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Cramo Group är en ledande europeisk fullservice-uthyrare inom 
byggsektorn. Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till 
byggföretag, tillverkningsföretag och den offentliga sektorn. Cramo Care 
är vårt ramverk för att införliva hållbarhet i våra verksamheter och de 
tjänster vi erbjuder. Sedan 2009 är Cramo undertecknare av FN:s Global 
Compact-principer. 

Följande övergripande värderingar utgör ryggraden för allt vi gör:

• Vi är fast beslutna att göra våra kunder nöjda.

• Vi bedriver en förtroendeingivande verksamhet.

• Vi är kreativa i arbetet med att ta fram hållbara kundlösningar.
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Hållbara affärer bygger på förtroende – det innebär 
att vi bedriver vår verksamhet ur ett 
livscykelperspektiv. 
Vi är måna om att attrahera ansvarsfulla medarbetare 
och leverantörer till alla delar av organisationen, och 
under alla steg i värdekedjan, i syfte att åstadkomma 
exceptionell kundnöjdhet. Uthyrning bidrar, genom att 
det är en delningsekonomi, direkt till ett effektivare 
resursutnyttjande och optimering inom transport- och 
logistikområdet. Det driver även på omställningen 
till en mer cirkulär och hållbar ekonomi genom 
utvecklingen av lösningar och, indirekt, produkter 
(när det gäller såväl ergonomi och säkerhet som 
beständighet och återvinning).

Leif Gustafsson, President & CEO
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CRAMO CARE

Cramo Care är det verktyg vi använder 
för att bedriva och följa upp koncernens 
samhällsansvar och att det resulterar i 
kundnytta. Våra kunder ska kunna lita på 
oss när det gäller vårt åtagande till en god 
affärsetik och förmågan att erbjuda hållbara 
lösningar på marknaden. Att hyra utrustning 
har stora fördelar ur hållbarhetssynpunkt 
jämfört med att köpa in den. Våra kunder delar 
den uthyrda utrustningen med flera andra 
kunder, vilket innebär ett exceptionellt effektivt 
resursutnyttjande.   

Under året har vi stärkt vårt samarbete med 
leverantörer när det gäller affärsetik. Vi har 
infört en ny uppförandekod för leverantörer för 
att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpas åt 
att värna om höga etiska normer genom hela 
värdekedjan. 

Det vi gör eller inte gör som ett företag får 
effekter även utanför själva verksamheten. 
Därför vill vi uppmuntra till ett aktivt samarbete 
med lokala myndigheter och lokalsamhällen 
för att främja en positiv utveckling. Vi stödjer 
lösningar som minskar diskrimineringen på 
arbetsmarknaden, vi bidrar till idrottsaktiviteter 
och sunda levnadsvanor och engagerar oss 
regelbundet i icke-vinstdrivande och icke-
statliga projekt för sociala ändamål.

Under 2015 bevittnade vi alla en omfattande 
flyktingkris. Cramos medarbetare ville göra en 
skillnad och erbjuda ett konkret stöd. I den här 
rapporten kan ni läsa om företagets insatser och 
engagemang i alla delar av organisationen. 

Att göra det rätta är viktigt för Cramo. Vi arbetar 
fortlöpande med att förankra och genomdriva 
efterlevnad av våra värderingar genom hela 
vår organisation. Det gläder oss att kunna dela 
med oss av vårt arbete och våra resultat för att 
vidmakthålla våra kunders förtroende och en 
hållbar lönsamhet. 

Anders Collman,
Director Corporate  
Communications & Sustainability 

Anders Collman,
Kommunikations- och  
hållbarhetsdirektör

CRAMO CARE
Uppförandekod och 

affärsetik
Uppförandekod för 

leverantörer
FN:s Global Compact

ISO 26000

CORPORATE 
RESPONSIBILITY

(SAMHÄLLS- 
ANSVAR)

EKONOMISKT 
MILJÖMÄSSIGT 

SOCIALT

CUSTOMER CARE 
(KUNDER) 
• Kundnöjdhet
• Säkra lösningar
• Energisnåla lösningar
• Anti-korruption och en god 

affärsetik

EMPLOYEE CARE 
(MEDARBETARE)
• Mångfald och jämställdhet
• Säkerhet
• Rekrytering och 

kompetensutveckling
• Dialog, uppmuntran och 

tillfredsställelse

ENVIRONMENTAL CARE 
(MILJÖ)
• Effektivt energiutnyttjande
• Effektivt resursutnyttjande
• Avfallshantering
• Låga utsläppsnivåer

SOCIAL CARE
(SOCIALT ENGAGEMANG)
• Lokalt engagemang
• Efterlevnad av lagar, regler 

och avtal
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ÖVERVAKNING AV AFFÄRSETIKEN INOM CRAMO

Cramos värderingar och etiska riktlinjer återspeglar vår strävan att bedriva en ansvarsfull 
verksamhet.  Cramo har undertecknat FN:s Global Compact-principer för ett ansvarsfullt 
företagande. 

De etiska riktlinjerna i vår uppförandekod syftar till att:

• säkerställa att kunderna kan lita på att vi arbetar hederligt och enligt en god affärsetik – 
kundnöjdheten är helt avgörande. 

• kontinuerligt utveckla våra arbetsplatser när det gäller hälsa, säkerhet och effektivitet. 

• utveckla våra produkter och tjänster och att lansera dessa på marknaden med särskild 
tonvikt på arbetsplatssäkerhet och miljö.  

Våra etiska riktlinjer kommuniceras och förankras systematiskt. Under det ramverk som 
vi kallar ”Cramo Story” utbildar vi våra anställda i våra värderingar. Detta stärker vår 
företagskultur så att vi kan åstadkomma exceptionell kundnöjdhet och ge våra kunder en bra 
dag på jobbet. Cramo Story är högsta prioritet på samtliga av Cramos marknader.

Cramo undertecknade 
FN:s Global Compact- 

principer år 2009.

Cramopol är bara ett av de verktyg vi använder 
för att utbilda i och förankra våra värderingar. 
Det är ett stimulerande och roligt spel som 
uppmuntrar medarbetare och ledning till en 
diskussion kring etiska dilemman och hur 
dessa kan hanteras. 

Etiska överträdelser kan inträffa trots gedigna 
förebyggande åtgärder. Vi uppmanar alla att 
säga ifrån om de har etiska betänkligheter 
eller bevittnar misstänkta överträdelser. 
Betänkligheter kan lyftas antingen direkt 
med ledningen eller anonymt via vår 
visselblåsartjänst. Vi uppmuntrar och stödjer 
även våra kunder att följa upp sina egna 
etiska initiativ - bland annat genom effektiva 
visselblåsartjänster.

Genom att vara transparenta i vår 
kommunikation bygger vi förtroende hos våra 
kunder, medarbetare och aktieägare. Vi vill 
stimulera och tillhandahålla en plattform för 
dialog och utveckling. En hållbar verksamhet 
bygger på att alla intressenter samarbetar.

Cramo i Litauen spelar en viktig roll i 
satsningen Clear Wave (Baltoji Banga). Målet 
med initiativet är att öka medvetenheten 
om vikten av en transparent och etisk 
affärspraxis samt god bolagsstyrning hos 
företag i Litauen. Anti-korruptionsåtgärder är 
viktiga frågor. 

Cramo i Sverige har infört en ny approach 
till rekrytering som bygger på Cramos 
värderingar. Våra övergripande värderingar är 
ryggraden för att skapa värde för kunderna. 
Den nya rekryteringsmodellen kommer att 
utvärderas för framtida användning inom 
Cramo.

Cramo i Polen har varje år i januari en träff 
där ledningsgruppen och depåcheferna 
samlas för en ”kick-off”. Den här gången 
var det Cramopol som stod på agendan, och 
det var mycket uppskattat. Cramopol har 
fördjupat insikterna i etiska dilemman från år 
till år sedan det började användas.

Medarbetare i Polen spelar Cramopol.
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ATT GÖRA DET RÄTTA

Mångfald och jämlikhet
En företagskultur som bygger på mångfald är viktig för Cramos positiva 
utveckling. Vi vill att män och kvinnor i alla åldrar och från olika bakgrunder 
ska ha samma utvecklingsmöjligheter på Cramo. 2015 var året då vi började 
arbeta mer med ökad mångfald.  

Ett initiativ var att etablera nätverk för kvinnor vid depåerna hos Cramo i 
Sverige. Detta arbete kommer att fortsätta under 2016, och målet är att 
upprätta kvinnonätverk i alla svenska regioner.

Cramo ska inte har några onödiga hinder för att kunna anställa 
funktionshindrade personer. Vi vill ha en arbetsmiljö där mångfald 
värdesätts. Under året har en svensk Cramodepå vunnit ett pris för sina 
inspirerande satsningar och sitt engagemang i möjligheten att kunna erbjuda 
funktionshindrade människor arbete. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera 
andra företag att göra detsamma.

Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är avgörande faktorer. Cramo har i Finland och Sverige 
framgångsrikt implementerat OHSAS 18001, ett ledningssystem för 
arbetsmiljö, och målet är att bli certifierade på samtliga av Cramos marknader. 
Vi vill erbjuda säkra och stimulerande arbetsplatser. Ett systematiskt och 
förebyggande arbete, bland annat i form av riskbedömningar och identifikation 
av potentiella faror, prioriteras genom hela koncernen.  

Kompetensutveckling
Cramo Development är vårt övergripande ramverk för att introducera, 
utbilda och fortbilda anställda inom hela Cramo Group. Syftet med 
Cramo Development är att stimulera en professionell utveckling hos 
alla medarbetare genom deras karriärer för att därigenom åstadkomma 
professionalism och effektivitet på alla nivåer i koncernen. 

Cramo Development ringar in de färdigheter och den kompetens som 
krävs för varje befattning. Vidareutbildningar genom Cramoskolan och 
chefsutbildningen Cramo Academy utvecklas kontinuerligt och anpassas 
efter nya kundkrav och lokala behov. Genomsnittlig årlig fortbildningstid 
per anställd var 15 timmar. 

Cramo Dialogue är en strukturerad dialog med medarbetarna för att 
följa upp och kontinuerligt stärka de anställdas tillfredsställelse och 
engagemang. Det är ett effektivt verktyg för att staka ut personliga 
utvecklingsmål och prioritera förbättringsinitiativ. Vår policy är att varje 
medarbetare ska ha ett sådan medarbetarsamtal per år.

EMPLOYEE CARE  (MEDARBETARE)

Cramo har 2 500 anställda i 14 länder. Vi vill erbjuda arbetsplatser som är 
säkra, hälsosamma och utvecklande för alla. Våra resultat bygger på att vi 
utmanar och utvecklar nyckelkompetenser. 

Nätverk för kvinnor vid Cramo i Sverige.

Cramo Group.
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Hälsa och säkerhet

Sverige Finland Norge Danmark Östeuropa Centraleuropa

Sjukfrånvaro 3,7 % 5 % 7,1 % 3,4 % 3,6 % 5,6 %

- män 3,7 % 5,2 % 7,4 % 3,3 % 2,8 % 5,7 %

- kvinnor 3,4 % 4,4 % 4,5 % 4,0 % 9,6 % 4,8 %

Antal arbetsrelaterade olyckor*

Heltidsanställda vid årets slut 825 448 219 97 466 350

Totalt 5 21 2 1 6 29

- män 4 21 2 1 6 27

- kvinnor 1 0 0 0 0 2

*Antal anmälda arbetsrelaterade olyckor som ledde till minst en hel dags frånvaro.

Vårt mål är att kontinuerligt utveckla fortbildningsmodeller och -metoder som främjar en effektiv och 
ständigt utvecklande organisation. Under året har Cramo i Finland framgångsrikt infört Skype-baserad 
fortbildning för depåchefer. 

Cramo i Finland har även börjat använda det faktiska utvecklingssamtalet med chefen. Detta underlättar 
identifieringen av fortbildningsbehov och uppföljningen av medarbetarsamtalet. Formuläret är dessutom 
ett utmärkt verktyg för att dokumentera överenskommelser.

Tatu Hauhio
VD, Cramo i Finland

Cramo stödjer aktivt en hälsosam livsstil hos sina anställda genom diverse aktiviteter såsom cyklelturer, stegräkningsaktiviteter 
inom organisationen, sponsrad medverkan i externa idrottsevenemang, professionell rökstoppsrådgivning, avdragsgill personlig 
hälsovård och så vidare.
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–23 

24–35 

36–45

46–59

60– 

28 %

29 %

34 %

6 %
3 %

2 473 anställda totalt

Tillsvidareanställningar

Tillfälliga anställningar

Sverige

Finland

Norge

Danmark

Östeuropa

Centraleuropa

Anställda per land/regionAnställningskontrakt

94 %

6 %

34 %

19 %

17 %

17 %

9 %4 %

Män  Kvinnor

Män  Kvinnor Män  Kvinnor

Styrelsen 
(8 medlemmar)

Koncernledning 
(9 medlemmar)

87 %

13 %

25 %

75 %

100 %

Mångfald – kön Mångfald – ålder

Totalt 395

Män 345
Kvinnor 50

–23 32
24–35 129
36–45 105
46–59 90
60– 39

Totalt 372

Män 325
Kvinnor 47

–23 34
24–35 178
36–45 82
46–59 76
60– 2

Personalomsättning Nyanställda

Könsfördelning i ledningen

Personalomsättning: 16 %
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I våra depåer vidtas systematiskt energibesparande åtgärder, exempelvis i form av isolerade dörrar och byte till energisnål belysning.

ENVIRONMENTAL CARE (MILJÖ)

Vi tillämpar försiktighetsprincipen när vi fattar beslut som påverkar miljön. Att minska energianvändningen och sänka 
energikostnaderna är centrala frågor för Cramo och våra kunder. 

Standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är implementerade i Cramo i Finland, Sverige, Danmark och Norge, och vi har årliga 
energimål på dessa marknader. Certifieringsprocessen är pågående och målet är samtliga Cramos marknader. 

Ett av Cramos fokusområden under det gångna året har varit att genomdriva en uppgradering till LED-belysning i Cramo-
skyltarna på våra depåer. LED-lampor har en imponerande livslängd och är kostnadseffektiva. 

Ett annat fokus har varit energisnål uppvärmning. Vid Cramo i Litauen och Cramo i Lettland har termostater installerats i 
Cramos depåer. Termostaterna bidrar till att minska elförbrukningen för uppvärmning med 30 procent. 

Cramo Group medverkar i den internationella klimatsatsningen Carbon Disclosure Project, som innebär att vi varje år 
rapporterar våra utsläpp. Utsläppen övervakas med hjälp av det internationella växthusgasprotokollet för utsläppsberäkningar. 
 

Klimatutsläpp, ton CO2

Sverige Finland Norge Danmark Östeuropa Centraleuropa

Direkt energianvändning

– företagsägda fordon 1 589 444 633 416 2 362 1 815

– värme 76 86 136 46 51 54

Inköpt energi

– elektricitet 166 991 266 56 1 515 198

– värme 564 781 1 0 93 169

Indirekt energianvändning

– tjänsteresor 336 134 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt

– övriga källor 6 122 237 ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt
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Transporter och resor
I våra uthyrningstjänster ingår transport av maskiner, utrustning och modulenheter till våra kunder. 
Artiklar fraktas även mellan depåer och ut till kundens arbetsplatser. Genom en effektiv planering av 
rutterna strävar vi efter att reducera antalet transporter och utsläpp.  

Sättet att köra är ett annat sätt att minska energiförbrukningen. Cramo utvecklar bättre körmönster som 
kommer att leda till kostnadsbesparingar, snabbare leveranser och lägre koldioxidutsläpp. Under 2015 
rekryterade Cramo i Finland nya medarbetare som kommer att åstadkomma ytterligare förbättringar 
inom detta område.

Cramo ställer dessutom höga krav på sina speditörer när det gäller arbetsförhållanden, miljöhänsyn och 
trafiksäkerhet.  

En annan utmaning är att minska antalet tjänsteresor. Vi uppmuntrar till och underlättar för webb- och 
telefonmöten när detta är möjligt. Videokonferenser används i allt högre utsträckning inom koncernen. 

Avfallsminimering
Vi arbetar systematiskt för att öka materialeffektiviteten och minska våra avfallsmängder, särskilt när det 
gäller blandat avfall och avfall till deponi.

Avfall och återvinning inom Cramokoncernen 

Total avfallsvikt, ton 4 314

Varav:

– icke-farligt avfall 3 883

– farligt avfall 631

Hanteringsmetod, %

– återvinning 43 %

– avfall till deponi 28 %

– förbränning 22 %

– övrigt/ospecificerat 7 %

Cramo Adapteo har bedrivit en systematisk 
avfallshantering under en lång tid. I september 
2015 tillhandahöll Cramo Adapteo den globala 
hjälporganisationen Humanbridge med överblivet 
byggmaterial.

Caroline Holmgren 
KMA-samordnare, Cramo Adapteo AB

Vi har arbetat aktivt med att minska avfallet och har 
nått goda resultat. Det är viktigt att minska mängden 
avfall till deponi med hänsyn till såväl kostnader som 
miljö. Vi följer avfallsstatistiken genom kvartalsvisa 
mätningar och kommunikation med våra depåer. 
Under 2015 var målsättningen max 6 % för blandat 
avfall och max 6,5 % för avfall till deponi. Vi analyserar 
och tar fram åtgärdsplaner för depåer som riskerar 
att missa dessa mål. 

Martin Freland 
KMA-chef, Cramo i Sverige
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Vi är inte själva byggare, 
men i egenskap av 
den bästa fullservice-
uthyraren spelar vi ändå 
en viktig roll för hur 
branschen utvecklas.

Det är med stor stolthet 
som vi har antagit 
utmaningen att sitta 
med i expertjuryn 
vid branschens mest 
prestigefyllda tävling, 
nämligen ”Årets Bygge”.  

I fokus står säkerheten 
på byggarbetsplatser 
och hållbar utveckling – 
områden som Cramo är 
expert inom sedan länge.

Göran Carlson 
VD, Cramo i Sverige

The Winery Hotel - 
nominerat till Årets Bygge.
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Vi har en lång och positiv upplevelse av att samarbeta med SOS Barnbyar. Det finns många sätt att hjälpa 
på, men vår uppfattning är att direkt ekonomiskt stöd till pågående projekt är mest effektivt i den situation 
som nu råder i Europa. Men vi värdesätter även de anställningsvillkor som gör det möjligt för våra 
anställda att arbeta ideellt under arbetstid, och att vi kan erbjuda våra moduler som tillfälliga boenden. 

Anders Collman, 
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör

SOCIAL CARE (SOCIALT ENGAGEMANG) 

Sedan 2007 har vi samarbetat med den ideella organisationen SOS 
Barnbyar för att hjälpa utsatta barn som behöver särskild omsorg. Under 
åren har Cramo bidragit till att finansiera barnbyar i Estland, Lettland, 
Litauen, Ukraina och Ryssland.

2015 utökade Cramo sitt stöd till SOS Barnbyar med hänsyn till 
flyktingsituationen. Det var det stora engagemanget hos vår personal som 
fick oss att agera. 

Central satsning får spridning
Utöver det årliga ekonomiska stöd som Cramo Group bidrar med finns 
det en mängd kompletterande lokala aktiviteter i de flesta Cramo-länder. 
Cramo i Polen arrangerade så att fem av deras anställda fick göra ett 
besök i SOS-byn i Krasnik. Tanken var att lära sig mer och att stimulera 
till ett ännu djupare engagemang hos Cramos medarbetare. Besöket 
resulterade i ett ännu starkare internt engagemang, samt ytterligare 
kampanjarbete och medverkan i finansieringsaktiviteter. Cramo i Tjeckien 
och Slovakien gav ett lokalt bidrag, och det gjorde även Cramo i Norge där 
vissa depåer har egna fadderbarn. I Estland, Lettland och Litauen hjälpte 
Cramo lokala SOS-organisationer med marknadsföring, affärskontakter 
och genom att anordna lokala evenemang för att samla in pengar från 
kunder och medarbetare. Cramo i Baltikum gav dessutom de lokala 
räddningstjänsterna fri tillgång till Cramos produkter och i vissa fall även 
sommarjobb och utbildning för unga personer från SOS-byar.

Cramo Adapteo i Danmark erbjuder en flyktingboendelösning genom 
att tillhandahålla Cramo-moduler. Modulerna består av ett sovrum, eget 
badrum och en kokvrå där de boende kan laga mat. Modulerna uppfyller 
alla tillämpliga krav på temporära boenden.

Cramo i Polen besöker SOS Barnbyar i Krasnik.



13CRAMO • HÅLLBARHETSRAPPORT 2015

HÅLLBARA 
KUNDLÖSNINGAR

 
Vår vision är noll olyckor på byggarbetsplatser
Cramo vill vara ett föredöme inom uthyrning, och säkerhet är vår högsta 
prioritet. Cramoskolan är ett lyckat koncept genom vilket vi erbjuder 
kundutbildningar i syfte att på ett effektivt sätt skapa medvetenhet och 
kompetens som kan förebygga olyckor på byggarbetsplatser. Cramoskolanl 
får allt fler förfrågningar angående säkerhetsutbildningar. Vår vision är 
noll olyckor på byggarbetsplatser.

Fallolyckor hör till de allra vanligaste arbetsrelaterade olyckorna. De 
är ofta resultatet av bristande säkerhetsrutiner eller kunskapsluckor. 
Utbildning krävs för att minimera dessa risker. En av styrkorna med 
Cramoskolan är att teorin knyts till praktiken under utbildningen – dels 
hur man ska tänka för att undvika onödiga risker, och dels hur man jobbar 
säkert. 

Några inspirerande framgångssagor
Den gamla bussfabriksbyggnaden i Riga har fått nytt liv och huserar 
numera Jelgava Business Park. Först av allt revs den gamla 
fabriksbyggnaden. Därefter uppfördes nya och moderna lagerbyggnader. 
Under återuppbyggnaden fanns Cramo i Lettland till hands för att bistå 
med tjänster och expertis inom säkerhet. Över 80 personer som arbetade 
med bygget medverkade i kurser som gavs av Cramoskolan. 

Cramo i Sverige är stolta över att Cramoskolan blir alltmer attraktiv och 
efterfrågas av våra kunder. Under 2015 gav Cramo i Sverige 775 kurser.

I Litauen var Cramo ensam leverantör av utrustning vid bygget av 19 nya 
vindkraftverk i landets största vindkraftspark. Cramos säkerhetsexpertis 
var en starkt positiv upplevelse för kunden. Feedback från kunden: ”Trots 
att det bara var ett kort besök har jag sammanställt mina intryck från 
arbetsplatsen i ett format som kan användas vid säkerhetsronder. Jag blev 
verkligen imponerad av hur platsen var organiserad och hur man följde 
alla system.” 

I Polen används fortfarande gammal och sliten utrustning på 
byggarbetsplatser. Men medvetenheten om vilka risker detta medför 
har ökat betydligt under senare år. Cramo i Polen spelar en aktiv roll 
som förebild genom att bidra till en branschförening för ökad säkerhet 
på byggarbetsplatserna och till polska BKA. Dessa förbund arbetar 
aktivt för att främja och öka medvetenheten om säkerhetsfrågor på 
byggarbetsplatser över hela landet.  

CUSTOMER CARE (KUNDER)

Kundnöjdheten betyder allt för Cramo. Vi vill lyssna på våra kunders 
behov och idéer. Sedan 2015 finns det på samtliga av Cramos marknader 
en utsedd kontaktperson – en kundombudsman – som kunderna enkelt 
kan vända sig till för att reda ut eventuella problem eller diskutera 
förbättringsförslag. Detta ger oss en utmärkt plattform att föra en dialog 
på och en snabb inblick i våra kunders behov. 

Cramo i Lettland.

Cramo i Litauen.

Säkerhetsutbildning vid Cramo i Finland.
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Cramo tar ökat ansvar för kundernas återvinningssystem på deras arbetsplatser.

ENERGISNÅLA LÖSNINGAR

En utmaning för alla våra kunder är hur 
energianvändningen kan bli mer effektiv. Vi är 
fast beslutna att ta fram lösningar med ökad 
energieffektivitet för att därigenom minska våra 
kunders energianvändning och -kostnader. Cramo 
har ett livscykelperspektiv när det gäller utvecklingen 
av hållbara kundlösningar. Tack vare vår erfarenhet 
kan Cramo skapa mervärde för kunderna, ökad 
kostnadseffektivitet och mindre avfallsmängder på 
byggarbetsplatser. 

Effektiv uppvärmning och kyla
Cramo levererar fjärrvärme och fjärrkyla, 
vilket har stora fördelar ur miljösynpunkt. 
Detta är kostnadseffektiva lösningar för våra 
kunder. Temporär uppvärmning baserad på 
fjärrproducerad värme är ett av våra starka 
kompetensområden. Det leder till mindre 
miljöpåverkan än direktproducerad el-, gas- 
eller oljebaserad värme på plats. Cramo i 
Finland är marknadsledare inom temporär 
uppvärmning och försörjer ett växande antal 
kunder med en kostnadseffektiv lösning som 
dessutom har miljömässiga fördelar.  

Cramo i Norge har anlitats som “grön 
leverantör” till ett omfattande byggprojekt 
i Fornebu med uppdrag att tillhandahålla 
fjärrvärme, fjärrkyla och effektiva 
ventilationslösningar. Kunder gynnas genom 
reducerade luft- och markutsläpp, färre 
transporter och mindre användning av 
regöringsmedel. Dessutom är det sunda 
inomhusklimatet ett stort plus.

Övervakning av energianvändning
Med Cramos mobila övervakningssystem 
Övervaka bygget kan energianvändningen 
minskas med cirka 20 procent. Systemet gör 
det möjligt att med en mobiltelefon mäta 
temperatur, luftfuktighet och energianvändning 
på en arbetsplats. Tjänsten erbjuds även med 
kameraövervakning. Systemet ger omedelbar 
återkoppling på energibesparande åtgärder, 
till exempel sådant som stängda dörrar och 
temperatursänkning nattetid.

Avfallshantering
Under året som gått har arbetet med 
avfallshantering inom Customer Care 
utvecklats mycket. Cramo i Finland tar ett 
större ansvar för och bidrar till kundernas egna 
återvinningssystem på arbetsplatser. Detta är 
både kostnadseffektivt för kunden och ett viktigt 
bidrag till omsorgen om miljön.

Cramo i Tyskland ville underlätta för kunderna 
att fatta beslut som är bättre ur miljösynpunkt 
och har därför tagit fram ett klistermärke som 
kan sättas på all sådan hyrutrustning.
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CRAMO ADAPTEO

Med våra gröna modulenhetslösningar hjälper vi 
våra kunder att på ett effektivt och hållbart sätt 
uppfylla omväxlande behov av utrymmen. 

De gröna modulenheterna kan utformas 
för att uppfylla särskilda kundkrav, till 
exempel i form av en inspirerande och fridfull 
skolmiljö. De är dessutom särskilt framtagna 
för att vara energisnåla. Förutom genom 
diretverkande el kan de också värmas upp 
genom miljöanpassade värmekällor, till exempel 
vattenburna värmesystem som kopplas till 
fjärrvärme. Ett vattenburet system kan sänka 
koldioxidutsläppen med upp till 70 procent. 
Modulerna är välisolerade, utrustade med 
ventilation som mäter koldioxidhalten och 
närvarostyrd belysning samt kan utrustas med 
solpaneler.

Nya modulsystemet C90 lanserat 
Cramo Adapteo lanserade med stor framgång   
modulsystemet C90. Denna energieffektiva 
lösning ger kunden viktiga fördelar när det gäller 
kostnadseffektivitet och miljöhänsyn.

Modulsystemet C90.

En av skandinaviens största mässor inom anläggnings- och byggutrustning anordnades den 6 till 10 maj strax utanför 
centrala Oslo. Cramo i Norge hade en area på 300 m2 och visade upp modulenheter inom byggnad och konstruktion. 
De miljömässiga styrkorna hos vår lösning var en viktig punkt för besökarna. 
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Sist men inte minst ...

Tack vare Cramo i Tyskland är gorillorna 
på Münchens zoo extremt nöjda med sina 
nya klätterträd. Det var viktigt att träden 
fixerades precis rätt i marken. 
En grävmaskin och hjullastare användes 
för att gräva tillräckligt djupa hål. 

De känsliga gorillorna fick inte utsättas 
för avgaser från maskinerna. Därför 
levererade Cramo en utsläppsfri 
grävmaskin och utrustade hjullastaren 
med ett specialutvecklat system för 
utsläppsrening. En smart lösning ur både 
miljöns och gorillornas synvinkel.
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Denna rapport har tagits fram med värdefull hjälp från TripleB.

OM CRAMO
Cramo är en fullservice-uthyrare av maskiner, utrustning och 
modulenheter till byggföretag, tillverkningsföretag och den 
offentliga sektorn.

Cramos målsättning är att vara en förebild inom uthyrning genom att 
erbjuda hållbara lösningar i teknisk framkant.

Cramo har 2 500 kunniga anställda och är verksamt på 15 marknader. 
Vi verkar under varumärket Cramo i Finland, Sverige, Norge, Danmark, 
Tyskland, Österrike, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, 
Slovakien och Ryssland (Kaliningrad). I Ryssland och Ukraina bedrivs 
verksamheten under varumärket Fortrent i form av ett joint venture med 50 
procents andel. Av alla anställda omfattas 59 procent av kollektivavtal.

Genom ett nätverk bestående av nästan 350 depåer levereras ett brett 
sortiment av hyrprodukter och tjänster beroende på lokal efterfrågan. Med 
över 220 000 utrustningsartiklar till uthyrning och över 150 000 kunder 
betjänar Cramo byggfirmor och tillverkare inom både offentlig och privat 
sektor.

Cramo är ett nordiskt mid-cap-företag inom industrisektorn och är listat på 
Helsingforsbörsen, Nasdaq Helsinki Ltd. Vårt huvudkontor ligger i Vantaa i 
Finland.

President & CEO: Leif Gustafsson
Styrelsens ordförande: Helene Biström

OM RAPPORTEN

Rapporten innehåller standarduppgifter i enlighet med riktlinjerna för 
hållbarhetsrapportering utfärdade av Global Reporting Initiative (GRI). Vi 
uppfyller den nya G4-generationen av rapporteringsriktlinjer från GRI.

I rapporten berörs hållbarhetsfrågor som är affärskritiska och viktiga 
för alla våra intressenter - kunder, anställda, aktieägare, affärspartners, 
tillsynsmyndigheter och lokalsamhällen.

Kontakt

Om du har frågor rörande denna hållbarhetsrapport 
ska du kontakta:

Anders Collman, Head of Corporate Communications & Sustainability 
E-post: anders.collman@cramo.com

Anders Collman,
Kommunikations- och
hållbarhetsdirektör
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CRAMO SVERIGE
Cramo Sverige tillhandahåller produkter och utvecklar tjänster som är energieffektiva och som bidrar till en säker 
arbetsmiljö. Vi har ansvar för hur vår egen verksamhet bedrivs, men vi har också ett ansvar att hjälpa våra kunder i deras 
hållbarhetssträvan. Som en aktör med omfattande verksamhet riktad till företag i byggbranschen kan vi påverka hur vårt 
samhälle byggs upp. Att hyra är hållbart. Det minskar behovet av att äga och leder till resurseffektivitet hos våra kunder. 
Genom att hyra från oss istället för att köpa in utrustning är våra kunder med och bidrar till en cirkulär ekonomi.

En kundrepresentant anställdes 
under 2015 med målet att förbättra 
Cramos kundrelationer.

FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET
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i samarbete med neXus 

Med kompletta säkerhetslösningar 
garanterar Cramo tryggare och 
säkrare byggarbetsplatser. 

NÖJDA KUNDER ÄR VÅRT FOKUS

Säkrare byggarbetsplatser
Cramo tar ansvar för säkrare byggarbetsplatser. Olycksfrekvensen på bygg-
arbetsplatserna är fortfarande allt för hög, säkerheten är därför en central fråga 
för Cramo. Genom uthyrning av kollektiva och personliga fallskyddsutrustningar, 
säkrare maskiner och säkerhetslösningar för byggarbetsplatsen, tar Cramo ett 
helhetsgrepp om säkerhetsarbetet. 

• För att öka säkerheten på självgående bomliftar utan stödben,  
eftermonteras nu klämskydd. Alla nya bomliftar vi investerar i  
beställs i detta utförande från fabrik.

• Målet är att i slutet av 2017 ha utrustat ca 80 % av självgående  
bomliftar med klämskydd.

• Cramo kan nu erbjuda elektronisk personalliggare med ID06-lösning.
• Under 2015 har vi investerat i fler stegar och arbetsbockar som  

är godkända enligt standarden Bra arbetsmiljöval. 
• Vårt uthyrningssortiment har under året utökats med hjärtstartare. 

Cramoskolan är ett svar på våra kunders behov av att systematiskt se över och 
stärka säkerheten. Att höja kunskapsnivån kring hur maskinerna ska användas på 
ett säkert och ergonomiskt sätt ger vinster på flera plan. Under året genomfördes 
775 utbildningar. 

Ökad energieffektivitet
Energieffektivitet och minskad klimatpåverkan är en annan nyckelfråga för 
våra kunder. Under året har vi fokuserat på att göra produktsortimentet än mer 
energieffektivt. 

Utbudet av nya LED BOJ-lampor har ökat med 20 procent. Dessa lampor kräver 
hälften så mycket energi som tidigare modeller. Under 2015 har Cramo även utökat 
antalet belysningsmaster med keramisk metallhalogen och genomfört tester av 
belysningsmaster med LED.

Cramo har under året utökat flottan av hetvattenvärmare med 10 procent. Dessa 
värmare drivs med hjälp av fjärrvärme istället för med diesel och gasol. Vi tar 
kontinuerligt in fler energieffektiva elvärmare. 

Satsning på en kundrepresentant
Vi vill överträffa våra kunders förväntningar och ge dem en bra dag på jobbet!

Under 2015 har Cramo därför anställt en kundrepresentant som har i uppgift 
att ta tillvara våra kunders synpunkter och utvärdera förbättringsförslag som 
kommer från dem. Detta är ett sätt för oss att ytterligare vårda och utveckla våra 
kundrelationer.

Vi tar ansvar 
Vi arbetar med våra produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt. Vi arbetar enligt 
de internationella ledningssystemen OHSAS 18001, ISO 14001 och ISO 9001. Under 
2015 genomfördes en recertifieringsrevision av dessa system med godkänt resultat. 
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Under 2015 nominerades Cramo till Visa vägen-priset.  

VI VILL ERBJUDA DEN BÄSTA ARBETSPLATSEN

Våra värderingar är grunden
Vi arbetar aktivt för att skapa en utvecklande och trygg 
arbetsplats, där våra värderingar och etiska riktlinjer 
genomsyrar den dagliga verksamheten. Vi vill vara en av 
Sveriges bästa arbetsplatser. För att ta ytterligare ett steg har 
vi under 2015 infört en ny unik arbetsmodell vid rekrytering 
av nya medarbetare, där Cramos grundläggande värderingar 
väger tungt.

Säkerhet
Säkerhet har högsta prioritet och vi kan konstatera att vårt 
systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) ger resultat. Vårt mål 
är att förebygga och helt kunna undvika arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro. 

Cramo i  Sverige har beslutat att arbeta med hälsa och 
säkerhet på en mer strategisk nivå och en del i detta är 
uppstarten av en arbetsgrupp för hälsa och säkerhet.

Cramo har under året arbetat med SRA:s (Swedish Rental 
Association) branschspecifika säkerhetskrav för bod- och 
moduletableringar. Det innebär att vi arbetar efter tydliga krav 
på att det exempelvis ska finnas säkra tillfartsleder till tak, 
hur arbete på hög höjd vid montering av takplåt ska ske och 

att all berörd personal och underentreprenörer ska utbildas i 
de nya branschkraven.  

Sedan 2012 har antalet inrapporterade olyckor* minskat från 
32 stycken till 7 stycken 2015, medan antalet inrapporterade 
tillbud ökar för varje år. Att även tillbuden rapporteras 
systematiskt är en förutsättning för att driva ett förebyggande 
arbete. 

Jämställdhet
Cramo har etablerat ett nätverk för kvinnliga 
depåmedarbetare och har som mål att under 2016 rekrytera 
minst 30 kvinnor. 

Vi är även stolta över att under 2015 ha nominerats till Visa 
vägen-priset som ett företag med lång tradition av att ge 
personer med funktionsnedsättning chansen till jobb.

* Antalet inrapporterade olyckor inkluderar såväl olyckor med minst 
en hel dags sjukfrånvaro som olyckor med mindre än en hel dags 
sjukfrånvaro.
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VI TAR MILJÖHÄNSYN GENOM HELA VÄRDEKEDJAN

Vi arbetar systematiskt för att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan. Prioriterade frågor är energi, transporter, avfall 
och kemiska produkter.

Energi
Huvudkontoret har flyttat till en miljösmart byggnad vars totala energianvändning väntas bli 40 procent lägre än i jämförbara hus. 
Fastigheten väntas exempelvis få en akviferlösning som kommer att innebära att den får egenproducerad värme och kyla. Huset 
har närvarostyrd ventilation och efter kontorstid dimras belysningen ned automatiskt. Det är en av Stockholms mest miljösmarta 
byggnader som har byggts för att motsvara LEED Platina.

Våra depåer genomför kontinuerligt energieffektiviserande åtgärder utifrån en energichecklista. Checklistan gås igenom och 
uppdateras årligen. Under 2016 kommer en energikartläggning att genomföras för att hitta nya områden för energieffektivisering.  

Klimatutsläpp, ton CO2

2014 2015

Cramo AB Cramo 
Adapteo

Cramo AB Cramo 
Adapteo

Direkt energianvändning

- företagsägda fordon 1434 101 1468 121

– värme 73 0 76 0

Inköpt energi

– elektricitet 0 182 0 166

– värme 582 0 564 0

Indirekt energianvändning

- tjänsteresor - - 302 34

- övriga källor - - 6122 -

Avfall och återvinning
2014 2015

Cramo AB Cramo 
Adapteo

Cramo AB Cramo 
Adapteo

Total avfallsvikt, ton 1137 247 1133 251

Varav:

– icke-farligt avfall 602 242 623 241

– farligt avfall 535 5 510 10

Hanteringsmetod, %

- återvinning 54% 80% 52% 86%

- avfall till deponi 7% 20% 8% 14%

- förbränning 39% 0% 34% 0%

- övrigt/ospecificerat 0% 0% 6% 0%

Transporter
I Cramos uthyrningstjänster erbjuds 
transporter av maskiner och 
utrustning till kunden. Dessutom 
sker transporter mellan depåer och i 
samband med service. Under året har 
vi tagit fram en ny avtalsmall för inköp 
av transporter. När nya transportavtal 
tecknas ställs numera tydliga krav 
angående arbetsmiljö, trafiksäkerhet 
och miljö. 

Avfall
Cramo har ett nära, systematiskt 
samarbete med anlitad 
avfallsentreprenör. Avfallsstatistiken 
följs upp kvartalsvis och där 
försämringar skett sker riktade 
åtgärder. Nyckeltalen som mäts är 
andelen deponi samt andelen blandat 
avfall.

Vi genomför med hjälp av 
avfallsentreprenören varje år ett antal 
besök hos de depåer som har sämre 
avfallsnyckeltal. Åtgärder har även 
genomförts på central nivå.

Trots en stor omsättningsökning 
under året har totala mängden avfall 
minskat något. Orsaken är minskade 
mängder blandat avfall samt 
kontorspapper. 
Elektronisk signering av 
hyreskontrakt har införts vilket 
minskar mängden kontorspapper.

Kemiska produkter
Under året har vi genomfört möten 
med flera av våra leverantörer för 
att se över möjligheten att byta ut en 
del av de kemiska produkterna mot 
produkter som fyller samma funktion 
men som har mindre påverkan på 
miljön och medarbetaren. Vi har även 
inventerat behovet av spillberedskap 
vid depåerna. På så sätt har vi 
möjlighet förebygga läckage till mark 
och vatten.
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VI TAR ETT SAMHÄLLSANSVAR

Cramo har under flera år bidragit till SOS Barnbyar. 
I början av hösten startade Cramo på de svenska 
medarbetarnas initiativ en insamling till förmån för SOS 
Barnbyars katastroffond för flyktingkrisen. När insamlingen 
avslutades den 31 oktober hade våra medarbetare satt in 
170 865 kronor till insamlingen, en summa som dubblerades 
av Cramo. Tack vare detta och andra initiativ har Cramos 
svenska verksamhet, utöver det årliga finansiella stödet från 
koncernen, under året bidragit med totalt 591 730 kronor till 
SOS Barnbyar, något som vi är stolta över.

Miljöanpassade flyttbara lokaler
Cramo Adapteo ger våra kunder mer lokaler och 
fräscha, funktionella rum att trivas i. 
Som Sveriges ledande modulleverantör tar vi ett 
aktivt ansvar för att utveckla och erbjuda våra kunder 
energieffektiva och miljöanpassade produkter och 
tjänster. 

Cramo Adapteos energieffektiva Gröna moduler 
bidrar till väsentligt minskad energikonsumtion. 
Med Gröna moduler, uppvärmda med fjärrvärme, 
kan koldioxidbelastningen minska med upp till 70 
procent under ett år jämfört med moduler som 
värms med direktverkande el. Cramo Adapteo driver 
ett systematiskt miljöarbete. Vår moduluthyrning 
är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. För att 
ytterligare stärka miljöarbetet klimatkompenserar vi 
för våra transporter av moduler, material och för våra 
affärsresor.

C90 – nästa generation flyttbara lokaler 
Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för 
att ta fram nya och mer effektiva produkter och 
lösningar. Det senaste resultatet är modulsystemet 
C90. När vi utvecklade C90 var tre områden i fokus; 
hållbarhet, säkerhet och inomhusmiljö. Varje 
aspekt i livscykeln har beaktats vid utvecklingen, 
inklusive valet av material, konstruktion, produktion, 
transporter, avfallshantering och montering på plats. 
Cirka 67 % av C90 består av trä eller trämaterial. 
Trä används för ramen (limbalkar), golv (balkar) 
och i väggarna (tvärbjälkar). Fasaden är gjord av 
stenmaterial och isoleringen består av stenull – alla 
naturliga material. C90 är den första trämodulen 
som möter och överträffar nya energikraven i EU-
direktiven om byggnaders energiprestanda (2002/91/
EC, 2009/125/EC, 2009/125/EC). C90 är extremt 
energieffektiv och använder bara 50 kWh/m²/år för 
uppvärmning i nordiska klimatzoner. Den har lägre 

CRAMO ADAPTEO

energiförbrukning än många permanenta hus i norra 
Europa och 50 % mindre än de flesta moduler på 
marknaden. C90 är designad för att kunna utrustas 
med vattenburna värmesystem och flera olika 
energikällor är möjliga, såsom värmepump, solfångare 
eller fjärrvärme. Ventilationssystemet har ett effektivt 
värmeväxlingssystem, med en värmeåtervinning på 82 
%. Fönstren ger mycket låga u-värden (0,78 W/m²K) 
tack vare argon-fyllda glas konstruktionen. Slutligen 
har C90 rörelsedetekterad LED-belysning med lång 
livslängd och minimal energiförbrukning.

En av Sveriges bästa arbetsplatser
Cramo Adapteo är för tredje gången utsedd till en av 
Sveriges bästa arbetsplatser. Utmärkelsen Sveriges 
bästa arbetsplats delas ut av företaget Great Place 
to Work som under 25 år forskat, utvecklat och 
uppmärksammat riktigt bra arbetsplatser. 

Modulserie C90
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G4-20 Aspektbegränsningar inom organisationen 19
G4-21 Aspektbegränsningar utanför organisationen  19
G4-22 Förklaring av effekterna av eventuell omformulering av  Ingen omformulering
           information tillhandahållen i tidigare rapporter  
G4-23 Betydande ändringar gällande omfattning, begränsningar,  Inga ändringar
           mätmetoder

Intressentengagemang

G4-24 Lista över intressenter  17
G4-25 Grund för identifikation och urval av intressenter 17
G4-26 Intressentengagemang   6
G4-27 Huvudfrågor för intressenter 13–15

Rapportprofil

G4-28 Rapportperiod  1 januari–31 december 2015
G4-29 Datum för senast utgivna rapport  31 december 2015
G4-30 Rapporteringscykel Kalenderår
G4-31 Kontakt 17
G4-32 Rapporten uppfyller GRI G4 Core  17
G4-33 Försäkran  Ingen försäkran

Bolagsstyrning

G4-34 Bolagsstyrningsstruktur 17, årsrapport

Etik och integritet

G4-56 Etiskt ramverk 5 
G4-58 Visselblåsartjänst 5

GRI-INDIKATORER
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Specifika standarduppgifter

Materiell aspekt Indikator Sida

DMA*  4
 
Ekonomiska

Ekonomiskt resultat G4-EC1  Årsrapport
 Direkt ekonomiskt värde

Ekonomiska effekter G4-EC7
 Effekter på infrastrukturinvesteringar och  13–15
 understödda tjänster 

 G4-EC8 13–15
 Indirekt ekonomisk effekt

Miljömässiga

Energi G4-EN7 14–15
 Energireduktion i tjänster

Utsläpp G4-EN15 9
 Direkta GHG (Scope 1)
 
 G4-EN16 9
 Indirekta GHG (Scope 2)

 G4-EN17 9 
 Indirekta GHG (Scope 3) 

Spill och avfall G4-EN23 10
 Avfallsvikt  

Arbetskraftspraxis och skäligt arbete 

Företagshälsa och säkerhet G4-LA6  7
 Skador

Fortbildning och utbildning G4-LA9 6 
 Genomsnittligt antal timmar fortbildning

 G4-LA10  6
 Program för kompetenshantering

 G4-LA11  6
 Prestationsutvärderingar

Mångfald och lika möjligheter G4-LA12  8
 Styrelsens sammansättning
 och koncernledning

Mänskliga rättigheter
Icke-diskriminering G4-HR3  Inga rättsprocesser
 Rättprocesser rörande diskriminering 
Samhälle
Anti-korruption G4-SO5  Inga rättsprocesser
 Anmälda anti-korruptionsfall  

*Disclosures on Management Approach, d.v.s. hur Cramo hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter i förhållande till materiella aspekter.
   



24 CRAMO • HÅLLBARHETSRAPPORT 2015FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET.

KONCERNENS HUVUDKONTOR
Cramo Oyj
Kalliosolantie 2
FI-01740 Vantaa
Finland
www.cramo.com

Tryckt i mars 2016.




