Vägen framåt.
En hållbar resa.

För att göra hållbarhetsfrågan konkret för
Loomis har vi omvandlat den till relevanta
och tydliga prioriteringar anpassade till vår
verksamhet. Det har resulterat i ambitiösa
och högt ställda mål. Det är en viktig resa
vi har framför oss. Vi hoppas ni vill vara
delaktiga i den.

Sex fokusområden
för Loomis hållbarhetsarbete

Även integrerade som
mål i Loomis strategi
för 2018-2021

Vägen framåt
för Loomis
Loomis affärsidé är att utveckla och säkerställa
ett effektivt system för transport och hantering av
kontanter och värdeföremål mer än 20 enskilda
marknader världen över. Fortsatt förtroende bygger på att vi håller vad vi lovar. En av de viktigaste
anledningarna till att våra kunder kontinuerligt
förnyar sitt förtroende är att vi håller vårt löfte.
Vi lever som vi lär tack vare våra medarbetares
integritet och effektivitet. Men minst lika viktig är
vår kunskap om den svenska marknaden, samt vårt
noggranna och omfattande risk- och säkerhetsarbete.
2017 tog vi det viktiga steget att integrera externa
hållbarhetsmål i Loomis strategiska plan för 2018–
2021. Vi gjorde det eftersom vår roll som ett av
världens ledande värdehanteringsföretag kräver ett
långsiktigt ansvarstagande. Genom att eftersträva

en god balans mellan ekonomisk tillväxt, social rättvisa och miljöhänsyn bidrar vi aktivt till en hållbar
framtid.
Vår process för att omvandla hållbarhetsfrågan
till relevanta och tydliga prioriteringar för just vår
verksamhet har resulterat i sex fokusområden.
Varje område har stor betydelse på egen hand.
Tillsammans blir de avgörande när effekterna av
Loomis hållbarhetsarbete ska utvärderas.
Med dessa initiativ ska vi utveckla vår affär på ett
hållbart sätt. Jag hoppas att du är med oss på resan.

Patrik Andersson
VD och koncernchef
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Vara en rättvis arbetsgivare som erbjuder
lika möjligheter
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Noll arbetsplatsskador
Minskade
koldioxidutsläpp

Vara en lokal aktör
Nolltolerans för
oetiskt beteende

Loomis sex fokusområden är viktiga grundstenar i vårt
långsiktiga hållbarhetsarbete. De är relevanta för hela
verksamheten, såväl internt som externt. Till varje område
hör tydliga prioriteringar och mätpunkter så att vi kan följa
och rapportera vår utveckling.
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En rättvis arbetsgivare som
erbjuder lika
möjligheter

Som serviceföretag är Loomis framgång i hög grad
beroende av medarbetarnas prestationer. Deras yrkesskicklighet och förmåga att bygga förtroende hos
kunderna är avgörande för verksamheten. Vår utmaning – och vårt ansvar – är att skapa och tillhandahålla
en säker och stimulerande arbetsplats där våra medarbetare känner att de har möjlighet att utvecklas både i
sitt yrke och som person.
Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till
en hållbar organisation som kan locka nya toppkrafter.
Med rätt medarbetare kan vi skapa uthålliga värden
och stärka våra kunders förtroende.
Vårt mål är att vara en rättvis arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Vårt resultat följs upp genom
medarbetarnas och kundernas uppfattning och betygsättning av Loomis baserat på följande tre påståenden:

· På

Loomis behandlas vi rättvist oavsett ålder,
etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller
funktionshinder.
· Jag anser att Loomis är en ansvarstagande
arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter.
· Jag anser att Loomis är en rättvis, jämställd och
ansvarstagande arbetsgivare och samhällsaktör.

Loomis attraktivitet som
arbetsgivare – och hur väl vi
hanterar risk, hälsa och säkerhet
– är avgörande för att bygga
ett hållbart och framgångsrikt
företag. Vi har satt upp höga
mål. Att nöja sig med mindre
är uteslutet. Vi ska fortsätta att
vara bäst på det vi gör.
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Noll arbetsplatsskador

Att varje dag säkerställa ett effektivt flöde av kontanter och säkra transporter av värdeföremål är förenat
med ett omfattande risk- och säkerhetsarbete. Den
dagliga uppgiften att minska riskerna och att skydda
människor och egendom, är ett omfattande åtagande
och en ständig utmaning. Hur väl vi lyckas har stor
betydelse för våra medarbetare, för samhället i stort
liksom för en långsiktigt hållbar utveckling av Loomis
som företag. Att se till att våra 23 000 medarbetare följer våra risk- och säkerhetsrutiner, och att alla får den
utbildning som behövs är centrala delar i det förebyggande arbetet för medarbetarnas hälsa och säkerhet.
Den andra aspekten är att proaktivt hantera risker,
med målet att bara acceptera kontrollerad risk, göra
allt vi kan för att förhindra personskador och finansiella förluster, samt minimera den godtagbara risken.
Vi bevakar kontinuerligt riskhanteringen med utgångspunkt i två grundläggande principer: ingen förlust av
liv samt en balans mellan lönsamhet och risken för
stölder och rån. Lokalkontorens ledning ansvarar för
att proaktivt kontrollera och hantera verksamhetsrisker
i det dagliga arbetet.
Vårt mål är noll arbetsplatsskador.
Vårt resultat mäts i antalet arbetsplatsskador, trafikolyckor och utifrån medarbetarnas uppfattning och
betygsättning av påståendet:
•

Loomis processer och rutiner är utformade i syfte att
upprätthålla säkerheten för mig i verksamheten.
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Minska
koldioxidutsläppen
med 30%

Loomis miljöpåverkan påverkas främst av transportvolymer, bränsleförbrukning, användning av plastpåsar
för kontantförvaring samt vår energiförbrukningen i våra
lokaler. Samtliga orsakar koldioxidutsläpp. Vårt mål är
att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till 2021.
Det ska vi göra på följande sätt.

För att säkra ett effektivt flöde av kontanter och säkra
transporter av värdeföremål i samhället använder vi cirka
7 000 bilar. En analys av våra koldioxidutsläpp visar att
transporterna är den huvudsakliga orsaken. Utmaningarna med att ha tusentals fordon ute på vägarna varje dag
är bränsleutsläpp, behov av täta fordonsreparationer och
dålig bränsleekonomi på grund av för många stopp, dålig
ruttplanering och en ineffektiv körstil.
För att klara målet att minska koldioxidutsläppen med
30 procent är en del av lösningen en effektiv hantering av
fordonsparken. Vi måste fortsätta optimera bränsleförbrukningen och ruttplaneringen, minska fordonsslitaget
och ersätta diesel med icke-fossila bränslen när det är
möjligt. Att förbättra kostnadseffektiviteten och samtidigt
minska miljöpåverkan är en strategi som alla tjänar på.
Flera steg har redan tagits och fler åtgärder är på gång. En
av åtgärderna som inleddes under 2016 är en investering

i en avancerad programvara som noga bevakar och mäter
bränsleförbrukningen och fordonsanvändningen på både
individ- och koncernnivå. Samtliga fordon ska installeras
med programvaran.
Utsläpp från fordonstransporter står för runt 80 procent
av vår miljöpåverkan. Plast och energi står för resten. Vi
anser att användningen av fossilbaserad plast i högsta grad
är ohållbar, och därför är arbetet med att reducera plastvolymer ett prioriterat fokusområde. När det gäller energiförbrukning tror vi att förbättrad kostnadseffektivitet, i kombination med ökad användning av förnybar energi, kan hjälpa
oss att åstadkomma den förändring vi vill uppnå.
Vår minskning av koldioxidutsläpp bevakas och mäts i
förhållande till total verksamhetsvolym och med nyckeltal som bränsleförbrukning/km, energi/m2 och ökning av
andel förnybara bränslen och energikällor.
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Minska
plastvolymer
med 30%
Det är en branschstandard
att använda säkerhetspåsar
av plast för transport av mynt
och sedlar eftersom materialet
uppfyller flera omfattande och
stränga säkerhetskrav. Vi är
angelägna om att initiera ett
förändringsarbete för att
minska miljökonsekvenserna.

Plast är på många vis en fantastisk innovation. Den
är billig att tillverka och extremt hållbart. Men hållbarheten är samtidigt ett problem. Plast tillverkad av
olja tär på begränsade fossila resurser (inte förnyelsebara). Om det vore så att all använd plast återvanns i
nya plastprodukter skulle miljöförstöringen minskas,
men merparten av dagens plast hamnar på enorma
soptippar eller i havet, eller bränns. Vi anser att användningen av ny fossilbaserad plast är ohållbar. Därför är minskning av plast ett prioriterat fokusområde.
För att minska plastvolymerna med 30 procent har en
rad åtgärder vidtagits. Vi har investerat i en e-handelsportal för distribution av plastpåsar vilket hjälper oss
att effektivisera och samordna våra inköp. Vi använder
vår starka marknadsposition för att säkerställa att
producenterna använder återvunnen plast i tillverkningen av nya påsar. Målet är att våra plastpåsar ska
vara tillverkade av minst 60 procent återvunnet material.
För att minska den totala produktionsvolymen har vi
lagt fram ett förslag för att dra ned på antalet olika
storlekar, typer och standarder på påsarna. Detta
testas först på den europeiska marknaden och därefter i USA. Vi hoppas att våra kunder vill delta i detta
initiativ.
Vi redovisar vår utveckling i förhållande till förändring i användning av återvunnen plast samt produktionseffektivitet, det vill säga total minskning av
plastvolymer.
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Vara en
lokal aktör

Storbritannien

Spanien

I augusti 2017 tilldelades Loomis Storbritannien Carbon
Footprint License för sin utsläppsreduktion. Målet var
två procent för perioden 2014–2016, men utfallet överträffade förväntningarna med sju procent. En viktig bidragande orsak till förbättringen var de minskade utsläppen
från fordonsparken. Detta blev möjligt tack vare färre fordon vilket i sin tur berodde på en effektivare ruttplanering.

Loomis i Spanien genomför olika åtgärder som rör social
och miljömässig hållbarhet. Ett är Green Project, ett
internt utbildningsprogram med särskilt fokus på hälsooch säkerhetsproblem, till exempel hur man bär tungt
utan att dra på sig skador och hur man parkerar för att
undvika att störa allmänheten.

• Ändrad profil på fordonsparken där bruttovikten ändra-

På Loomis är vi engagerade i de samhällen där vi är verksamma.
Att vara en lokal aktör – att verkligen känna våra kunder och
samhället – är något vi tar på allvar och som vi vet är viktigt
för att nå framgång. Våra fokusområden för hållbarhetsarbetet
fastställs på koncernnivå, men det är på lokal nivå som det omsätts i praktisk handling. Här är några exempel.

des från 4,6 ton till 3,5 ton för 89 fordon. Detta ledde till
sänkta utsläppsnivåer både genom ökad energieffektivitet
och lägre vikt. Vi räknar med att fortsätta med dessa
profiljusteringar under 2018/2019.
• Fortsatta fördelar med den avancerade fordonsprogramvaran som introducerades 2016. Den ger förarna ett
realtidsverktyg för effektivare körning och ledningen kan
följa upp körbeteendet.
En annan faktor som bidrog till att målet uppnåddes
var övergången till LED-belysning och rörelsesensorer i
samband med renoveringen av några av lokalkontoren
samt en ökad medvetenhet bland personalen när det gäller
energianvändning, till exempel att släcka ljuset när man
lämnar ett rum.

Ett exempel på en mindre, men smart, förändring i vårt
arbetssätt är det nya valutaförpackningsformatet som
kommer att minska den fysiska arbetsbelastningen och
göra enheterna mer hanterliga. Ett annat är implementeringen av Flody-systemet som kommer att förbättra
medarbetarnas och transporternas säkerhet trots att
eskorten tas bort – och därmed minska körsträckor och
utsläpp.
Ett mer långtgående initiativ är det nya videoövervakningsprojektet, Information and Control Center. Det
har stora fördelar som exempelvis fjärrövervakning av
processer och utryckningsstöd för vakter som arbetar
ensamma på sitt skift.
Under 2018 kommer fokus att ligga på effektiv och säker
bilkörning. Vi ska testa ny programvara i Valladolid som
därefter ska installeras i Granada, Jaén och Almería.

Turkiet
Frankrike

Portugal

Tjeckien och Slovakien

Vi gör framsteg i vårt arbete med att förnya fordonsparken. Resultatet är en väsentlig och märkbart lägre
bränsleförbrukning – och därmed en minskning av
koldioxidutsläppen med runt 60 procent jämfört med
de gamla bilarna. Arbetet fortsätter till dess att hela
parken är utbytt.

Loomis verksamhet i Tjeckien och Slovakien har
haft utmaningar med sin fordonspark. Lastbilarna
varierade både i skick och ålder, och en del uppfyllde
bara de lägsta utsläppsstandarderna, EU1 och EU2.
Det tog sex månader att sammanställa och analysera
data från 13 lokalkontor. I början av 2016 beslutade vi
att förnya fordonsparken och fasa ut lastbilarna med
de lägsta säkerhetsstandarderna och högsta utsläppen.
I den första omgången identifierade vi 50 fordon som
ersattes med nya under andra halvåret 2016 och första
halvåret 2017. De nya fordonen uppfyller den högsta
EU6-standarden, vilket innebär att utsläppen minskar
med två tredjedelar för varje ersatt lastbil. Medarbetarna i Tjeckien och Slovakien har nu nya planer för att
minska utsläppen under 2018 och 2019.

Vi lägger också stor vikt vid att minska antalet arbetsplatsolyckor. Genom att motivera och utbilda våra
medarbetare, och med stort stöd från våra leverantörer, av exempelvis försäkringar, har vi uppnått en
minskning av arbetsolycksfallen med 42 procent.
Varje år gör vi en donation till ett välgörande ändamål
till stöd för barn och ungdomar. 2017 valde vi att stödja
en nationell organisation som bidrar till kommunala
aktiviteter riktade mot utsatta barn, ungdomar och
familjer.

Från och med 2017 väljer vi i första hand tåg vid ledningens tjänsteresor och Skype blev förstahandsvalet
för nationella möten.

Under 2017 lade Loomis i Frankrike särskild vikt vid att
minska energiförbrukningen i datacentren och att reducera pappersförbrukningen.
Datacentren i Frankrike finns i en extern leverantörs
lokaler. I slutet av 2016 bytte vi datalagringssystem till
ett nytt system baserat på flashminnen, vilket förbättrat
IT-avdelningens, supportfunktionernas och lokalkontorens flexibilitet och produktivitet. Detta bidrog samtidigt
till att minska luftkylningskostnaderna med 70 procent
jämfört med tidigare eftersom luftkylningen i det nya
systemet bygger på hållbara och koldioxidsnåla källor.
En stor andel av strömförsörjningen kommer också från
hållbara källor som vatten-, sol- och vindkraft. Flash-tekniken erbjuder mycket hög prestanda och dataduplicering samtidigt som den sparar massor av kapacitet – och
följaktligen också energi – med samma datavolymer. Den
minskade pappersförbrukningen beror på att vi byter till
papperslösa system för leverantörs- och kundfakturor
samt kundkontrakt.

Hållbarhet för oss på Loomis i Turkiet innebär att främja
långsiktigt ansvarsfulla beteenden som ger ett mervärde
för kunder, medarbetare och företaget som helhet.
Aktiviteterna inkluderar utbildning av de anställda i
uppförandekoden och antikorruptionspolicyn eftersom det
finns en direkt koppling mellan kundernas förtroende och
företagets framgång. Under 2014 beslutade vi att minska
vårt koldioxidavtryck, med målet att ha sänkt koldioxidutsläppen med 0,30 g/km till 2020. Redan 2017 uppnådde
vi 0,22 g/km, för vilket Loomis Turkiet fick utmärkelsen
Green Fleet Award. Det blev möjligt tack vare nya fordon
med miljövänliga motorer, farthållare i bilarna, utbildning
av medarbetarna i riskmedvetenhet och i säker och ekonomisk körning samt en noggrann bevakning av utsläppen
med hjälp av särskild programvara. Under 2017 flyttade
Loomis Turkiet till ett datacenter som drivs med solenergi,
vilket reducerar koldioxidutsläppen med 10–15 procent.
I PETDER-pilotprojektet i Ankara återvinns oljespill från
anläggningar som licensierats av det turkiska miljö- och
stadsplaneringsministeriet för att sedan användas som
energi eller råvara, eller blir till avfall. Loomis Turkiet
kommer snart att utöka projektet till samtliga 250 bilar i
fordonsparken.

Laura: ”Jag värdesätter mina
kollegor mycket. Och en av
Loomis grundläggande
värderingar omfattar just
medarbetare – People. ”

Vårt mål är att vara en
rättvis arbetsgivare som
erbjuder lika möjligheter.

Michael: ”Det är väldigt roligt när
kunderna visar att de har förtroende
för mig och mitt arbete.”

Våra medarbetares hälsa och säkerhet
är ett viktigt fokusområde för Loomis.

Sarah: ”Loomis är som min andra
familj. Jag får möjlighet att visa vad jag
kan, och de hjälper mig att utvecklas
i min yrkesroll.”

Nuno: ”Jag började jobba på
Loomis för sex år sedan. Varje
dag gör jag mitt bästa och jag är
stolt över vad vi åstadkommer
tillsammans.”

Sverige

Danmark

Förnyelse av lastbilarna, för att minska utsläpp och buller.

USA

Loomis Sverige har mer än 40 000 kunder som nyttjar
Loomis kontantinsättningstjänst. Merparten av kunderna
summerar sina dagskassor på papperskvitton som placeras i påsarna. En digitalisering av specifikationerna
kommer att göra denna tjänst mer effektiv, hållbar och
miljövänlig. Runt 400 000 dagsinsättningar görs varje
månad vilket motsvarar minst 300 000 kvitton.

Koncernens mål att minska koldioxidutsläppen sporrar
till nya idéer och åtgärder. I Danmark är ett av de intressantare projekten en ny och dynamisk övervakning
av bankomatkassetter. Projektet genomförs i samarbete
med en av de största bankomatkunderna.

Utbildningsprogram för personalen i syfte att skapa en
tryggare arbetsmiljö och ett ansvarsfullt och säkert upp-

Loomis USA är stolta över sin säkerhets- och riskhantering.
Genom att anamma konceptet med en ”Perfect Day” – där
bilförarna undviker personskador, håller kontanter och
värdeföremål säkra och kan gå hem oskadda varje dag – och
genom att aktivt minimera fordonsparkens risk, har Loomis
minskat frekvensen och svårighetsgraden på olycksfallen
liksom kostnaderna för personal, utrustning och säkerhetsrenommé.

– Det blir en mycket mer hållbar hantering med den
nya onlinetjänsten, säger kontorschef Johan Vikman. En
annan fördel är att digitala kvitton skapar en kommunikationskanal med personen som hanterar påsarna och vi
får möjlighet att nå kunden på ett mer direkt sätt.
Digitaliseringen innebär att ett steg i processen kan
uteslutas eftersom påsarna inte behöver kontrolleras
eftersom de redan är inrapporterade och klara. Detta bör
även innebära kortare kundledtider framöver.
Kunderna kan snabbt se status på sina insättningar via
en länk på vår webbplats, berättar Johan Wikman.
– Jag hoppas att hälften av våra 40 000 kunder inom
en snar framtid ska använda onlinetjänsten.

Finland
Vi utvecklar CIT- och CMS-processer genom att optimera
kundkvitton utskrivna på handdatorer, vilket minskar
onödiga utskrifter, platsbehovet och informationsmängden. Ambitionen är att spara tid för värdetransportören
och minska förbrukningen av kvittorullar med 20 procent.
Målet är att göra arbetsprocesserna mer effektiva och
samtidigt minska tomgångskörning och utsläpp med
två procent. Vi testar och introducerar programvara
som uppmuntrar till miljövänligare bilkörning. Och, vi
minskar lastnings- och lossningstiden vid lastkaj för att
minska onödig tomgångskörning.
Fokus på energieffektiva tekniker och metoder, som
exempelvis LED-belysning, har lett till betydande energibesparingar. Genom att ersätta papperskvitton med
digitala sådana har vi minskat antalet pappersutskrifter
med 7 000 och därmed bidragit till minskade koldioxidutsläpp.
Vi har bytt leverantör av företagshälsovård för att
erbjuda medarbetarna bättre kvalitet, kontinuitet och
lika möjligheter. Vi utvecklar också uppföljningen och
mätmetoderna för de här tjänsterna.
Vi erbjuder minst 14 praktikplatser till ungdomar varje år.

I dagsläget gör Loomis Danmark omkring 25 000 stopp
under ett år för att fylla på cirka 450 bankomater runtom
i landet för just denna kund. Problemet är att man inte
vet om bankomaten behöver fyllas på eller inte. Med
dynamisk övervakning hoppas vi kunna reducera onödiga
stopp och effektivisera ruttplaneringen. Detta förväntas
få direkt effekt med kortare körsträckor, färre stopp,
lägre dieselförbrukning och minskade koldioxidutsläpp.
Just nu befinner sig projektet i en testfas. Målet är att vi till
slutet av 2018 ska ha ökat den dynamiska övervakningen
från 30 till 450 bankomater för ovannämnda kund, och
samtidigt reducera stoppen från 25 000 till 20 000.

Norge
Ett nytt huvudkontor är under uppförande enligt BreeamNor. BREEAM är världens ledande standard för hållbarhetsutvärdering och den används för infrastruktur och
byggnader. Metoden identifierar och avspeglar värdet på
tillgångar med högre prestanda under den byggda miljöns
livscykel. Som en del av projektet implementerar Loomis
Norge ett effektivt och omfattande återvinningssystem.

förande, för att på så sätt minska antalet personskador.

Österrike
Loomis i Österrike har utsett en ansvarig för avfallshantering som ser till att vi följer de nationella reglerna på detta
område. Viktiga delar i detta arbete är att identifiera, analysera, etablera och förbättra olika metoder för att undvika,
minska eller återvinna avfall. Utbildning av medarbetarna i
hur man kan arbeta mer miljövänligt på våra arbetsplatser
leder även till ändrat beteende hemmavid. Ytterligare
arbetsplatsåtgärder är planerade: minskad pappersanvändning på kontoren, dubbelsidiga utskrifter och minimering
av färgutskrifter, särskilda kärl för pappersavfall, minskad
faxanvändning, användning av återanvändbara behållare
och större förpackningar m.m. Loomis Austria har varit ISO
9001-certifierat sedan 2003. ISO 9001 bygger på ett antal
principer för kvalitetsledning, bland annat ett starkt kundfokus, motiverad ledning som föregår med gott exempel,
processtänkande och ständig förbättring. Detta bidrar till att
kunderna alltid får produkter och service av hög kvalitet, till
gagn för företaget. ISO-certifieringen förnyades under 2017.

En avancerad programvara samlar in omfattande fordonsdata om incidenter, bearbetar och poängsätter körning och
säkerhetsresultat. Av detta framställs rapporter som kan
användas som beslutsunderlag. Det finns även en video
som fungerar som ögonöppnare samt enkla verktyg med
förartips. Nu när programmet är på plats i samtliga våra 3
000 fordon kan Loomis fokusera på att förbättra förarnas
körskicklighet. Varje arbetsdag startar med genomgång av
data från programmet och fokus ligger på förebyggande
coachning.
Förardistraktioner, höga hastigheter och för kort avstånd
mellan fordon är vanliga orsaker till kollisioner. Med hjälp
av det här verktyget kan Loomis USA skapa en säkrare miljö
och antalet krockar har också minskat med över 50 procent
sedan systemet infördes.

Teknik för mer ekonomisk körning har installerats i alla
bilar vilket leder till minskad bränsleförbrukning, färre
olyckor och mindre slitage på fordonen.
I syfte att utveckla marknaden i stort, och i synnerhet nya
arbetstillfällen, arbetar vi aktivt med nya affärsmöjligheter.
Vi deltar också i det frivilliga avtalet om ett inkluderande
arbetsliv, IA-avtalet. Det är ett försök att vända på trenden med människor som hamnar utanför arbetslivet till
exempel personer med sjukdomsbakgrund eller invandrare med bristande språkkunskaper.

Argentina
Glödlampor i gemensamma utrymmen byts ut mot nya
lågenergialternativ. Installation av rörelsesensorer för att
slå av och på belysning i gemensamma transitutrymmen.
Ekonomiskt samarbete med två ideella organisationer
som engagerat sig för att bekämpa cancer hos barn och
hjälpa ungdomar vars föräldrar är låginkomsttagare så
att de unga får möjlighet att gå i skolan.

Loomis International
Grovt uppskattat finns det tusentals konstmuseer, gallerier och mässor runt om i världen och ovärderliga och
ömtåliga konstverk fraktas fram och tillbaka i en ständig
utställningscirkus.
– Vi är specialister på logistiken kring hanteringen av
konstverk där det inte får förekomma minsta skråma,
säger Barbara Schlagbauer, vd för Loomis Artcare som
är en del i Loomis International.
När man transporterar oersättliga konstverk är utmaningen att utföra tjänsten med millimeterprecision och
perfektion. Specialboxar för att skydda mot temperatursvängningar, fukt, stötar och vibrationer är bara en aspekt
av det hela. Varje månad hanterar Loomis Artcare flertalet internationella utställningar vid sidan av olika
import- och exportuppdrag för gallerier, konstnärer,
konstinstitutioner och privata konstsamlare.

– Förutom själva transporten tar vi även hand om komplicerade frågor som olika restriktioner, specialtillstånd
för tillfällig konstexport, förvaring och skattefrågor. Vid
utställningar då det kommer föremål från hela världen
kan det ta flera månader att få all logistik på plats.
Man kan förledas att tro att alla dessa specialförpackningar ska ge upphov till mängder av avfall och onödiga
transporter.
– Jag kan förstå om man tänker så. Men faktum är
att vi använder ett hyrsystem för förpackningarna som
sedan återanvänds i upp till 15 år. På så sätt håller vi nere
avfallsmängden, säger Barbara.
– Utmaningen är att samordna transporterna. Detta är
ett måste för att verksamheten ska bli lönsam men är inte
alltid möjligt när man ska tillmötesgå kraven från ägare
av unika och oersättliga verk.
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Nolltolerans
för oetiskt beteende

Ett framgångsrikt företag måste inte bara ha
omfattande säkerhetsåtgärder utan också en
stark etisk kompass. Korruption och bestickning
har konsekvenser för vår verksamhet. Loomis
uppförandekod och antikorruptionspolicy ger
vägledning i hur vi motverkar oetiskt beteende.

Det är människor som skapar den etiska kulturen på
Loomis. Och det är genom våra medarbetare och uppförandekoden vi skapar en gemensam värdegrund som
sträcker sig över gränser och yrkeskategorier. Vi är medvetna om de många riskerna och utmaningarna i vår
verksamhet. När det gäller korruption och mutor är bedrägerier alltid den största risken, oavsett om de sker internt
och/eller externt. Våra kunder anförtror oss sina värdeföremål. Det är ett rimligt antagande att de inte förnyar sitt förtroende om vi inte sköter oss, och att det inverkar negativt
på verksamheten. Det är därför som värderingar och etik är
så viktiga för oss och betraktas som en hållbarhetsfråga.
Vi strävar ständigt efter att utveckla vår integritetshantering och efterlevnad av regelverk – en uppgift som
aldrig kan betraktas som slutförd. Därför sätter vi inte
heller upp något kvantitativt mål, såsom noll incidenter,
eftersom det skulle kunna bli kontraproduktivt för vår

ambition. Vårt mål är istället: Nolltolerans för oetiskt beteende. Ett av våra viktigaste nyckeltal är att visa att vi
följer upp varje anmälan om oetiskt beteende.
För att försäkra oss om att etik och moral upprätthålls
har vi flera länkade metoder. Rekrytering av rätt personal är en. En annan är att varje medarbetare årligen tar
den digitala utbildningen om vår uppförandekod och
antikorruptionspolicy. Sedan 2010 har vi ett system för
rapportering av oetiskt beteende - Loomis Integrity Line som underlättar kommunikationen om de mest allvarliga
och känsliga problemen. Möjlighet till anonym anmälan
via internet på det lokala språket gör det enkelt att lyfta
problem. Dialogen med intressenter i lokalsamhället är
en annan väsentlig faktor.
Samt, till sist, frågan vi ställer i vår årliga kundundersökning är: ”Är Loomis en ansvarsfull och pålitlig leverantör?”.

I ett aktivt hållbarhetsarbete eftersträvas en balans
mellan miljöpåverkan, ekonomiska faktorer och
sociala frågor. Därtill kommer lagkrav och allmänna
förväntningar från intressenter. Vår checklista
fungerar som en vägledning i hållbarhetsarbetet.

Nyckeltal för Loomis
sex fokusområden

1

Vara en rättvis arbetsgivare som
erbjuder lika möjligheter

· Medarbetarnas uppfattning och betygsättning av

Checklista för hållbarhet

påståendena ”På Loomis behandlas vi rättvist
oavsett ålder, etnisk tillhörighet, kön, sexuell
läggning eller funktionshinder”, samt ”Jag anser
att Loomis är en ansvarstagande arbetsgivare som
erbjuder lika möjligheter”.
· Kundernas uppfattning och betygsättning av
påståendet ”Jag anser att Loomis är en jämställd
och ansvarsfull arbetsgivare och samhällsaktör”.
· Genomsnittligt antal utbildningstimmar/medarbetare och år.
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Efterlevnad av regelverk
En årlig hållbarhetsredovisning upprättas i enlighet med
den svenska årsredovisningslagen och EU-direktivet om
tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy. Redovisningen undertecknas
av Loomis styrelse.
Hållbarhetspolicy
Policyn – eller VD-instruktionerna som vi kallar det –
slår fast de strategiska målen, fokusområdena och nyckeltalen. Den betonar det lokala ansvaret för att hjälpa oss
att nå våra mål.
Hållbarhetsrapport
Denna broschyr är en kortversion av den fullständiga rapporten som publiceras årligen. Mer information om årets
resultat och Loomis fullständiga hålbarhetsrapport hittar
du på www.loomis.com.

GRI-standarder
Loomis hållbarhetsplattform och hållbarhetsredovisning
baseras på GRI-metoder. Kärnan i denna process är att,
med hjälp av våra intressenter, identifiera och bedöma
vilka frågor som ska prioriteras.
Medarbetar- och kundundersökningar
Vi genomför årligen undersökningar för att följa upp hur
medarbetare och kunder bedömer vårt arbete och prestationer.
Transparent redovisning av nyckeltal
Loomis lokalkontor rapporterar in den data som behövs
för att bedöma och mäta resultat och utveckling. Data
sammanställs och bedöms på koncernnivå av finansavdelningen. En extern leverantör beräknar och verifierar
Loomis koldioxidutsläpp.

Minska
koldioxidutsläppen

· Förändring i totalt koldioxidutsläpp.
· Förändring i koldioxidutsläpp från transporter.
· Förändring i bränsleförbrukning/kilometer.
· Antal fordon installerade med avancerad
programvara.

5
·

Vara en lokal aktör

Våra hållbarhetsområden definieras på koncernnivå, men det är på lokal nivå som planerna
omsätts i praktisk handling. Det sker en regelbunden inrapportering av data för att stämma av
utvecklingen mot de olika nyckeltalen.
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Noll
arbetsplatsskador

· Antal arbetsplatsskador.
· Medarbetarnas uppfattning och betygsättning

av påståendet ”Loomis processer och rutiner är
utformade i syfte att upprätthålla säkerheten för
mig i verksamheten”.
· Antalet trafikolyckor/totalt antal 1 000 körda
kilometer.
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Minska
plastanvändningen

· Förändring i total plastvolym.
· Förändring i användning av återvunnen och ickefossilbaserad plast.

· Förändring i användning av fossilfria energikällor.
· Förändring i koldioxidutsläpp.
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Nolltolerans för
oetiskt beteende

· Uppföljning av alla rapporter om oetiskt beteende.
· Antalet medarbetare som gått e-utbildning i Loomis
uppförandekod och antikorruptionspolicy.

· Kundernas uppfattning och betygsättning av påståendet
”Loomis är en ansvarsfull och pålitlig leverantör”.

This brochure is printed on FSC-certified paper.
FSC is a global non-profit organization that sets
the standards for what is a responsibly managed
forest, both environmentally and socially.
www.ic.fsc.org

Vägen framåt.
En hållbar resa.

This brochure is printed on FSC-certified paper.
FSC is a global non-profit organization that sets
the standards for what is a responsibly managed
forest, both environmentally and socially.
www.ic.fsc.org

