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Om Presto Brandsäkerhet AB
Presto Brandsäkerhet AB grundades 1959 och är Nordens ledande aktör inom 
brandsäkerhet. Genom helhetslösningar, utbildningar och abonnemangstjänster 
skapar vi brandsäkra miljöer för små och stora företag i hela Norden. 

Varje år besöker vi 60 000 kunder, utbildar 40 000 deltagare och återvinner 
100 000 brandsläckare vid vår anläggning i Katrineholm. Det är så vi skapar 
ett tryggt, modernt och hållbart brandskydd. 

Innehåll
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Varför är hållbarhet viktigt för Presto?
Hållbarhetsfrågan är viktig för alla företag idag och vi får tydliga signaler från kunder, 
medarbetare och myndigheter att det förväntas av oss att ta vårt samhällsansvar och göra 
gott. För Presto blir hållbarhetsfrågor extra viktiga då vår verksamhet bygger på att skapa 
trygga miljöer och skydda människor, samhället och inte minst miljön från risker. För oss blir 
det därför naturligt att i största möjliga mån säkerställa att vi inte orsakar skador i form av 
exempelvis utsläpp av skadliga ämnen eller hög koldioxidbelastning.

Hur ser du på Prestos roll i omställningen till ett hållbart samhälle?
Här tycker jag att Presto har en viktig roll att spela. Företag som nyttjar transportmedel, 
tillverkar produkter och importerar varor måste vara medvetna om den effekt det har på 
miljön och samhället. Genom att ställa om vår verksamhet till att bli grönare, med lägre 
utsläpp och ett mer cirkulärt tänk, gör vi vårt på den omställningsresa som världen färdas 
längst just nu. Alla måste bidra – civilsamhället, privat- och offentlig sektor. Det är en 
förutsättning för att åstadkomma förändring.

Vilka utmaningar och ambitioner ser du framåt i hållbarhetsarbetet?
En viktig del för Presto är att få klarhet över våra koldioxidutsläpp och att agera för att 
minska dem. Det arbetar vi med på flera fronter, både genom kartläggning och översyn av 
vårt hållbara kunderbjudande. Jag ser att det finns mycket att göra genom digitalisering, 
cirkulära produkter och optimering av våra rutter i serviceverksamheten.

En mycket viktig fråga är också PFAS-debatten där vår bransch är en av de stora 
utsläpparna. Våra ambitioner är tydliga vilket vi exempelvis kommunicerat via en debatt- 
artikel i Aktuell Hållbarhet och i vår kampanj om vattensläckare. Vi har för avsikt att 
fortsatt leda och driva transformationen mot giftfria släckare.

Hur säkerställer vi att vi lever som vi lär?
Det handlar om tydlighet, kommunikation och ett inkluderande arbetssätt. Vi är tydliga med 
vårt ställningstagande i hållbarhetsfrågan genom bl.a. mål, policys och rutiner som alla på 
Presto både förväntas känna till och bidra till att efterleva. Genom att koppla ihop hållbar-
hetsarbetet med vår värdegrund visar vi att det är en naturlig fråga för alla inom företaget.

Vi vill inspirera alla medarbetare till att agera hållbart i vardagliga beslut, med allt från att 
rekommendera miljöanpassade släckare och att minska bilkörningen till att tänka på att 
använda dubbelsidiga utskrifter och sortera avfall korrekt. Förverkligandet av hållbarhets-
arbetet sker i de vardagliga besluten bland våra kompetenta medarbetare; våra tekniker, 
konsulter och säljare som representerar Presto – varje dag. 

Våra drivna chefer stöttar i arbetet genom att förmedla riktning, bryta ner och följa upp 
resultat av målarbetet, med syfte att röra oss framåt. Vi är också noga med att koppla  
hållbarhetsfrågorna till affärsnytta, vilket ger frågorna tyngd och visar att vi jobbar med 
det som är av störst relevans för Presto.

Filip Bjurström, 
VD och koncernchef

VD har ordet
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Ökad återvinningsgrad av vätskesläckare och pågående arbete för att 
uppnå bättre förutsättningar för ett cirkulärt flöde för våra släckare.

Vi har startat upp en återvinnings-/återbruksprocess för pulversläckare.

Vi har återlanserat produkten vattensläckare och klargjort 
vårt ställningstagande i frågan om utfasning av PFAS.

Vi har genomfört en livscykelanalys på handbrandsläckare 
för att bygga en bra besluts- och kommunikationsgrund 
inför kommande år.

Vi har förstärkt vår interna process för personal, 
säkerhet och hälsa genom förbättrat stöd och stort 
fokus på trivsel, samverkan och 
värdegrund.

Prestos ambition är att ta taktpinnen i branschen med riktning mot ett hållbarare 
brandskydd. Vi arbetar aktivt med flera utvecklingsområden som går att läsa mer 
om i denna rapport, men för att nämna de stora kliven har vi sammanfattat fem 
viktiga framsteg under 2020:

Vår hållbarhetsresa 2020

Vi har stakat ut en långsiktig plan för vårt hållbarhets- 
arbete och ställer nu in siktet på ett starkt 2021, med 
fortsatt fokus på giftfritt brandskydd och en hållbar 
och cirkulär släckartillverkning. Samtidigt som vi 
intensifierar arbetet för ett CO2-effektivt 
brandskyddserbjudande.
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Till höger: De 17 Globala hållberhetsmålen är en viktig 
utgångspunkt för Prestos hållbarhetsresa. Läs om vilka 
av de golobala hållbarhetsmålen som Presto prioriterat 
på sid 12 och framåt.
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Prestos styrelse och koncernledning bär det övergripande ansvaret för takt och 
riktning i hållbarhetsarbetet, men arbetet är också resurssatt att styras och 
samordnas av företagets hållbarhets- och kvalitetschef.

Prestos affärs- och styrmodell bygger på decentraliserad organisation med 
gemensamma arbetssätt, metoder, rutiner och policyer. Utifrån detta arbetssätt 
har respektive operativ chef ett stort ansvar i vår färdplan mot hållbarhet likväl 
som varje medarbetare har ett stort ansvar att sprida Prestos hållbarhetsbudskap, 
kommunicera viktiga riktlinjer och säkerställa efterlevnad av gemensamma 
arbetssätt och mål. 

Hållbarhetsarbetet är integrerat i Prestos verksamhetsstyrning som baseras på 
vårt kvalitets- och miljöcertifierade verksamhetssystem (certifiering enligt ISO 
14001 och 9001) samt på grunderna kring systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Våra fokusområden och beslut gällande projekt och mål inom området har bäring 
på FN:s globala hållbarhetsmål samt dialog med företagets intressenter, omvärlds-
bevakning och konstaterade av relevanta möjligheter och risker inom hållbarhet 
för Presto och branschen.

Våra policys och riktlinjer i form av hållbarhets- och kvalitetspolicy, arbetsmiljö- 
policy, etiska riktlinjer och uppförandekod är viktiga styrmedel i det löpande 
arbetet och finns att läsa mer om i denna redovisning samt på presto.se/hallbarhet. 
Vår uppförandekod samt sociala och etiska policy har bäring på UN Global 
Compacts 10 principer och vi har klargjort att både vi och våra leverantörer som 
minimikrav ska följa den nationella lagstiftningen i de länder där verksamhet 
bedrivs, samt att kartellbildning, bestickning, korruption, utpressning eller någon 
annan typ av oetiskt agerande aldrig ska tillåtas eller accepteras.

Vår hållbarhetsresa är ett lagarbete där varje enskild medarbetare på Presto 
spelar en stor och viktig roll för vår utveckling.

Vår hållbarhetsstyrning

Tillsammans mot ett hållbart brandskydd.

Under 2020 fick all vår personal tilldelat ett utbildningspaket om Prestos hållbarhetsresa 
och majoriteten av personalstyrkan utbildades också i våra vägval för ett giftfritt brandskydd 
och ett cirkulärt tillverkningsflöde.

 Vatten är bättre än skum och retursystem för släckare.

 Vi utbildar all ny personal inkl. våra förvärv i Prestos hållbarhetsarbete.

 ”Med informationsinsatser och diskussionstillfällen skapar vi delaktighet och en 
 gemensam riktning. För att lyckas nå våra högt uppsatta mål krävs att vi alla vet 
 hur vi kan bidra och vilken nytta arbetet skapar, för kunden, för medarbetaren, 
 för Presto och för samhället.”
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Vår hållbarhetsstrategi

Så här ser vi på kvalitet, miljö och socialt ansvar
Presto Brandsäkerhet ska vara helhetspartner för produkter, tjänster och utbildning 
inom brandsäkerhet. Vår vision ”Alltid säker – Ingen och inget ska skadas av brand 
eller olycka” syftar till att steg för steg bidra till ett tryggare samhälle genom att 
hjälpa till att skydda vår omgivning och stötta i förebyggande arbete. 

För att åstadkomma detta lägger vi stor vikt vid att hålla en hög produkt- och 
tjänstekvalitet samt att prioritera åtgärder som avser säkerhets-, kvalitets- 
och hållbarhetsförbättringar av vår verksamhet.  

Våra värderingar styr oss framåt
Vår ambition är att vara Affärsmässiga och bedriva ett målstyrt hållbarhets- och 
kvalitetsarbete som kan anses ansvarsfullt utifrån vår storlek, vår bransch samt 
globala mål och riktlinjer. Därför lägger vi stort fokus på ett måldrivet arbete med 
prioriteringar utifrån var vi anser oss skapa störst nytta.

Vi vill upplevas som drivande och vi är inte rädda för att ta ledartröjan i syfte att 
leda branschens utveckling och agera föredöme.

Vår hållbarhets- och kvalitetspolicy har bäring på våra värderingar. De finns med oss 
i allt vi gör. Läs gärna policyn i sin helhet på presto.se/hallbarhet/.

 
Det är vi skyldiga våra kunder och vår omvärld 
Allt vi gör syftar till en tryggare och säkrare vardag för våra kunder – idag och i 
imorgon. 

För oss är det viktigt att betona att vår vision ”Alltid säker – ingen och inget ska 
skadas av brand eller olycka” gäller nu och för framtiden. Därför anser vi på Presto 
att det är självklart att förebygga att de lösningar vi nu erbjuder ska skapa risker och 
utmaningar för framtida generationer eller skapa andra problem eller riskområden:

Att släcka elden med giftigt skum är att släcka bort en risk men samtidigt ’elda på 
andra’. Vi vill lyckas släcka elden utan att onödiga risker för miljö- och hälsa uppstår.”

Produkter som finns för att rädda liv, hälsa och ekonomiska värden får inte samtidigt 
utmana dessa värden. Det är anledningar till att vi arbetar hårt med att minska håll-
barhetspåverkan från våra produkter med att fasa ut erkänt skadliga ämnen ur vårt 
produktsortiment. 

Läs mer om detta under våra fokusområden; Giftfritt brandskydd och Marknadens 
grönaste utbud.

Principer i vårt hållbarhetsarbete
Arbetet med att anpassa ett företag till att bli mer hållbart, nu och i framtiden, 
är en omfattande resa. Vi vet att vi inte kan göra allt samtidigt och tycker därför 
att det är viktigt att vi på Presto fokuserar på de beslut som skapar mest 
hållbarhetsnytta.

För att hjälpa oss att faktiskt leva utifrån detta har vi tagit fram Hållbarhets- 
principer som en vägvisare i våra val. De är tillämpbara för alla medarbetare på 
Presto i stora likväl som små beslut. 

TransparensAnsvarighet

Drivande – ledande positionering

Beslutsfattande utifrån 
”Tripple bottom line”

Ekonomi

Socialt

Miljö
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Presto och de Globala målen

Med de Globala Hållbarhetsmålen fick världen år 2015 äntligen en sammanhållen 
road-map mot en hållbar och bättre framtid. En viktig fråga i arbetet med att bryta 
ner och agera på dessa globala åtaganden är; ”Vem behöver göra vad?” Samtidigt 
som tiden tickar och vi måste agera, NU. 

Liksom många andra företag har vi på Presto valt att analysera de Globala 
hållbarhetsmålen och har identifierat de områden på delmålsnivå där just vi anser 
oss ha störst påverkan. För dessa målområden känner vi ett ansvar att bidra.

Relevanta hållbarhetsfrågor utifrån hållbarhetskontext.

Daniel Friberg, Marknadschef:

Kund- och marknadsperspektiv.
För Presto är hållbarhet extra viktigt då hela vår verksamhet bygger på att skapa 
trygga miljöer och skydda människor, samhället och inte minst vår miljö från risker. 
Just nu jobbar vi med över 30 000 unika kunder runt om i Norden. Varje år utbildar 
vi runt 40 000 personer i brand och risk och upp emot 100 000 brandsläckare 
återvinns vid vår anläggning i Katrineholm. Att kunderna stannar kvar och att vi 
ständigt fyller på med nya samarbeten är ett kvitto på att marknaden gillar det 
vi gör.

Emelie Arkad, Hållbarhets- och kvalitetschef:

Intern undersökning och Prestos ansvarstagande.
Vi arbetade systematiskt med att identifiera de mest väsentliga hålbarhets- 
aspekterna i Prestos verksamhet genom att titta på vilka aktiviteter med 
hållbarhetspåverkan som varje avdelning i vår verksamhet utför direkt eller 
indirekt och bedömde om påverkan är hög eller låg samt positiv eller negativ.

I nästa steg valde vi lägga två ”filter” på aspekterna;

– globala mål och riktlinjer i form av SDG’s (de globala hållbarhetsmålen), 
 UN Global Compacts principer och de planetära gränserna, samt

– intressenternas prioriteringar av dessa frågor.

För interna intressenter valde vi att bjuda in alla medarbetare att prioritera vilka 
av de hållbarhetsfrågor vi identifierat som viktiga som de personligen ansåg att 
Presto bör arbeta med för att ”upplevas ta sitt ansvar” och för att dem som 
medarbetare skulle känna sig stolta över Presto som arbetsgivare. Engagemanget 
var tydligt högt i form av hög svarsfrekvens och den input vi fick var väldigt 
värdefull för att veta att våra prioriteringar har stöd i organisationen.Hur gjorde vi urvalet av dessa områden?

Urvalet av områden gjordes utifrån en väsentlighetsanalys som byggde på omvärlds-
bevakning, konstaterade av relevanta möjligheter och risker inom hållbarhet för 
Presto och branschen samt på dialog med företagets intressenter. För oss var det 
viktigt att få en balans mellan externa intressenters inspel och en intern intressent- 
analys där alla medarbetare på Presto fick tycka till om vilka frågor Presto bör 
arbeta med för att ta sitt ansvar och bygga intern stolthet.

Prestos marknadschef och hållbarhets- och kvalitetschef berättar mer.
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FN-mål 3.8 – Tillgänglig sjukvård för alla.
I ett hållbart samhälle har alla rätt till snabb och trygg sjukvård. I 
detta kan civilsamhället och näringslivet bidra genom att tillhanda 
kompetens och utrustning samt genom att främja medmänsklighet 
och civilkurage. Presto bidrar till denna utveckling på flera sätt; ge-
nom att tillhandahålla första hjälpen-utrustning och hjärtstartare, 
men främst genom kunskapshöjande insatser i form av utbildning 
och konsultation för att kunna och våga rädda liv. Här bidrar den 
verksamhet vi bedriver varje dag, #varje timme.

FN-mål 11.6 – Minska städernas 
miljöpåverkan.
En viktig nyckelfråga i ett hållbart samhälle är att värna resurseffektivitet 
och att ta tillvara befintliga resurser. Presto bidrar till detta genom att 
skydda byggnader, fordon och utrustning mot förstörelse genom brand, 
vilket också besparar människa och miljön exponering för skadliga ut-
släpp till luft och vatten. Med teknikutvecklingen ökar bl a elektrifiering 
och batteridrift, vilket innebär nya risker och ställer ökade krav på brand-
skyddet. Dessa utmaningar kan och vill vi bidra till att möta på bästa 
sätt. Det gör vi genom att varje dag bidra till att brandsäkra Sverige och 
Norden, samt genom utveckling av produkter som bl a vår litiumbrand-
släckare och litiumbrandpost.

FN-mål 6.1 – Säkert dricksvatten för alla och 
6.4 – Effektivisera vattenanvändningen och 
säker vattenförsörjning.
Vi vill påstå att en säker vattenförsörjning inte är en så självklar 
fråga som den historiskt ansetts. Vattenbrist blir vanligare och 
provtagning av våra vatten visar att de innehåller rester av kemiska 
ämnen som spridits från samhället. En sådan grupp av ämnen är 
PFAS, vilka vi i brandskyddsbranschen länge använt i brandskum. 
Fortsatta utsläpp av dessa ämnen hotar vår långsiktiga tillgång till 
rent vatten och riskerar redan nu att bidra till negativa effekter på 
miljön och människors hälsa. På Presto vill vi motverka denna 
negativa trend. 

Läs mer på sid 16 – Giftfritt brandskydd.

FN-mål 8.8 – Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja säker arbetsmiljö för alla.
En givet viktig fråga för alla arbetsgivare är att skapa en trygg och 
utvecklande arbetsplats för sina medarbetare. 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och i vårt arbete med 
att sprida kunskaper och lösningar för att ”Ingen och inget ska 
skadas av brand och olycka” går givetvis våra medarbetares säker-
het först.

Samma höga fokus på säkerhet som vi själva har vill vi även se 
hos våra leverantörer. Genom vår uppförandekod för leverantörer 
och vår leverantörsbedömningsmetodik ställer vi arbetsmiljö- och 
arbetsrättsliga krav på våra leverantörer.

Läs mer på sid 26 – Sociala förhållanden och personal.

FN-mål 12.2, 12.4, 12.5 och 8.4 – Hållbar förvaltning 
och användning av naturresurser.
Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Minska mängden avfall 
markant. Förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion.

Som tillverkare av produkter är detta mycket viktiga ambitioner och sam-
hällstrender. Presto är övertygade om att det förväntas av oss att vi tänker 
till och bidrar till ett hållbart resursutnyttjande genom utveckling mot mer 
cirkulära processer. 

Vi arbetar aktivt med projektet ”Den gröna släckarfabriken”, som innefattar 
bl a ökad återanvändning av släckare, säker kemikaliehantering, minimering 
av avfall och strävan om en produktion med lägsta möjliga kemikalieinnehåll. 

Vi erbjuder att ta ett helhetsansvar för våra produkter, genom att följa 
produkterna under deras livstid; vi utför service, vi utför verkstadsgenom-
gång/omladdning och vi tar tillbaka släckare när de är i slutet av sin 
tekniska livstid. 

Läs mer på sid 22 – Den gröna släckarfabriken.

FN-mål 10 – Bekämpa klimatförändringarna.
Klimatförändringarna är en av vår världs största ödesfrågor och vi anser 
att alla har ett ansvar att bidra. I vår kundnära och därmed geografiskt 
spridda verksamhet utförs transporter och vi reser mycket i våra service- 
åtaganden. Därtill sker frakter vid import och inköp och vi nyttjar 
växthusverkande gaser i brandsläckningssyfte. Genom ruttplanering, 
distanskommunikation och ansvarsfullt hanterande av släckgaser, vidtar 
vi aktiva åtgärder för att minimera vårt klimatavtryck. Här har vi fort-
satt mycket att göra och vi vill ständigt bli bättre.

Läs mer på sid 25 – Klimatavtryck och färdplan. 
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Övergripande fokusområden och långsiktiga mål:
 Giftfritt brandskydd, Miljöanpassa vårt produktutbud.

 Agera som branschens hållbaraste alternativ för kunder och medarbetare.

 Steg för steg arbeta mot att bli ”den gröna släckarfabriken”.

 Minska vårt klimatavtryck i takt med Parisavtalet. 

17
17

CO2-utsläppen från våra resor
• ”Reseintensiv” affärsmodell.

Giftiga PFAS-ämnen i ”skumsläckare” som blir kvar i flera år även 
efter utfasning i tillverkningsled.

Ursprungligen linjär prägel på tillverkningsflödet, bristfälligt 
resursutnyttjande:
• CO2-släckare: Återvinner behållarna ca 2 ggr (30 års livslängd) men 
 har ingen avsättning för återvunnen CO2.

• Pulversläckare: Lågt intresse för pulver som resurs, men råvaran 
 innehåller värdefulla bristämnen.

• ”Skumsläckare”: Återvinner behållare och andra komponenter, men 
 alla släckare kommer inte åter till Presto. Stora volymer släckvätska 
 som idag inte går att återbruka eller återvinna.

Att utmana nuvarande modell med kundägda produkter, som hämmar 
möjligheterna till ett cirkulärt system.

Att uppmärksamma samhället och våra kunder om brandskyddets 
miljöbelastning och hållbara möjligheter.

Våra hållbarhetsutmaningar

4
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17

Vi har under 2020 definierat de största hållbarhetsutmaningarna på Presto som 
också innefattar risker för negativ miljöbelastning som vi vill motverka. Vi hanterar 
dessa risker genom att för varje utmaning säkerställa att vi arbetar med förbätt-
ringsområden genom våra fokusområden och vårt målarbete.
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Vår långsiktiga hållbarhetsresa 

2020 – Det giftfria brandskyddet och koll på nuläget
 Miljöcertifiering.

 Presto tar täten mot ”ett giftfritt brandskydd” med kampanjen 
 ”vatten är bättre än skum”.

 Livscykelanalys (LCA) av våra handbrandsläckare.

 Påbörjar CO2-kartläggning.

 Vi påbörjar resan mot ”den gröna släckarfabriken” med återvunna släckare 
 och ett cirkulärt fokus.

2021 – Det cirkulära året
 Fokus på digitalisering och tjänstefiering.

 Fortsatt lansering av giftfria släckaralternativ och kamp mot PFAS. 
 En del i cirkulärt tillverkningsflöde, som inte får innehålla gifter.

 Produktoptimering utifrån LCA.

 Fokus; klimatsmart tjänsteutförande – minska CO2 från resor med 
 förnybara drivmedel och eldrift.

 Vi lanserar tjänsten en hyresmodell där kunden främjar att vi kan 
 återvinna produkten.

 CO2-kartläggning enligt GHG-protokollet (Scope 1, 2 och ev.3).

2022 – Minskat utsläpp
 Fortsatt digitalisering och tjänstefiering.

 Vi har minskat våra utsläpp från resor markant jämfört med 2020.

2025 – Det koldioxidneutrala brandskyddet
 Vi lanserar; ”Det koldioxidneutrala brandskyddet” som inkl helt återvunna 
 släckare, hyresmodell, digital övervakning och fokus på Presto som partner 
 och kunden som ”den kompetenta ägaren av det egna brandskyddet”.

 Vi är klara med grundbultarna i ”den gröna släckarfabriken”, innefattar 
 bl a återvinning av CO2.

2030 – Presto blir CO2-neutrala inom verksamheten
 Presto uppnår koldioxidneutralitet inom den egna verksamheten 
 (Scope 1 i GHG Protocol)

 Vi har minskat våra resor till ett minimum och klimatkompenserar 
 för resterande.

2040 – Presto CO2-neutralt
 Presto uppnår total koldioxidneutralitet (Scope 1, 2, 3 i GHG Protocol).

 Vi har minskat utsläppen från hela vår verksamhet till ett minimum och 
 klimatkompenserar för resterande.
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Miljöanpassat produktutbud 
– ett giftfritt brandskydd
Vatten är bättre än skum.
 Under flera år har vi bevittnat hur larmrapporter avlöst varandra gällande så 
kallade PFAS-ämnen, bland myndigheter, erkända miljöorganisationer och experter. 
Vi har också sett andra branscher, främst textilindustrin, agera kraftfullt på att 
fasa ut dessa ämnen ur sina sortiment, med stora framgångar.

PFAS (högfluorerade ämnen) är samlingsnamnet på en stor grupp kemikalier, 
över 4 700 ämnen. I brandskyddsbranschen används dessa ämnen för att de har 
en filmbildande effekt som gör att skummet lägger sig som en hinna över en 
brinnande vätska och kväver branden. Men de har också en god förmåga att 
tränga ner i materialet. 

Ett stort problem är att de även tränger ner lätt i mark och förorenar jordar samt 
når våra grundvatten. Brandskum misstänks vara en av huvudorsakerna till de 
föroreningar i dricksvatten som lett till att brunnar och vattenverk i flera svenska 
kommuner tagits ur bruk de senaste åren. De förhöjda halterna har bestått av bl.a. 
PFOS och PFOA, två av de värsta PFAS-ämnen vi känner till idag.

Både PFOS och PFOA är reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande. 
De är även reglerade med förbud och begränsningar i EU-lagstiftningen. Man vet 
inte lika mycket om alla PFAS-ämnen som man gör om bl a PFOS, men kunskapen 
byggs på över tid och studier visar att mycket små mängder PFAS kan ge tydliga 
skador på reproduktionsförmåga, cellfunktioner och hormonsystem. Mycket tyder 
på att många är extremt svårnedbrytbara och nästan inte bryts ned alls. 

Värt att notera är att PFAS också används frekvent i en mängd andra branscher, 
bland annat som ytbehandling för kläder, skor, matförpackningar, stekpannor och 
i skidvalla, för sina vatten-och smutsavstötande egenskaper. Men inom vissa 
andra branscher agerade man också mer kraftfullt och tidigare och vi ser vissa 
goda exempel. Exempelvis har IKEA berättat att de började fasa ut högfluorerade 
kemikalier redan 2009, och sedan 2016 är alla högfluorerade kemikalier förbjudna 
i deras textilier. Bland kedjor som tillverkar och säljer outdoor-kläder liksom inom 
livsmedelsindustrin finns också berömvärda exempel på insatser för att minimera 
användning och spridning av dessa PFAS-ämnen. 

Även inom räddningstjänsten har man agerat och MSB har tillsammans med 
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket tagit fram ett underlag med riktlinjer 
för hur räddningstjänsten bör använda fluortensidinnehållande skum. Nu måste 
även vi på brandsläckar- och släcksystemssidan lyfta oss från tafatta försök till 
mer verkstad. 

På den resan har Presto börjat målmedvetet och de viktigaste stegen är vår vatten- 
släckare, pågående produktutveckling, vår omvärldsbevakning och informations- 
insatser via alla våra tekniker som fått utbildning i grunden till vårt beslut och viktiga 
argument för ett kundanpassat och giftfritt brandskydd.

Ett viktigt steg i rätt riktning är att vi i branschen slutar att föreskriva högsta möjliga 
släckkapacitet utan hänsyn till risknivå/vad som ska skyddas med miljö- och hälso- 
risker som följd. Den förändringen inledde branschen under 2020, via branschfören-
ingen Svebra och vår avsikt är att fortsätta driva denna linje för kundens och samhäl-
lets skull. Vi vill ge kunden ett anpassat och hållbart brandskydd.

På Presto följer vi noga den kunskaps- och regelutveckling som sker kring dessa 
ämnen inom Sverige och EU. Under kommande år kommer vi att få se fler regleringar 
av PFAS inom EUs REACH-regelverk och vi ser ingen anledning att vänta ut detta.  
På Presto ser vi det som ett mycket viktigt uppdrag och ansvar för oss att göra vårt 
yttersta för att bidra till att minska och så småningom stoppa spridningen av dessa 
gifter redan nu.

 Vi har återlanserat produkten vattensläckare och klargjort vårt 
 ställningstagande i frågan om utfasning av PFAS.

Prestos definition av en miljöanpassad 
vätskesläckare är:
En släckare innehållande släckvätska som inte har ett känt innehåll av 
miljö- och hälsoskadliga ämnen och som uppfyller följande kriterier:

• Fri från fluortensider (PFAS).

• Vätskeblandningen är kontrollerad avseende biologisk nedbrytbarhet enligt 
 OECD:s riktlinjer, testmetod 302B.

• Ingår i ett retursystem för återanvändning och återvinning av släckarbehållare 
 och komponenter.

Våra mål:
• Att i lämpliga ”kontorsmiljöer” installera 50 % vattensläckare t o m 2022.

• 90 % av vår försäljning vätske-/skumsläckare ska utgöras av miljöanpassade 
 alternativ 2022.

Utfall 2020:
4,79 % av våra sålda vätskesläckare utgörs 
av våra miljöanpassade alternativ.

4,79 %
21
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”Den Gröna släckarabriken är ett av Prestos ”hjärteprojekt”. Det bygger på 
att vi identifierat viktiga utmaningar och möjligheter för oss att bli en så 
hållbar fabrik som möjligt, där vi tar ett produktansvar som vi kan vara riktigt 
stolta över hela vägen.  

Några viktiga områden i detta arbete:
 Livscykelanalys på våra släckare

 Designa produkter smarta och giftfria för att uppnå ett cirkulärt 
 tillverkningsflöde

 Återanvändning och återvinning av komponenter/släckarmaterial

 Ansvarsfullt omhändertagande av släckmedel

 Miljömärkt el och energieffektivitet

 Kartläggning av vår klimatpåverkan

Vår egen tillverkning i Sverige är ISO 14001 och ISO 9001-certifierad och genom vårt 
arbete med miljö- och kvalitetsledning så arbetar vi fortlöpande med att förbättra 
våra tjänster och produkter. 

Genom analyser, målstyrning och tydliga riktlinjer kan vi utöver områdena ovan 
också löpande minska vår negativa miljöpåverkan genom att ex effektivisera antal 
returtransporter. 

Viktiga framsteg under 2020 var att vi förbättrade processen för återanvändning av 
vätskesläckare och att vi startat upp en återanvändningsprocess för pulversläckare.

 Vi startat upp en återanvändnings-/återvinningsprocess för pulversläckare.

 Ökad återvinningsgrad av vätskesläckare och pågående arbete för att   
 uppnå bättre förutsättningar för ett cirkulärt flöde för släckare.

Den gröna släckarfabriken

Livscykelanalys och produktoptimering
Kärnan i vårt arbete för att kunna erbjuda ”gröna produkter” är vår helhetskontroll 
över våra produkter som tillverkande enhet samt vårt arbete med livscykelanalyser 
och påbörjad koldioxidkartläggning. Detta möjliggör för oss att effektivisera och 
prioritera rätt saker, i rätt tid, för maximal nytta för samhället, Presto och kunden. 

Mer information om vår produkters klimat och miljöbelastning (LCA) kommer att 
bli tillgänglig under 2021 och arbetet med cirkulära processer är tillsammans med 
koldioxideffektivitet vårt hållbarhetstema för 2021. 

Vi vill att det ska vara tydligt för våra kunder att veta när de gjort ett smart 
och ”grönt” val. Passa på att fråga oss om du vill veta mer redan nu. 

Tillstånd och godkännanden 
Presto är anmälningspliktiga för att mellanlagra avfall i form av förbrukade hand-
brandsläckare och släckarkomponenter. Dessa demonteras för återanvändning och 
återvinning av ingående komponenter samt destruktion av släckmedel. 

Vi har tillstånd för att lagerhålla brandvarnare samt att använda mätutrustning 
med strålkälla.

Företaget är certifierat för att arbeta med fluorerande växthusgaser vilket hos oss 
avser släckgaserna Halotron och FM200. All hantering, av dessa så kallade F-gaser, 
utförs av certifierade tekniker där tömning och fyllning sker i slutet system för att 
undvika läckage.

Vi har instruktioner och arbetssätt för bevakning av lagar och krav, kartläggning 
och bedömning av hälso- och miljörisker, förebyggande och korrigerande åtgärder, 
nödlägesberedskap, kemikaliehantering och avfallshantering.
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Utfall 2020:
39,7 % av våra omladdningar (retursläckare) 
består av återanvända komponenter.

2020 påbörjade vi arbetet med att kartlägga Prestos verksamhet för att få ett 
nuläge avseende vår klimatpåverkan.

Som ett led i detta arbetar vi med att ta fram livscykelanalyser på våra 
vanligaste produkter inom handbrandsläckare, där vi både har stora möjligheter 
och ambitioner att utveckla och förändra samt också känner ett stort ansvar.

En mycket central del är också våra transporter då vår serviceverksamhet 
bygger på en reseintensiv affärsmodell. Vår resa med att minska avtrycken 
har vi påbörjat genom att byta ut vår fordonsflotta mot mer miljöanpassade 
alternativ.

I vår policy för tjänstebilar har vi fr o m 2016 lagt till miljöbilsalternativ i form 
av hybridbilar och fr o m  2020 ställde vi ett grundkrav på att alla nya bilar som 
införskaffas ska kunna drivas på HVO. Vi har bevakat alternativ för eldrift, men 
tyvärr inte hittat lämpliga alternativ för vår verksamhet. Denna fråga har på 
flera plan visat sig komplex och ett fokus för 2021 är att utreda vilka insatser 
inom området som bidrar till störst positiv effekt. 

Ambitionen om den gröna fabriken innebär: 
Att Prestos tillverkning och hantering av brandsläckare, under produktens 
livslängd, skall vara:

 CO2-neutral

 0 % utsläpp av PFAS

 100 % återvunnet vatten 

 100 % hållbart omhändertagande av pulver

 samt att steg för steg uppnå en i högsta möjlig grad giftfri 
 och cirkulär process.

Klimatavtryck och färdplanVår hållbara livscykel

25
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Sociala förhållanden 
och personal
Presto arbetar kontinuerligt med jämställdhet och anti-diskriminering. Detta leds 
och handläggs på ledningsnivå inom Presto och inom bolaget pågår ett aktivt 
arbete gällande likabehandling. Det genomsyrar bl.a. genom vår rekryterings- 
process, vår lönekartläggning och lönemodell, vår kommunikationsstruktur etc.

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete med en tydlig process för samverkan och delaktighet. Arbets- 
miljöarbetet är integrerat i arbetet med vårt certifierade ledningssystem för att 
uppnå en sammanhållen styrning av hållbarhetsfrågor. Vi bevakar förändringar i 
och efterlevnad av lagar inom arbetsmiljöområdet och arbetsrätt löpande.

Under 2020 har vi förstärkt vår interna process för personal-, säkerhet och hälsa 
genom förbättrat stöd, ökad information via en ny digital personalhandbok och 
stort fokus på trivsel, samverkan och värdegrund. Vi har också lagt ett ökat 
fokus på chefsstöd och utbildningsinsatser för chefer.

Våra ambitioner och våra ställningstaganden som arbetsgivare kan du läsa 
mer om i vår arbetsmiljöpolicy på presto.se/hallbarhet.

 
Övergripande arbetsmiljömål
Prestos mål är att vara branschens attraktivaste arbetsgivare och att kunna stå för 
att vi alltid arbetar aktivt för att efterleva och bibehålla vår strävan om en trivsam 
och säker arbetsmiljö. Prestos mål är 0-tolerans gällande olyckor och skador på 
våra arbetsplatser. Medarbetarna är Prestos viktigaste tillgång! 

Därför följer vi löpande upp våra anställdas upplevelser 
inom följande områden: 

 Jag mår bra av att jobba på Presto. 

 Jag känner mig värdefull i min roll på Presto. 

 Jag upplever att jag utvecklas i min roll på Presto. 

 Jag kan rekommendera andra att arbeta på Presto.

Under 2021 kommer vi att lansera ett nytt system för olycks- tillbuds- och risk-
hantering som teknikerna har tillgång till i sina mobiler i fält. Detta för att stötta 
en aktiv säkerhets- och förbättringskultur.

27
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Socialt ansvar och leverantörsrelationer
Merparten av vår utveckling och tillverkning av komponenter till brandsläckare 
sker i Kina och främst den tidigare delägda fabriken Zhejiang Ruihua. Fabriken är 
certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45 001 för kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöledning. 

För alla våra kritiska leverantörer ställer vi krav på att de har ett systematiskt kva-
litets- och hållbarhetsarbete och där det är relevant ställs konkreta krav på att de 
ska informera om och fasa ut skadliga ämnen med hänvisning till kraven i REACH. 

Uppförandekod 
Presto ska alltid uppfattas som en seriös och långsiktig partner och vår strävan 
är att vår uppförandekod ska tillämpas av både vår egen organisation och av våra 
affärspartners.

Vi upprättar skrivna avtal (Code of Conduct) med samtliga våra leverantörer 
i Asien som bland annat ställer krav inom följande områden: 

Leverantörer skall känna till och som minimikrav följa den nationella 
lagstiftningen i de länder där verksamhet bedrivs. Kartellbildning, 
bestickning, korruption, utpressning eller någon annan typ av oetiskt 
agerande ska aldrig tillåtas eller accepteras. 

De anställdas hälsa och säkerhet ska prioriteras och vi förväntar oss att 
ändamålsenliga skydd används. Utrustning och byggnader ska vara säkra 
och farliga substanser och farligt avfall hanteras på säkert sätt. 

Våra leverantörer ska respektera mänskliga rättigheter och att anställda 
behandlas därefter. Tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete 
accepteras inte. Ingen anställd får utsättas av kroppslig bestraffning eller 
andra former av fysisk, sexuell, psykologisk straffåtgärd, trakasserier 
eller tvång. 

FN:s konvention om barns rättigheter (1989) är riktlinjer för all verksam- 
 het som sker i vårt namn. Ingen person får anställas under åldern för att 

ha genomgått obligatorisk skolgång eller vara under 15 år. 

Leverantörer ska tillämpa arbetstider och löner och övertidsersättning i 
enlighet med lokala lagar och avtal. Alla anställda ska ha rätt att få ett 

 anställningskontrakt. 

Uppföljning av efterlevnad. 

Vi förbehåller oss rätten att genomföra oanmälda kontroller och uppföljning av varje 
leverantör och tillverkare för att se att uppförandekod efterlevs, i förkommande fall 
med hjälp av oberoende tredje part. 

Leverantörer skall kunna tillhandahålla förteckning över anställda, arbetstid, 
lönelistor, dokumentation om skador och olycksfall, förebyggande åtgärder som 
vidtagits samt genomförda brandskyddsåtgärder.

Om en leverantör eller tillverkare inte genomför fastställda förbättringar inom 
överenskommen tidsperiod, trots att påtalande och åtgärdsplan överenskommits, 
avbryter vi samarbetet.
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Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2020 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns 
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande. 

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 17 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Niclas Kullberg
Auktoriserad revisor 

Kontaktuppgifter

Filip Bjurström 
VD/Koncernchef 
filip.bjurstrom@presto.se 
010-45 20 040

Emelie Arkad
Hållbarhets- och kvalitetschef
emelie.arkad@presto.se
010-45 77 905

www.presto.se

Revisorns yttrande avseende 
hållbarhetsrapporten 
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Create value out of risk
Med vår helhetssyn på brandskydd och säkerhet 

hjälper vi våra kunder att utifrån deras förutsättningar 
göra deras verksamheter tryggare, bättre 

och mer hållbara. 




