001. 

NOTE strävar alltid efter att vara en 
arbetsgivare där alla har samma möjlig-
het att arbeta och utvecklas. Koncernens 
gemensamma kompetens bygger på 
mångfald, vilket bidrar med dynamik och 
olika perspektiv i arbetet. NOTE är emot 
all form av diskriminering. Ett verktyg 

för att arbeta med bland annat dessa 
frågor är visselblåsarfunktionen. Via den 
rapporterades under året två fall som 
föranledde utredning, varav ett ledde 
till efterföljande åtgärd. NOTEs integri-
tetspolicy reglerar hur personlig data i 
enlighet med GDPR hanteras. Löpande 
internutbildningar kring IT-säkerhet har 
genomförts. Detta är en viktig åtgärd 
för att minimera IT-risker och skapa 
medvetenhet bland medarbetare.

Alla NOTEs anställda har rätt till 
kollektiva förhandlingar samt att bilda 
och ansluta sig till fackföreningar. 
Det finns kollektivavtal på flertalet av 
NOTEs fabriker. Under 2021 har 32 
arbetsrelaterade incidenter rapporterats 
samt 12 arbetsskador som totalt lett till 
89 dagars sjukfrånvaro.

NOTE genomför årligen en 
anonym medarbetarundersökning. 
Svarsfrekvensen 2021 var 75% 
(75% 2020). Resultatet har förbättrats 
inom varje indexområde under 2021. 
Medarbetarindex är ett mått på engage-
mang. Det visar bland annat balansen 
mellan ledarskap och lagarbete, 
engagemang i affärsutveckling och om 
arbetsmiljön bidrar till en lönsam, sund 
och framgångsrik organisation. Mer om 
undersökningens resultat finns beskrivet  
i tabellen på sida 19.

Allt eftersom pandemin har blivit en 
del av vardagen har även till viss del nya 
arbetssätt blivit det. Distansarbete och 
virtuella möten har använts i den mån det 
krävts för att hindra virusets spridning. 

2013
Fabriken i Estland  
ISO 14001-certifieras. 

I fabrikerna i Estland  
och Kina implementeras 
OHSAS 18001.

Policyer för mänskliga 
rättigheter och anti- 
korruption tas fram. 

2014
Fabriken i Estland får, 
för femte året i rad, 
The silver sustainable 
business index award 
av The Responsible 
Business Forum.

2017
Policy för jämlikhet tas fram. 

Fabriken i Norrtälje 
nomineras till Samhalls  
Visa vägen-pris.

2018
Integritetspolicy för att 
hantera personlig data 
i enlighet med GDPR 
tas fram. 

2020
NOTE Components 
och fabriken i Windsor  
ISO 14001-certifieras.

Fabriken i Norrtälje 
ISO 45001-certifieras.

2021
Nya hållbarhetsmål 
inom klimat 
och arbetsmiljö 
framtagna.

2015
Fabriken i Finland  
OHSAS 18001-certifieras.

Könsfördelning styrelsen i NOTE AB
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Respekt för mänskliga rättigheter 
samt motverkande av korruption
NOTE respekterar mänskliga rättigheter 
och agerar för att undvika brott mot 
dessa. Utöver ansvaret för den egna 
verksamheten, finns även ett ansvar 
att respektera mänskliga rättigheter i 
affärsrelationer med företagets intres-
senter. I NOTEs policy för mänskliga 
rättigheter finns principer och förhåll-
ningsätt beskrivna som gäller exempelvis 
arbetsrätt och jämlikhet. 

NOTEs uppförandekod, som årligen 
revideras av styrelsen, reglerar hur 
företaget förväntar sig att medarbetare 
och leverantörer agerar i frågor som 
rör mänskliga rättigheter, arbetsrätt, 
barnarbete, korruption och miljö. 
Uppförandekoden förmedlas till 
leverantörskedjan, samt följs upp vid 
leverantörsrevisioner. 

I NOTEs antikorruptionspolicy finns 
principer som beskriver hur koncernen 
förhåller sig gällande korruption. I denna 
policy beskrivs även hur ansvarsfördel-
ningen ser ut, att internkontroll bedrivs, 
samt att en visselblåsarrutin finns. 

Inom ramen för det interna kontrollarbe-
tet, finns en dokumenterad process för 
bedömning av risker och efterlevnad av 
policyer. Under 2022 är avsikten att fort-
sätta verka för en positiv social utveckling 
där NOTE har verksamhet.

NOTEs uppförandekod samt policyer 
för mänskliga rättigheter, jämlikhet och 
antikorruption finns i sin helhet på hemsi-
dan, www.note-ems.com. För information 
om affärsmodell och riskhantering,  
se sidorna 10 och 15.

NOTE och Taxonomin
EUs taxonomi är ett första steg i 
EU-kommissionens handlingsplan 
för en hållbar tillväxt. Syftet är att nå 
Parisavtalet och klimatneutralitet till år 
2050. 

NOTE omfattas av taxonomins 
rapporteringskrav som gäller för räken-
skapsåret 2021. Taxonomin är i dagsläget 
inriktad på de finansiella sektorer som 
anses tillföra mest till en miljömässig 
omställning samt sektorer som bedöms 
utgöra risk för negativ inverkan på de sex 

miljömål som taxonomin avser bidra till. 
En grundläggande utredning av företagets 
finansiella aktiviteter har genomförts 
i samverkan med sakkunniga inom 
området. De bedömningar som har gjorts  
baserades på tillgänglig information per 
31 januari 2022.

Kontraktstillverkning av elektronik, 
som NOTE utför, är ett område som idag 
inte täcks av direktivet, vilket främst 
riktar sig till produktägare. Vidare har 
utredningen visat att tillverkning av de 
produkter som NOTE är leverantör av inte 
finns listade i taxonomin. Trots att många 
av de produkter som NOTE tillverkar är 
att se som viktiga i klimatomställningen, 
som exempelvis laddstationer till elbilar 
och batteriladdare till elcyklar, blir NOTEs 
omsättning i enlighet med taxonomin noll 
kronor. Följaktligen blir även CAPEX och 
OPEX som taxonomin avser noll kronor 
under räkenskapsåret 2021.

Medelantal medarbetare per land

KinaEstlandFinland EnglandSverige
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Nyckeltal Hållbarhet NOTE-koncernen
Finansiella 2021 4) 2020 2019
Nettoomsättning (MSEK) 2 643 1 874 1 760
Årets resultat (MSEK) 194 116 92
Summa aktuell skatt (MSEK) –38 –25 –21
Löner och ersättningar (MSEK) –344 –283 –267
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer (MSEK) –23 –19 –17
Sociala avgifter (MSEK) –83 –67 –63

Miljö
Andel förnybar elkonsumtion (%)                                                 1)                           72 56
Energi, förnybar elektricitet (kWh) 6 681 141 4 885 839
Energi, total elektricitetsförbrukning (kWh) 9 264 029 8 690 165
Ton CO2, Scope 1 och 2 (tCO2 e) 1 425 2 052
Ton CO2, Scope 3 frakter, (tCO2 e) 1 346 530
Total CO2 (tCO2 e)                                                                2 771 2 582
Energi effektivitetsfaktor (tCO2 e scope 1-2/omsättning MSEK) 0,54 1,09
Vattenkonsumtion (m3 ) 71 435
Totalt avfall (återvunnet och icke återvunnet) (ton) 476
Andel återvunnet avfall (%) 72
ISO 14001 miljöcertifierade NOTE-fabriker (%) 100 100 88
Kvalitetsutfall (ppm) 1 052 656 827

Socialt ansvar
Frisknärvaro (%) 96,2 96,2 95,8
Antal incidenter 32 16 14
Antal arbetsrelaterade skador                                                             2) 12 2 2
Antal arbetsrelaterade dödsfall 0 0 0
Medelantal anställda 1 218 1 101 1 070
Medelantal arbetare 860 782 758
Medelantal tjänstemän 358 319 312
Medarbetarundersökning, svarsfrekvens (%) 75 75 80
Medarbetarindex, kommunikation och samarbete (%) 77 75 74
Medarbetarindex, närmaste chef (%) 77 75 76
Medarbetarindex, arbetstillfredsställelse (%) 75 74 74
Medarbetarindex, förbättringar & målinriktning (%) 75 72 71
Medarbetarindex, affärsetik (%) 73 72 69
Personalindex, totalt (%)                                                             3) 76 74 73
Personalomsättning (%) 17,2 14,7 20,7
Andel kvinnliga medarbetare (%) 50 52 57
Andel kvinnliga chefer (%) 29 37 34
Andel kvinnliga styrelsemedlemmar (%) 60 60 43
Andel strategiska inköp (%)                                                            5) 47  54 56
ISO 45001 arbetsmiljöcertifierade NOTE-fabriker (%) 44 50 38
Antal visselblåsarärenden 2 1 1

FÖRKLARINGAR FÖR TABELLEN OVAN
1) ANDEL AV ELFÖRBRUKNINGEN FRÅN FÖRNYBARA KÄLLOR SOM VIND, VATTENKRAFT, SOL ELLER BIOMASSA  
2) INCIDENT SOM LEDER TILL EN DAGS SJUKSKRIVNING ELLER MER  
3) ETT INDEX MELLAN 70-100% ANSES VARA ”PÅ RÄTT SPÅR”. BRANSCHRIKTMÄRKE 73% FÖR TOTALINDEX 
4) FÖRVÄRV AV IPRO I JUNI 2021 
5) ANDEL STRATEGISKA INKÖP 2021 PÅVERKAT AV FÖRVÄRV, MARKNADSSITUATION SAMT ANDEL KUNDTILLHANDAHÅLLNA KOMPONENTER
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Den 25 september 2015 antog FNs generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för en 
hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 
17 mål och 169 delmål. Nedan redovisas de mål där NOTE har störst möjlighet att bidra.

NOTE har samarbeten med skolor, universitet och högskolor. Dels som part i lärlingsutbildningar, 
samt genom att erbjuda studenter praktikplatser, att delta i traineeprogram och möjlighet att skriva 
uppsatser med fokus på områden kopplat till elektronikproduktion. För ytterligare information,  
se Medarbetare på på sidorna 26-27.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. NOTE tror på en arbetsplats där alla har lika 
möjligheter att arbeta och utvecklas oavsett kön. NOTE är för mångfald på arbetsplatsen och emot all 
form av diskriminering. För ytterligare information, se UN Global Compact och Medarbetare på sidorna 
22, 24, 26–27.

NOTE använder förnybar el när så finns tillgängligt på marknaden. Under 2021 kom 72% av den  
förbrukade elektriciteten från förnybara energikällor. För ytterligare information, se Hållbarhet  
på sidan 16.

NOTE verkar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med bra arbetsvillkor för  
alla. Detta sker bland annat genom att resterande fabriker arbetsmiljöcertifieras under 2022.  
För ytterligare information, se Hållbarhet och UN Global Compact på på sidorna 16 och 22-23.

20

Målet är att bedriva en koldioxidneutral tillverkning från år 2022. NOTEs koldioxidutsläpp delas in i 
direkta och indirekta utsläppskällor. Som kontraktstillverkare möjliggör NOTE tillverkning av innova-
tioner, bland annat produkter som bidrar till omställningen från fossil till förnybar energi.  
För ytterligare information, se Hållbarhet och UN Global Compact på sidorna 16 och 24.

Genom att fokuserat arbeta med kvalitet 
genom hela produktionsprocessen optimerar 
NOTE användandet av material och energi. 
Ett gott kvalitetsutfall bidrar även till en ökad 
produktlivslängd.

Alla NOTEs fabriker är miljö- 
certifierade och kemikalier  
hanteras på ett säkert sätt.  
Detta kontrolleras regelbundet  
genom externa och interna 
revisioner.

NOTE har nolltolerans mot korruption och mutor, och har en tydlig policy gällande detta.  
Eventuella ärenden kan anmälas anonymt via NOTEs visselblåsarfunktion.
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UN Global Compact

FNs initiativ Global Compact bygger på tio principer som rör mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Dessa principer har anslutna företag 
accepterat att följa.

NOTE har varit medlem i UN Global 
Compact sedan 2011 och rapporterar 
årligen sin COP (Communication on 
Progress) till FN. 

Inom detta ramverk beskrivs koncernens 
tillvägagångssätt, resultat och mål. NOTE har 
valt att vara medlem på nivån ”Participant”. 
Varje år bidrar NOTE till UN Global Compact 
utifrån den omsättning som NOTE har.

På nästkommande sidor följer en  
sammanfattning av NOTEs arbete  
med Global Compacts tio principer.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

      

UN GLOBAL COMPACT NOTES TILLVÄGAGÅNGSSÄTT RESULTAT 2021 MÅL 2022
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Företagen ombeds 
att stödja och 
respektera
skydd för interna-
tionella mänskliga 
rättigheter inom 
den sfär som de 
kan påverka; och

NOTEs uppförandekod, som stödjer 
UN Global Compacts tio principer, har 
använts sedan 2006. NOTE eftersträ-
var att utveckla affärer med företag 
som har motsvarande ansvarstagande 
etiska regler. NOTE ska informera om 
och tydligt ta ställning för mänskliga 
rättigheter. NOTE ska alltid respektera 
mänskliga rättigheter och agera med 
noggrannhet för att undvika att bli 
involverade i kränkningar.

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppförandekod 
pågår kontinuerligt. NOTE har under året uppmuntrat befintliga och 
nya kunder och leverantörer att ansluta sig till eller stödja UN Global 
Compact genom att kommunicera betydelsen av dessa frågor vid 
möten och revisioner. Ett nytt avtal har tecknats med en leverantör 
som accepterat NOTEs uppförandekod.

Revisioner har utförts hos strategiska leverantörer som accepterat 
NOTEs uppförandekod och UN Global Compacts tio principer. Vid 
dessa revisioner följs leverantörens ställningstagande upp samt deras 
arbete med mänskliga rättigheter gällande bland annat trakasserier, 
diskriminering och barnarbete. Pandemin har påverkat hur revisionerna 
genomförts. När det varit möjligt har revisionsteamen varit på plats hos 
leverantören, men revisioner har även genomförts digitalt. Kvalitets- 
och revisionsstandarder har granskats samt hur leverantörerna kom-
municerar miljö- och hållbarhetskrav i sina leverantörsled. Hos vissa är 
hållbarhetsarbetet nytt och där har både tydliga förbättringsmöjligheter 
och framsteg identifierats. Andra har kommit längre med till exempel 
försäkran om mänskliga rättigheter hos sina underleverantörer. Vid re-
visionerna har man inte funnit några avvikelser när det gäller mänskliga 
rättigheter. De få avvikelser som identifierats var relaterade till miljö- 
eller andra hållbarhetsmål samt att handlingsplaner eller aktiviteter 
saknades för att hantera identifierade risker och möjligheter.

Materialinköpen under 2021 påverkades i mycket hög grad av den  
pågående halvledarbristen på komponentmarknaden. För att mildra 
effekten av komponentbrist köptes en del material från nya distribu-
törer. De strategiska inköpen minskade till 47,2% (54% 2020), och 
påverkades till stor del även av förvärvet av iPRO som medförde att 
NOTE tog över ett antal nya leverantörer. 

Koncernens arbete med att dela hållbarhetsinformation har 
fortsatt under året genom den digitala interntidning som distribueras 
kontinuerligt inom koncernen. I stället för en julgåva till kunder och 
leverantörer så har NOTE, i likhet med tidigare år, valt att skänka 
motsvarande summa till en organisation som verkar för en bättre 
värld. 2021 lämnade NOTE bidrag till UNHCR.

Fortsätta att påverka leve-
rantörer att acceptera NOTEs 
uppförandekod, samt upp-
muntra kunder och leverantörer 
att ansluta sig till UN Global 
Compact eller stödja dess tio 
principer.

Löpande utföra uppfölj-
ning av NOTEs uppförandekod 
och UN Global Compacts 
tio principer vid leverantörs-
revisioner. Samtliga strate-
giska leverantörer skall vara 
godkända i enlighet med NOTEs 
hållbarhetskrav och acceptera 
NOTEs Code of Conduct eller ha 
en egen likvärdig.

Öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och 
avtalsleverantörer med två 
procentenheter samt att 
fortsätta att stötta erkända och 
väletablerade organisationer 
som arbetar för mänskliga 
rättigheter.
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försäkra sig om att 
deras eget företag 
inte är delaktiga i 
brott mot mänsk-
liga rättigheter.

NOTEs policy för mänskliga rättigheter 
och visselblåsarpolicy är implementerad 
i alla fabrikers verksamhetssystem. 
Visselblåsar funktionen säkerställer att 
eventuella ärenden kan anmälas ano-
nymt och hanteras på ett säkert sätt.

Arbetet med att internt säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår fortlöpande. Interna revisioner har genomförts i före-
taget för att kontrollera att aktuella policyer, lagar och förordningar följs. 

NOTE har under året haft efterfrågan av materialanalyser från 
kunder och har fortsatt att arbeta med att reducera användandet av 
konfliktmineraler genom att assistera kunderna vid materialval så 
att denna typ av material undviks. Intern och extern information har 
fortsatt genom olika möten, interntidning och utveckling av hemsida. 
Under året har en uppdatering av visselblåsarrutin och policy skett i 
enlighet med ny lagstiftning. Två visselblåsarärenden registrerades 
under året varav ett föranledde internutredning och efterföljande 
åtgärd. 

Vid leverantörsrevisioner har revisionsteamet inte funnit några 
avvikelser när det gäller mänskliga rättigheter. 

Fortsätta att arbeta för mänsk-
liga rättigheter internt och 
gentemot företagets externa 
intressenter genom att infor-
mera och fortsätta utveckla 
uppföljningsmetoder. 

Säkerställa att introduktions-
utbildning av nyanställda inne-
håller information om UN Global 
Compact och dess tio principer. 
Implementera arbetsmiljöstan-
dard ISO 45001 på resterande 
NOTE fabriker (fyra av nio har 
denna standard idag). 

Communication of Progress
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ARBETSRÄTT
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Företagen ombeds 
att upprätthålla 
föreningsfrihet 
och ett faktiskt 
erkännande av 
rätten till kollektiva 
förhandlingar;

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global 
Compacts tio principer, har använts sedan 2006.

Alla NOTEs anställda har rätt till kollektiva 
förhandlingar, samt att bilda och ansluta sig till 
fackföreningar. Det finns kollektivavtal på merpar-
ten av fabrikerna. 

I NOTEs policy för mänskliga rättigheter  
beskrivs koncernens interna förhållningssätt  
gällande denna princip.

 Fyra av fabrikerna använder också ISO 45001 
som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande, 
global och verifierbar standard inom området 
arbetsmiljö, där granskning och certifiering utförs  
av en utomstående part. 

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår kontinuerligt.

NOTE har under året haft möten med kunder och leve-
rantörer där hållbarhetsaspekter och UN Global Compacts 
10 principer diskuterats. Leverantörsavtal har tecknats där 
NOTEs uppförandekod ingår. 

Uppföljande revisioner har utförts hos leverantörer 
som accepterat NOTEs uppförandekod och UN Global 
Compacts tio principer. Resultatet från revisionerna visar 
att leverantörerna följer aktuella lagar och förordningar. 
Läs mer om detta under resultat för princip 1. 

Andelen inköp från strategiska och avtalsleverantörer är 
cirka 47,5% (54% 2020). 

NOTE har fortsatt arbeta med att reducera användandet 
av konfliktmineraler genom att assistera kunder vid ma-
terialval så att komponenter innehållande mineraler från 
konfliktområden kan elimineras vid produktdesign  
och uppstartsprojekt. 

Påverka leverantörer att ac-
ceptera NOTEs uppförandekod 
samt uppmuntra kunder och 
leverantörer att ansluta sig till 
UN Global Compact eller stödja 
dess tio principer.

Målet för koncernen är att 
alla tillverkningsenheter skall 
vara ISO 45001 certifierade 
2022. 

 Fortsätta att utföra uppfölj-
ning av NOTEs uppförandekod 
och UN Global Compacts tio 
principer vid leverantörsrevi-
sioner.

Öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och 
avtalsleverantörer med två 
procentenheter.
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avskaffande av alla 
former av tvångs-
arbete; 

Som en del av NOTEs affärsprinciper ska NOTEs 
samt dess kunders och leverantörers medarbetare 
ingå anställning och kontrakt av egen fri vilja.

Fyra av fabrikerna använder också ISO 45001 
som riktlinje i sitt arbete. Det är en omfattande, 
global och verifierbar standard inom området 
arbetsmiljö, där granskning och certifiering utförs av 
en utomstående part.

Enligt NOTEs policy för mänskliga rättigheter 
ska anställning i företaget alltid ske frivilligt. 
Därtill ska arbetet alltid utföras utan tvång eller 
trakasserier, varken fysiska eller psykiska. 
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avskaffande av 
barnarbete; och

NOTE följer aktuella lagar och förordningar kring 
barnarbete. NOTE anställer inte barn och samar-
betar inte med företag som använder barn som  
en del av sin arbetsstyrka.

I NOTEs policy för mänskliga rättigheter och 
uppförandekod beskrivs koncernens förhållnings-
sätt gällande denna princip.
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avskaffandet av 
diskriminering vid 
anställning och 
yrkesut övning.

NOTE ska vara en arbetsplats där alla medarbe-
tare har lika möjligheter att arbeta och utvecklas. 
Medarbetarnas specifika kompetens oavsett kön, 
etnicitet, sexuell läggning, funktions hinder, ålder 
och social bakgrund är en tillgång och bidrar till att 
driva företaget framåt.

Jämlikhetspolicyn beskriver företagets principer 
för jämlikhet och mångfald, vilket uppmuntras i 
alla delar av verksamheten. Företaget eftersträvar 
jämlikhet när det gäller såväl anställnings- och 
arbetsvillkor som utvecklingsmöjligheter. 

Arbetsklimatet ska präglas av respekt och tole-
rans. Rapporteras fall av trakasserier eller mobbing 
ska koncernen genast vidta åtgärder. I bolagets 
mångfaldspolicy beskrivs hur nya styrelseledamöter 
skall tillsättas utifrån ett mångfaldsperspektiv.

En koncerngemensam medarbetarundersökning har ge-
nomförts under året. Resultaten används i NOTEs framtida 
planerings- och utvecklingsarbete. Svarsfrekvensen var i år 
75% (75% 2020). Total poäng blev 76 jämfört med 74 för 
2021. Resultatet har förbättrats inom varje indexområde 
under 2021. Läs mer om detta på sida 17. Andelen kvinn-
liga chefer har minskat under 2021 till 29% (37% 2020). 
Två visselblåsarärenden registrerades under året varav ett 
föranledde internutredning och efterföljande åtgärd.

Genomföra en koncerngemen-
sam medarbetarundersök-
ning och använda resultaten 
i verksamhetens processer 
för ständiga förbättringar. 
Fortsätta certifieringen av 
alla koncernens fabriker enligt 
arbetsmiljöstandarden ISO 
45001.
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MILJÖ
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Företagen ombeds 
att stödja försiktig-
hetsprincipen vad 
gäller miljörisker;

Fabrikerna och koncernens inköpsbolag är miljö-
certifierade enligt ISO 14001 och genomgår både 
interna och externa revisioner. Årliga analyser 
genomförs för att identifiera miljörisker och ta 
fram handlingsplaner för att hantera identifierade 
risker. På fabrikerna drivs förbättringsprojekt och 
uppföljning sker av miljöpåverkande faktorer, som 
till exempel energiförbrukning, koldioxidutsläpp 
och avfall. Alla fabrikerna har miljömål som följs 
upp regelbundet.

NOTE strävar efter att öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och andra avtalsleveran-
törer. NOTE har bra insikt i dessa leverantörers 
miljöarbete och kan verka för att de utvecklar och 
förbättrar sig inom miljöområdet.

Under 2021 påbörjades arbetet med att samla in föregående års 
CO2 data. Pandemin som pågick påverkade, helt eller delvis, vissa 
fabrikers drift utifrån lokala lagar och kopplade till Covidrestriktio-
nerna. Kartläggningen av utsläppskällor (direkta och indirekta) visade 
att fabrikerna har få direkta utsläppskällor. Direkta utsläpp kommer 
till exempel från ett antal företagsägda fordon som helt eller delvis 
drivs av fossila bränslen samt köksutrustning vid fabriken i Kina 
som drivs med diesel. NOTEs maskiner och produktionsutrustning drivs 
uteslutande av el och generar inga direkta utsläpp. Indirekta källor är 
förbrukad el och fjärrvärme. En omställning sker från fossil till förnybar 
energi i koncernen. Utbudet av förnybar el varierar beroende på land. 
Under året var 72% av den inköpta elektriciteten förnybar (56% 2020). 
Ytterligare CO2 data har samlats in gällande frakter av sålda produkter 
och inköpt material. 

 Ytterligare selektivlödmaskiner har installerats, därigenom har 
slagget från tenn fortsatt att minska. Återvinningen av slagg från 
våglödningsprocessen har fortsatt och sker vid vissa fabriker lokalt 
genom oxidpressning innan den skickas i väg för ytterligare återvin-
ning. Under 2021 återvanns 72% av genererat avfall.

Fabrikerna arbetar utifrån sina respektive mål och förutsätt-
ningar inom miljöområdet. Olika lokala initiativ pågår för att 
minska energianvändningen och övergå till en än mer klimatvänlig 
produktion. Bland annat har glödlampor och lysrör bytts ut mot 
LED-belysning för att spara energi. 

Allt fler företagsägda fordon, som bilar och truckar, byts ut till 
helt eller delvis eldrivna. Flera fabriker har installerat laddstolpar 
för att underlätta laddning av elbilar för personal och besökare. 
En fabrik har installerat solceller vars genererade elektricitet driver 
bland annat fabrikens laddstolpar. 

Anställda uppmanas att minimera pappersanvändning, släcka 
lampor och stänga av utrustning efter sig. Installerade timers hjäl-
per till att stänga ner maskiner och utrustning som inte används.

En REACH-policy beskriver hur NOTE arbetar med att följa EU-
direktivet gällande hantering av kemikalier. Policyn finns i sin helhet 
på hemsidan. Vid behov assisteras kunder att välja miljövänligare 
kemikalier eller att ta reda på komponenters kemikaliestatus. 

Uppföljande revisioner har utförts hos leverantörer, och resulta-
tet visar att de följer aktuella lagar och förordningar. De avvikelser 
som identifierades var relaterade till leverantörernas miljö- och 
hållbarhetsmål. Handlingsplaner eller aktiviteter saknades hos 
vissa för att hantera identifierade risker eller möjligheter. Vid 
verifieringen av strategiska leverantörer och deras arbete i enlig-
het med ISO 9001 och ISO 14001 noterades en avvikelse. En 
strategisk leverantör förlorade sin ISO 14001-certifiering och därav 
reducerades dess leverantörsranking av företaget. 

Fortsätta arbetet med 
att bedriva en CO2 
neutral produktion. Ställa 
krav på mer miljövän-
liga transporter och 
tydligare redovisning från 
transportörer av deras 
CO2 avtryck. Fortsätta 
att mäta och minska 
mängden avfall samt öka 
andelen återvunnet avfall. 
Fortsätta att investera i 
mer energieffektiv teknik. 

Använda miljövänlig 
el som kommer från sol, 
vind, vatten och biogas 
där så är tillgängligt på 
marknaden. 

Fortsätta att utföra 
uppföljning av NOTEs 
uppförandekod och UN 
Global Compacts tio prin-
ciper vid leverantörsrevi-
sioner samt fortsätta dela 
information och lärdomar 
med kunder gällande 
dessa principer. 

Öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer 
och avtalsleverantörer 
med två procentenheter.
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ta initiativ för att 
främja större miljö-
mässigt ansvarsta-
gande;  
och

NOTEs produktion skall vara koldioxidneutral. 
Detta sker genom att minimera direkta och indi-
rekta utsläpp samt genom att bidra till erkända 
klimatkompenseringsprojekt. Projekten är verifie-
rade av en oberoende standard och kontrollerade 
av en tredje part. 

Fabrikerna samt koncernens inköpsbolag är 
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och genomgår 
både interna och externa revisioner. NOTE arbetar 
kontinuerligt med att utveckla riktlinjer och meto-
der med syfte att minimera koncernens negativa 
miljöpåverkan. Medarbetarna uppmuntras att 
delta i denna utveckling genom att bidra med 
förbättringsförslag.
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uppmuntra utveck-
ling och spridning av 
miljövänlig teknik.

Fabrikerna är miljöcertifierade för ISO 14001 och 
genomgår både interna och externa revisioner. 

NOTE har en positiv syn på utveckling av 
miljöteknik och söker aktivt nya tillverkningsme-
toder och komponenter som är mer miljövänliga. 
Miljöriskbedömningar görs vid införande av ny ut-
rustning, teknik och logistiklösningar. Erfarenheter 
delas mellan fabrikerna i koncernen.

Miljörisker beaktas tillsammans med kunderna 
vid produktionsanpassning av produkter.

En databas används för identifikation av RoHS, 
REACH och konfliktmineraler i komponenter.

NOTE strävar efter att öka andelen inköp från 
strategiska leverantörer och andra avtalsleveran-
törer. NOTE har bra insikt i dessa leverantörers 
miljöarbete och kan verka för att de utvecklar och 
förbättrar sig inom miljöområdet.
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Under 2021 har vi tagit ett viktigt beslut att bedriva en koldioxidneutral 
produktion. Detta tillsammans med ett stärkt fokus på en bra arbets-
miljö, känns väldigt positivt och i linje med UN Globals tio principer.

Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef

BEKÄMPNING AV KORRUPTION
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Företag bör motar-
beta alla former av 
korruption, inklusive 
utpressning och 
bestickning.

NOTEs uppförandekod, som stödjer UN Global Com-
pacts tio principer, har använts sedan 2006.

NOTE har en antikorruptionspolicy samt en vissel-
blåsarpolicy och -rutin, vilka är implementerade i alla 
fabrikers verksamhetssystem.

Medarbetarna uppmanas att ta avstånd mot all 
form av korruption, utpressning och bestickning. 
Samtidigt förväntas motsvarande förhållningssätt från 
såväl kunder som leverantörer. NOTE accepterar inga 
gåvor, vare sig till kunder eller från leverantörer, annat 
än saker av lägre värde.

NOTEs inköpspolicy föreskriver bland annat att 
mutor och bestickningar är förbjudna samt att inköp 
ska hanteras enligt etiska regler.

NOTE har koncernövergripande och lokala attestru-
tiner ändamålsenliga för verksamheten.

Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av NOTEs uppfö-
randekod pågår kontinuerligt. I företagets antikorruptionspolicy 
beskrivs hur ansvarsfördelningen ser ut, att internkontroll 
bedrivs, samt att en visselblåsarrutin finns. Företagets vis-
selblåsarpolicy och -rutin har under året uppdaterats i enlighet 
med ny lagstiftning. Två ärenden har registrerats under året, 
varav ett ledde till åtgärd. 

Kunder och leverantörer har uppmuntrats att ansluta sig till 
eller stödja UN Global Compact och dess tio principer.  
Under året har ett leverantörsavtal tecknats, som inkluderar att 
leverantören accepterat att följa NOTEs uppförandekod. Uppföl-
jande revisioner av kontrakterade leverantörer har utförts enligt 
fastställd revisionsplan. Dessa leverantörer har sedan tidigare 
accepterat NOTEs uppförandekod och UN Global Compacts tio 
principer. Resultatet från revisionerna visar att leverantörerna 
följer aktuella lagar och förordningar avseende antikorruption. 

Påverka leverantörer 
att acceptera NOTEs 
uppförandekod samt 
uppmuntra kunder och 
leverantörer att ansluta 
sig till UN Global Compact 
eller stödja dess tio 
principer.

Löpande utföra 
upp följ ning av NOTEs 
uppförande kod och UN 
Global Compacts tio prin-
ciper vid leverantörsrevi-
sioner. Fortsätta att följa 
upp och hantera inkomna 
vissel blåsarärenden.
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Medarbetare

NOTE har fabriker i Sverige, Finland, 
England, Estland och Kina. Att utveckla 
samarbetet dem emellan är av stor vikt.
Det sker bland annat genom ett antal 
funktionella forum, exempelvis inom 
områdena kvalitet, inköp, ekonomi och 
försäljning. Vidare pågår ett kontinuerligt 
arbete med att harmonisera arbetssätt 
och uppföljningsverktyg samt förtydliga 
riktlinjer. Förbättrings- och utvecklings-
arbetet engagerar ett stort antal medar-
betare i koncernen. Uppföljning av såväl 
verksamhetsrelaterade nyckeltal som 
pågående centrala och lokala förbätt-
ringsprojekt sker löpande.

Personalstyrkan har under året 
anpassats, både uppåt och nedåt, för 
att hantera fluktuationer i efterfrågan 
likväl som för att genomföra effekti-
viseringar. Medelantalet för antalet 
anställda uppgick under 2021 till 1 218. 
Personalomsättningen i koncernen som 
helhet var 17,2%, varav i de europeiska 
fabrikerna 11,3%. 

För att kunna leva upp till målet att 
vara den bästa samarbetspartnern i 
branschen, med ledande leveranspreci-
sion och kvalitet till en konkurrenskraftig 
totalkostnad, krävs mycket av alla. Därför 
värderar NOTE att vårda medarbetarna 
och den kompetens de besitter och 
strävar efter att erbjuda en säker och 
stimulerande arbetsmiljö.

NOTEs medarbetare är nyckeln till våra framgångarna. Deras engagemang, 
uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i NOTEs 
globala verksamhet.

Utbildning
På flera av NOTEs fabriker finns det sedan 
länge samarbeten med externa parter 
inom löd- och elektronikmontörsutbild-
ning för att säkerställa kvalitet och 
kompetens inom elektronikmonteringen.
Utbildningarna innehåller vanligtvis både 
praktik och certifiering av kvalificerade 
elektronikmontörer.

NOTE erbjuder möjlighet att utföra 
examensarbeten och praktik för studenter 
från universitet och högskolor. 

God utbildning för alla är det fjärde av 
FNs hållbara mål 2030. Ett av delmålen 
är att öka antalet personer med relevant 
kompetens för finansiell framgång.  
NOTE bidrar bland annat till detta område 
genom att samarbeta med universitet där 
bolaget har verksamheter.

Läs mer om några av NOTEs medar-
betare och hur samarbetet med olika 
lärosäten går till på nästa sida. 

Medarbetarundersökning
En medarbetarundersökning har i likhet 
med tidigare år skickats ut och besvarats 
av koncernens personal. 

Det är viktigt att alla medarbetare 
känner att de kan leverera ett mervärde 
till kunderna och att alla förstår vilken väg 
som leder dit och varför. 

Svaren har bidragit till att planer 
med tydliga aktiviteter och tidpunkter 
för genomförandet har satts. Resultaten 
används även i NOTEs framtida plane-
rings- och utvecklingsarbete. 

För ytterligare information om medar-
betarna, se den formella årsredovisningen 
på sidan 47.

Fördelning arbetare och tjänstemän

Vi vill vara med på resan när drivna studenter 
tar sina första steg in i arbetslivet.

Ellinor Molin, NOTE AB
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Ellinor Molin
Corporate Lean Project Manager, Stockholm
Ellinor har deltagit i ett samarbete mellan NOTE Torsby och Örebro Universitet 
under tillverkningsprocessen för en av NOTEs kunder. Syftet med samar-
betet och studenternas kandidatuppsats var att beräkna det teoretiskt 
maximala produktionsflödet och identifiera förbättringsområden för att öka 
effektiviteten. 

Enligt Ellinor är fördelarna med universitetssamarbeten många: ”När studen- 
ter bekantar sig med vår verksamhet kan vi hjälpa dem att omsätta sina 
teoretiska kunskaper till praktik genom att förstå våra kort- och långsiktiga 
utmaningar. I gengäld kan nya möjligheter identifieras då de ser på vår 
verksamhet med nya ögon. 

Att låta studenter skriva sina examensarbeten hos NOTE är ett bra sätt för 
oss att lära känna unga, välutbildade personer. Vi vill vara med på resan när 
drivna studenter tar sina första steg in i arbetslivet.”

Vesa Koski
Development Manager, Hyvinkää, Finland
NOTE Hyvinkää har medverkat i ett projekt kring spårning av produkters flöde 
genom tillverkningsprocessen. Detta var en del av Aalto-universitetets kurs i 
hållbart värdeskapande. 

Målet med projektet var att genom tester och analyser ta reda på om spår-
ning av produkters flöden kan skapa mervärde för tillverkande företag som 
NOTE. Teamet drog slutsatsen att systemet kan följa produktionsflödet exakt i 
realtid och ge en bättre förståelse för genomloppstiderna. Detta bidrar till att 
flaskhalsar upptäcks lättare och fördefinierade varningar om långa väntetider 
eller förseningar kan ges. 

Samarbeten med universitet är värdefulla på många sätt. Vesa tillägger: 
”Vi var glada över att delta i det här projektet och välkomnar fler samarbeten i 
framtiden. Det är ett nöje att hjälpa elever och att lära sig om ny teknik.”

Toivo Ratas
Quality Manager, Pärnu, Estland
Toivo läser energiapplikationsprogrammet vid Estonian University of Life 
Sciences. Universitetet prioriterar forskning och akademisk verksamhet som 
bidrar till en hållbar utveckling av naturresurser. 

Toivo uppskattar att han, genom att studera parallellt med sitt arbete, 
får värdefull kunskap som han har nytta av på jobbet. ”Som ansvarig för 
vårt miljöledningssystem deltar jag i vår kund Schneider Electrics Zero 
Carbon-projekt. En del av det innefattar utveckling av idéer för att minska vårt 
koldioxidavtryck som tillverkare. Mycket av arbetet består i att göra hållbara 
val för den energi vi använder”, förklarar Toivo.

Nele Zaitsev, personalchef i Pärnu, berättar om fördelarna med att 
samarbeta med lärosäten: ”En solid bas av kompetenta och motiverade 
medarbetare är viktig för vår kontinuerliga tillväxt och utveckling. I många 
fall kan vi erbjuda kvalificerade studenter jobb som passar deras profiler och 
ambitioner. Därtill erbjuder läroanstalterna en mängd olika utbildningar för 
våra anställda. Vi stöttar kompetensutveckling för vuxna och uppmuntrar våra 
anställda att fortsätta utbilda sig.”




